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•Holandia 
• Irlandia 2:0 

• Brazylia 
• USA 1 :O 

Hagi: Witaj ć11'ierćfinale! Fot. PAP/CAF -AP 
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Bruylia o honor południowców 

Po Bollwli I Kolumbii z turnlelem piłkarskich •I· 
1tnostw świata w Stanach Ilednoczonych poiegnała sił 
takie Argentyna. Wyeliminowanie pnez Rumunów (3:2) 
zespołu, zaliczanego pnez wielu fachowców do fawory· 
łów turnieiu, stanowi, lak do tel pory, nalwlęk11ą sporło· 
wą niespodziankę mistrzostw. Kolelnel upatrywano wczo· 
rai w meczu Brazylii z USA. Nic s tego, choć canarinhos 
zwyclęiyłi minimalnie, a Amerykanie walczyli do końca. 

turniejem żegnają się nie tylko przegrywający, ale i sę
dziowie. Za niepodyktowanie wl/8 finału rrntów kar
nych zespołom Belgii i Argentyny, sekretarz generalny 

FIFA, Sz wajcar, Sepp Blater odesłał do domu swojego rodaka, 
Kurta Roethlisbergera oraz Włocha, Pierluigi Pairetto. 

W pierwszym wczorajszym spotkaniu nies!X)dzianki także 
n ie było. Holandia nie miała najmniejszych kłopotów z Irlan
dią (2:0). Szybko strzelona przez Dennisa Bergkampa bramka 
ustawiła to spotkanie, a fatal ny błąd irlandzkiego bramkarza, 
Patricka Bonnera. pod koniec pierwszej polowy był przysło
w iowym gwoździem do ,.trumny" Irlandczyków. Prze gra li 
jednak po ambitnej walce i w przeciwieństwie do zespołów la-
tynoamerykańskich nie muszą obawiać się powrotu. . 

To co dzieje się poza boiskami, m usi budzić sprzeciw cywi- 1 

lizowanego świata. Po zabójstwie (mordercę ujęła policja -
patrz str. 2) kolumbijskiego obrońcy Andreasa Escobara mi
strzostwa świata potępił Watykan - .. Piłka nożna stała się po
żywką dla gwałtów" - stwierdziła Stolica Apostolska w wyda
nym komunikacie. 

5 lipca, wtorek, imieniny Karoliny,Antoniego 

Bezchmurnie lub 
~achmur~e11ie małe 
temp. od 8°C do 25°C 

Wiatr pólnocr.o 
wsc/wdni do II scho· 
dniego slaby, okresa 
mi umiarkowam 
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Polska i N A TO formalnie 

przyjmą dziś pobki „indywidu
alny program partnerstwa" na 
199-l rok - szczegółową listę 
dziedzin i form współpracy 
między Polską a sojuszem w 
ramach Partnerstwa dla poko
ju. Program będ1.ie co roku re 
widowany i ewentualnie uzu
pełniany. Polska jest pierw
szym z 21 państw - partnerów 
dla pokoju. które wynegocjo
wało swoj „indywidualny pro
gram partnerstwa". (PAP; 

Aborcia 

Ve!o prezyden!a 
Prezydent Lech Wałęsa 

zawetował aowellzaclę ko· 
deksu karnego, liberallzuią• 
cą pnepisy antyaborcy!ne. 

Ustawa uchwalona przez Sejm IO 
czerwca i przyjęta przez Senat w mi
niony czwartek bez poprawek dopu
rn:za p!7.t."l)'Wanie Cląl)' ze względu 
, na ciężkie warunki życiowe lub trud
ną s, 1Uację o<.Obi.stą kołiiety" przed 
koocem 12 tygcdniaciąży. 

PreZ}dent nv;iże odmówić podpi
sania u~tawy i z umotywowanym 
v.n~iem prLeka.la.: ją Scjmov.i do 
pc100Wl'A.-go rozpatm .• 'Ilia. Odrzurenie 
prt:'l)·clc-ockiego Wda na.stęp.i je przez 
ponowne uchwalenie ustawy więk
smścią Y3 głosów. Widu sprawo
zJa .... ców parlam..-ntamych wyrażało 
opinię. że nic b,,.'tlzic w Sejmie tak.icJ 
wi<;ks!m; w tei spr.iwie. 

ranciszka Cegielska 
ponownie 

prezydentem Gdyni 
Str. 4 
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l<upu).- produkty oznoc,ono tym _ __ .. 

budowoedomyopoł<l dlo dzloel 

I Oferta z Nigerii kusi biznesmenów 

• Ostrzeżenie zza Odry 
• Jesteśmy zdecydowani podjąć ryzyko przylęcla na na11e konto bankowe kilku mlllonów 

dolarów z Nigerii • stwierdziła wczoral goHcząca w „DB" grupa bl111esmen6w z Wybneia. 
• Konsultowaliśmy się w tel sprawie ~ prawnikami biegłymi w finansowych operaciach, któ· 
rzy zapewnili nas o bezpieczeństwie prawnym tel operacll. lapowladany pnez 1kładalących 
ofertę Nigerylczyków doch6d, wyprowadziłby nas z tragiczne! sytuacii, w laką wpędziły nas 
odsetki od bankowego kredytu złotowego w polskim banku. 

!X)mnij my, trzy ty 
odnie temu poinfor-
10walismy o próbie 

,,wyprania·· na Wy-
brzeżu 57 mln dolarów przez 

I grupy firmowane prze1 oficjal
ne instytucje i firmy Nigerii 
tDepartament Kontroli Mini
sterstwa Budownictwa Nigerii 
oraz Departament Budżetu i 
Planowania Nigeryjskiej Naro-

dowej Korporacji Naftowej z 
Lagos). To największa suma, 
pka - najprawdopodobniej -
miała trafić na konta polskich 
firm w !X)lskich bankach w te
go rodzaju transakcji. W za
mian za udostępnienie kont, 
oferowano 17 ,8 mln USD pro
wizji oraz ponad 4 mln USD, 
na łapówki. 

Rada Miasta a dżentelmeni 

l 

\ 
e Zemsta przy Wieiskiei? 

Jerzy Szmaldzlńskl, sekretan generalny SdRP I Franci· 
nek Potulski, poseł ziemi gcfańsklel SLD wyrazili wczoral 
swe alezadowolenle z wyniku wyborów do Prezydium Rady 
Micr,ta w Gcfań,ku. hecz działa •it podczas ,potkania I 

ro,lnyn,I • wo/ew6dnwcr gdcrń,ldego, wyl,ranyml z lid Sofv· 
uu. W prezydium rady ale mer 1,owfem pnedstawfcfela SLO I 
posłowie zamlenalą wyciągnął I tego „lołkl w Młoclde 
parlamentarnym. 

Niedopuszczenie radnych 
SLD do prezydium R.\ I j<.-st dzi.tla
niem p!)mit)'\\n)m i nicdcmokrn
tycznym - powiedział Jerzy Szmaj-

I dziński. - Unia Wolności złamała dżen
telmeńską umowę, którą zawarli

' śmy przed wyborami prezydium 
Sejmu, kiedy to poparliśmy ich lu
dzi na wkemarszalków i przewo
dniczących komisji - dodał Franci-

! sz.ek Potul..~ki. - Mieliśmy nadzieję, 
że układ ten będzie obowiązywał 

na szczeblu gminnym, a w Gdań
sku tak się nie stało. Rozważymy 
zatem możliwość wycofania się z 
układu na szczeblu centralnym. 
Kwa(niewski ma o tym rozma
wiać z Borusewiczem. 

W Gdańsku w wyboroch na wi
ceprzewodniczących RM brało 
udział sześcioro kandydatów: Ta
deusz Gleinert z UW, Wacław Ba
li.Jiski i Tomasz Sowiński ze Zjed
noczenia dla Ziemi Gdańskiej, Jó
zef Tarnowski z L'PR, Małgorzata 

Jak się dowiedzieliśmy, w 
Trójmieście nigeryjskie oferty 
trafiły do kilkunastu firm pry
watnych i pa11stwowych. Ich 
dobór nastąpił drogą se lekcji z 
katalogów prezentowanych 
głównie na niemieckich tar
gach. Podobne propozycje 
otrzymały przedsiębiorstwa w 
Łodzi. 

Wożnicka z Naszego Gdańska i 
Eugeniusz Węgrzyn z SLD. W 
piCIWszcj turt.e g.losowania wyma
ganą liczbę głosów uzyskali Glei 
nert i Baliński, w drugiej - Sm„iń
ski. Wę-grzyn Ol!Zjmal w pienvsz,ej 
lUt7..e 20 głosów, więc oopadl. 

- Przecież wa~ kandydat prz.e
grał wybory. To co UW miała zro. 
bić? • zapytałam. 

- Zagwarantować nam stanowi
slco w RM. tak jak my zagwaranto
waliśmy Unii wicemar3zalka Sej
mu. Tymczasem pro!X)nuje się 
nam stmowisko w 2'.arąlzie Mia
st.i. To jest dla nas niewygodne. 
Ox:emy szefa Komisji Budżetowej 
i Komisji Rewizyjnej. 

BaSZ 
Relacja ie spotkania 
· na str. 3 

- Oferty takie otrzymały tak
że niemieckie firmy z Bremy. 
Pieniądze rzeczywiście wpły

wały na konta, za nimi zaś, nie
bawem. prośby o dopłacenie 
przez niemieckich właścicieli 
kont pewnych kwot, pod roz
maitymi, całkiem wiarygodny
mi, pretekstami - mówi Alojzy 
Tomaszewski prowadzący w 
Gdańsku Biuro Handlowe Bre
my. - Te z niemieckich firm, 
kt6re przystały na niewinnie 
brzmiące oferty i ulokowały na 
swoich wszak kontach dodat
kowe sumy, zorientowały się 
rychło, że utraciły pieniąd7e. 
Konta były puste. 

• 

I 

N~ ~mentarzu losto_wickim o«byl się pogrzeb zat(wr4owan~go przed tygodniem gdańskiego taksówkarza. Setki gdańszczan oddało hold zmarłemu, uczestnicząc w jego ostatniej drodze. Przyjaciele 
nies/1 trumnę z kaplicy do m1e1sca spoczynku. 111ni po~egnail kolegę salutem klaksonów. ( Daj) Fot. Jarosław Rybicki I , , , 

Re ac1a z uroczystosc1 • na str. 3 

NA STR. 14 

CENTROSTAL .u. 

SPRZEDAŻ 
RATALNA 

SOPOT 
Al. Nic1>0dlcglości 701 

tcl./fax 51 - 21 - 69 

To czyszczenie banko
wych kont - mówi z przekona
niem powołując się na własne 
doświadczenie w pracy w Ni
geri1. - Nie ma mowy o żad
nym dochodzie, żadnej prowi
zji. To bardzo niebezpieczna 
operacja dla godzących się na 
podanie swojego konta banko
wego. Licząc na łatwy zysk, 
firmy pozwalają na przelewy 
pieniędzy na własne konta i, 
przy okazji, nieświadomie, 
przekazują takim finansowym 
piratom m.in. wzory podpisów. 
Konto jest „czyszczone", a po 
pieniądzach ani śladu. 

Jan Kreft 

., . 
1ns I c 
alęsa 

w Gdańs u 
Str. 3 Fot. Jarosław Rybicki 

.obotę Dariusz S. po 
pr.rekaz.aniu go żandar
merii Wojskowej, został 

przesłuchany przez Prokuraturę 
Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Przyznał się do zamordowania 28 
czerwca gdańskiego taksówkarza 
Czesława K. Tego samego dnia 
marynarzowi postawiono zarzuty: 
narusz.enia ~ wynikającego 
z toku służby wojskowej oraz po
pełnienia morderstwa. 

- Przeprowadzona w Woje
wódzkim Laboratoriwn Krymina
listyki w Gdańsku wstępna eksper
tyza materiału dowodowego w po
staci znalezionych na miejscu zbro
dni łusek oraz broni przez kilka dni 
pozostającej w ulayciu,pcxwien!zi
ła wcześniejsze przypuszcr.enia i.e 
to właśnie z niej został zamcxoowa... 
ny kierowca - powiedział Woj;:iech 
Deptuła, rzecznik prasowy Ko
mendy Wojewódzkiej Policji. 

Prokurator Marynarlci Wojen
nej, kpt. T<m1SZ Tumusz poinfcr
mował nas, że w sobotę Darius:zo.. 
wi s. postawiono 7.3lZUt l.al1lCIOO-
wania C7.eslawa K., kierowcy Taxi 
Radio Plus. Grozi mu kara pozba
wienia wolności od ośmiu lat do 
kary śmierci włącznie. - W tej 
chwili !X)Stępowanie dowodowe 
trwa. Prokuratura musi jeszcze 
przesłuchać świadków, którzy U!

tknęli się z i.olnierzem, po tym jak 
samowolnie opuścił jednostkę -
podkreślilk:pt. T. Tuturusz. 

Od wczoraj śledztwo w sprawie 
prowadzi prokurator Marynarki 
Wojennej, kmdr ppor. Grzegorz 

Stempski. Dariusz Janowski 
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Notowania akcji na Giełdiie Papierów Wartościowych 1 4 lipca 
Akcje Kurs Zmiana Obroty CJZ Kurs max/min 

(tys.zł) (proc.) (mln zł) (tys.zł) 
BIG 86,5 9,5 43,1 rk6% 12,9 358/41 
BREpw 285 1,8 31,5 15,7 555/95,5 
BSK 1805 0,3 39,6 6,8 6750/1610 
EFEKT 192 -4,5 4,6nk 11,4 1280/58 
ELEKTRIM 920 8,9 45,9 11,1 2800/320 
EXBUD 14-0 6,9 16,8 119,6 485/l 14 
IRENA 336 3,1 26,5 nk 25,2 625/32 
JELFA 280 51,2 10,8 
KABLE 430 4,6 3,4 nk 40,6 1200/70 
KROSNO 262 3,6 3,5 nk 37,2 985/49,5 
MOSTALEXP 110 8,9 42,7 20,0 280/47,5 
MOST ALWAR 98 1,0 6,7 26,2 277/87 
OKOCIM 620 3,3 3,0 39,3 I 700/257 
POLIFARB 530 9,7 20,0 rk16 % 16,2 1815/211 
PROCHEM 470 -6,0 17,1 nk 10,1 500/470 
PRÓCHNIK 4-00 3,6 5,0 17,0 1200/164 
RAFAKO 695 0,0 18,3 nk 20,6 2160/545 
SOKOŁÓW 25 -7,4 13,l 23,0 84,5/22 
SWARZĘDZ 180 9,8 9,9 15,6 660/73 
TON SIL 196 3,2 2,5 39,5 830/52 
UNIVERSAL 110 2,8 43,8 21,0 670/8,3 
VISTULA 199 0,5 14,7 14,9 750/171 
WBK 895 5,3 30,9 14,5 1900/320 
WEDEL 1450 -4,9 16,3 15,6 33,00/585 
WÓLCZANKAzd 410 4,1 6,3 16,7 1170/146 
ŻYWIEC 1850 -3,6 13,1 23,4 3825/309 
OBROTY: 508 ,8 mld zł 
WIG: 8 019,0 (2,9 proc.) 
Oznaczenia: prawo ]Xlboru Żywiec - 39 tys. 7J (spadek o 2,5%); Mostalwar - 0,2 tys. zł (spadek o 60%); 

Sokołów - 2 tys. zł; zd - akcje z prawem do dywidendy; pw - akcje po wymianie; nk- nadwyżka zleceń kupna; rk 
- redukcja zleceń kupna; C!Z- wskaźnik akcji (oena do zysku). 

PIONFER.: W art.ość aktywów netto przypadających na jednostkę uc7.eS!nictwa w Pieiwszyrn Polskim Fundu-
sn; Powierniczym Pioneer wynosiła 394 tys. zł (wzrost o 1,8 tys. zł). Maksymalna c.ena :rakupu jednostki wzrosła 
do416931 zł. 

sto 
Podczas wczorajsrej sesji na 

Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych pierwszy raz no
towane były akcje jeleniogórskiej 
spółki farmaceutycmej Jelfa SA. 
Kurs - 280 tys. z! - by! o 20 
tys. z! niższy od ceny minimalnej 
ustalonej przez MPW. Ogółem 
zwyżkowały ceny 19 fum, a 5 ob
niżyło k=y. 

W dogrywkach nie zrówno
waż.an~~ytu·i podaży na rynku 
ośmhf ~€?łek'(w tym Efektu i ' 
Prochemu). W przypadk"U BIG i 
Polifurb\l1 'niezbędne okazało się 

r 

• Notowane na giełdzie -
Wólczanka S. A., Próchnik S. A. i 
Vistula S. A. - zamierzają w 
ostatnim kwartale br. lub na po
czątku 1995 r. utworzyć nową 
spółkę, która zorganizuje sieć 
handlową oraz zajmie się dystry
bucją i promocją wyrobów tych 
firm. Wcdlug wstępnego porozu
mienia - terminu jego zawarcia 
strony nie chcą ujawnić - nowo 
powstała spółka zajęłaby się naj
pierw promocją w kraju, później 
sprzedażą w swojej sieci również 
produktów fum obcych, produk
cją na zlecenie oraz eksportem i 
importem. 

• Wólczanka S. A. rozpocznie 
wypłatę pie1wszej raty dywiden
dy od 18 bm., a nie - jak zapo
wiedziało Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy tej spółki - od 15 

NBP 
(kurs 

oficjalny) 

2824;2940 
33 99-i/35 382 
13,93/14, 49 

a 
zredukowanie zleceń kupna od
powiednio o 6 proc. i 16 proc. 
Zgłoswne dziesięć ofert sprz.eda
fy ru.iały szybko wy=rpane. 

(s) 

odniesienia na sesję wtorkową 
wyniesie 405 tys. z! i będzie mógł 
się zmieniać w prz.edziale od 365 
do 445 tys. z!. 

Na sesję złożono ok. 245 tys. 
zleceń (o 26,3 proc. mniej niż w 
ub. czwartek). Srednia zmiana ce
ny wyniosła 4,6 proc. Wartość 
obrotu nieznacznie przekroczyła 
500 mld 71, a właściciela zmieniło 
prawie 1,4 mln akcji. 

Na powszechnym rynku obli
gacji nastąpiło obniżenie k=u w 
przypadku czterech walorów, 
dwa pozostały bez zmian, cztery 
wzrosły . Kursy wahały się w 

Po raz pierwszy notowano pra
wo poboru Sokołowa, za które 
płacono 2 tys. z!. Dzięki temu ce
na jednego nowego waloru wyno
si 24 tys. zł (suma dwóch praw 
poboru i ceny emisyjnej nowej 
akcji, wynoszącej 20 tys. zł) i jest 
nieco niższa od kursu starych ak-
cjl - 25 tyS: zł.' ' ' 

, ,przedziale od - 2,1 proc. do 0,8 
' Ustalono też prawa do dywi
dendy z akcji Wólczanki. Kurs 

proc. 

Ruch w interesie 
bm. - Zaistniała taka koniecz
ność z uwagi na trudności tech
niczne w ustaleniu przez biura 
maklerskie uprawnionych do dy
widendy akcjonariuszy, na co 
zwróciła nam uwagę Giclda Pa
pierów Wartościowych -
oświadczyli przedstawiciele Wól
czanki. Wyplata odbędzie się w 
dwóch ratach: pierwsza wyniesie 
2800 zł za akcję, druga - od 6 
grudnia br. - 2500 z! za akcję. 
Na dywidendę akcjonariusze 
przeznaczyli 7 950 mln z! z zysku 
za 1993 r. 

• Elektrim S. A jest w przede
dni u negocjacji dotyczących 

ubezpieczenia nowej emisji akcji; 
powinny się one zakończyć do 15 
bm. Spółka chce podwyższyć ka
pitał akcyjny przez sprzedaż 690 
tys. walorów, których cenc; emi
syjną ustalono na 1220 tys. zł 
(pietwotnie I :S mln zl), wartość 
nominalna każdej wynosi 12,5 
tys. zł. Bessa na giełdzie spowo
dowała, że. stare akcje - już no
towane - są znacznie tańsze 
( ostatni kurs - 920 tys. z!) od no
wych. Fakt ten może. być przy
czyną starania się emitenta o po
zyskanie gwarantów dla nowej 
emisji. 

NOTOWANIA 
$ ·~ 

,)1ax" 

150/160 

KantOI'/ 
,,J{imax" 
Gdańsk 

Długa 81/83 
22 300/22 OO 
13 850/13 950 

150/160 

Londyn 
1 dolar 

kurs średni 

WATYKAN 
•Tonie Szare Wilki (turec 

ka organizacja terrorystyczna). 
nie wywiad bułgarski ani też nie 
Moskwa " byli organizatorami 
zamachu na papiei.a Jana Pawia 
II w 1981 roku. Tak przynaj
mniej twierdzi OrJl Celik,jeden z 
Szarych Wilków, człowiek 
oskarżany o to, żc w dniu zama
chu był na placu św. Piotra w 
Rzymie i ściśle współpracował z 
Mełunetem Alim Agcą. 

Według C.elika zamach na pa· 
p1eża ,,wrganiwwany został na 
Bliskim Wschodzie", a miały w 
nim uczestnk-zyć „wysoko posta· 
wiane osobistości włoskie", Ce· · 
lik zapewnia, że ,;kiedy zacznie ' 
mówić to we Włoszech posypią 
się głowy". Chwilowo Jt:dnak. nie 
ujawpia iadnych naz;w1sk. 

IZRAEL 
• Przedstawiciele kolomstów 

żydowskich 1.apowiedzieli wypu · 
szczenie setek balonów i lata.w
ców w rejonie palestyńskiej stre
fy autonomicznej Jerycha, by 
utrudrru.\ a może nawet unicmoż-

· 1iwić lądowanie tam helikoptera 
wiozącego lidera OWP Jasera 
Arafata. 

Arafat ma dziś udać się z Ga-
zy do Jerycha. 

RWANDA 
.,.. Siły Rwandyjskiego Fron

tu Patriotycznego wtargnęły do 
: centrom stolicy kraju. Kigali, i 
7.2Ci.ę:ly pm-jmować kontrolę nad 

• resztą miasta, dotąd będącą w rę
kach sił rządowych ( oddziały z 

· plemienia Hutu). 
• Rząd frnncuski postanowił 

utworzyć'.' strefę bezpieczeństwa 
· w zachodniej Rwandzie dla 
ochrony ludnosci cywilneJ, ocie

. · kającej pr.red działaniami wojen· 
nyrni. 

WŁOCHY 

Nie tylko Bałtyk 
• I e w mat 1 ' 

Baltyjsku przetrzy-

il __ KRAJ _ 

, . 
Slepy gniew 

Humberta Munoz Castro - je
den z podejrzanych o zamordowa
nie piłkarza kolumbijskiego Andre
sa Escobara, p!7.Ckracza pod silną 
eskortą policyjną mury więzienia w 
Bogocie. Najprawdopodobniej, 
wraz z dwoma wspólnikami za
StrlC!il on swą ofiarę w odwet za 
stracone pieniądze postawione na 
Kolumbię. 

Obok - pogrzeb Escobara, który 
miał nieszczęście strzelić bramkę 
samobójczą podczas trwających 
mistrzostw świata. 

PAP/CAF-EPA 

• I 

WARSZAWA' 
• Prymas Polski, kardynał 

Józ.ef Glemp, komentując pr,rlo
ienie pn.ez Sejm ratyfikacji kon
kordatu powiedział, że ,,Kościół 
chce pokoju, ale Kościół nie lx,i 
się również wojny''. 

..., Minister obrony narodo
wej przyjął propozycję doradz
twa, jaką złożył emerytowany 
niemiecki generał Henning von 
Ondarza, do marca br. dowódca 
połączonych sił zbrojnych NA
TO w Europie centralnej. 

7...a.domdztwo niemiecki genc ; 
rał nie będzie wynagradzany " 
pm-z MON. . 

'-Marek. Pol prz.edstaWJ dziś 
o gl'ldz, 13 w siedzibie Rady Kra

' jowej Unii Pracy w Warszawie 
swoją decy,:ję, ety nadal będzie 
kierował resortem przemysłu i 

: c:zy pozostanie e1Jonkiem partii_ 
· Prawdopodobnie Pol nadal bę
dzie kicrow,ić reso1tcm, a swoje 
członkostwo w Unii Pracy praw
dop:xiobnie zawiesi. 

Pol zapytany Tl czerwca, c:zy , 
można być jednocześnie 1.'z!on-0 

kiem opozycyjnego klubu parla
mentarnego i ministrem, odpo
wiedział: ,Jest to pra-...ie niernoż
liwc". Rada Krnjowa Unii Pracy 
zck."Cydowala 26 czerwca o przej
sciu tej pwtii do opozycji wobec 
m}du Waldem,1ra PawJalw. Bez
pośrednią poyc1~11ą, według li 
derów UP, było przedstawienie 
przez wicepremiera Gr,.cgomt 
Kołodkę programu „Stra!t'gia dla 
Polski", który, ich zdaniem, za
powiada zwrot na prawo w poli
tyre rządu. 

Gł.OGÓN 

• Z wnioskiem o nakaz are
sztowania·•• byłego premiera 
Włoch Bettino Craxiego wystąpił 
prokurator rzymski F'rancesco 
Misiani, który prowadzi śledztwo 
w sprawie łapówek rozda'ń-anych 
przy budowie mediolańskiego 
metra. 

Od ubieglcgo tygodnia w I a I I 
mywany jest kuter W ub.r. przybyło 41 ouyuualnl łcleków w pasie 

rybacki „Wła-153" z W!ady- nadbałtyckim, a w budowle łut ponad 70. Tylko 18 proc. 
sławowa. Jednostka ta została łcleków w łynl relo.le ale l•lł leszcze oczyuczanych • wynl· 
zatrzymana i doprowadzona do ka I danych resortu ochroay łroclowlska, 

•Całą noc z 3 na4 bm. leka
rze ratowali życie 11-letniego 
ucznia Tadeusza M., któit'go nie
przytomnego. w stanie upojenia 
alkoholowego znaleźli policjanci 
w pociągu relacji Wrocław-Zie
lona Góra. Otlopiec urozmaić-al 
sobie podi:óż: pijąc: obficie wino i 
piwo, którym częstowany był 
prz.et. staNzyćh kolegóv.,. 

AI.GERlA 
• Znacznie nasiliły ~i<; wall<l 

mi<;dzy armią i wspierającymi ją 
silami paramilitarnymi a grupami 
terrory~tów muzułmańskich. 

. KOREA 
• Zagraniczne mass media 

nie będą mogły relacjonować 
szczytu z udziałem prezydentów 
Korci Południowe) i Północnej 
25-27 lip::a w Phcmarue. • 

Decyzję taką podjęto na ży
czenie Korei Północnej, która 
wyraziła pogl:id. że obecność 
międz}narodowych dziennikarzy 

· jest zbędna, gdyż szczyt stanowi 
węwnętrmą sprawę państw kore-
ańskich. . 

KAZACHSTAN 
• Tysiące poborowych de 

z.erteruje z sil ~jnych, Powód: 
niski prestiż sil zbrojnych i znęca 
nie się starszych roczników nad 
nowicjuszami. 

W.BRYTANIA 
• Organizacja brytyJ~kich 

stomatologów zaapelowała o 
obłożenie specjalnym podatkiem 
=kolady oraz innych słodyczy z 
powodu coraz f>?WS'L.eChniejsz.cj , 
wŚRXI dzieci pmchnicy zębów •• . jC 

rosyjskiego portu przez patro-
lowiec służb granicznych. Na- Ogółem na ochronę środo-
szym rybakom zarzuca się pro- wiska wydano w Polsce w ub.r. 
wadzenie połowów na wodach ponad 15 bln zł, w tym na 
strefy ekonomiczej Rosji. ochronę wód prawie 8 bln zł. 

Jak poinformował nas kpt. w 1993 r. przybyło w kraju 
SG Grzegorz Goryński, rzecz- 341 nowych oczyszczalni, w nik prasowy komendanta Mor-
skiego Oddziału Straży Gra- tym aż 41 w pasie nadmor-
nicznej, z nieoficjalnych wia- skim. W skali kraju do wód 
domości uzyskanych przez gruntowych przedostaje się ok. 
straż wynika, że władze rosyj- 30 proc. nie oczyszczonych 
skic nałożyły na załogę kutra ścieków, ale w pasie nadmor-
k~rę wysokości 1.6 tys. dola- skill/ już trlko 18 proc. W bu-
row. Od_ ~apł.as_e_n1~ te1_kwoty dm\:ie jest .ok._800 nowych 
zakzy zwolnienie Jedn.ostki z ( oczyszczalni, w tym ponad 70 
aresztu. (JAS) nad morzem. , -

Zad ielnoś 
W Gdyni, na pokładzie 

ORP n Błyskawica n, dowódca 
Marynarki Wolennef RP, wł· 
ceadmlrał Romuald Waga 
udekorował trzech lot•ików 
MW Krzyżami Zasługi la 
Dzielność. 

Kmdr por. pil. Bogusław 
Maniński 25 lutego br. kolo 
Pierwoszyna, katapultował się 
awaryjnie z płonącego myśliw
ca MIG 21 Bis. Por pil. Artur 
Jakubaszek, miał startować ja
ko nastc;pny. Jego decyzja o 
przerwaniu lotów dala możli-

wość szybkiego przystąpienia 
do akcji ratunkowej. 
Chorąży Mirosław Orreszek 

10 marca br., w ekstremalnych 
warunkach pogodowych, wy
konywa! zadanie zabrania na 
śmigłowiec z pokładu statku 
,,Anna Maria" sparaliżowane
go kapitana. Podczas udanej 
akcji chorąży Orzeszek doznał 
obraże1\. ciała. 

Odznaczenia zostały przy
znane przez prezydenta RP na 
wniosek ministra obrony naro-
dowej. (mrz) 

Jutro, w środę 6 lipca, z dwudniową oficjalną 
wizytą przybędzie Jo Warszawy prezydent Sta
nów Zjednoczonych Bill Clinton. Spotka się on 
z prezydentem Lechem Wałęsą, premierem Wal
demarem Pawlakiem oraz z marszałkami Senatu 
i Sejmu. Gość złoży też kwiaty pod trzema po
mnikami, upamic;tniającymi heroiczną prze
szłość stolicy: przed Grobem Nieznanego Żoł
nierza oraz pod Pomnikiem Małego Powstaika i 
Pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego. 
W sali Sejmu wygłosi przemówienie. 

cnych okolicznościach Clinton powinien wyko
rzystać ją dla podkreślenia dwóch rzeczy: że 
ekspansja NATO jest procesem naturalnym, bli
sko związanym z pogłębianiem jedności Europy 
i że taka ekspansja tylko wzmocni stabilne sto
sunki z Rosją. Pojednanie Europy środkowej z 
Rosją jest bardziej prawdopodobne w ramach 
uregulowanych struktur bezpieczeństwa niż w 
próżni geopolitycznej - pisze Brzeziński . W 
obliczu zbliżającej się 50. rocznicy Powstania 
Warszawskiego amerykański prezydent powi
nien jasno stwierdzić, że pojednanie i pogłębie
nie bezpieczeństwa uzupełniają się i że Stany 
Zjednoczone są gotowe uściślić kryteria i har
monogram przyjęcia Polski do NATO''. 

Bill Clinton przybędzie do Warszawy z Rygi, 
co ma o tyle znaczenie, że w tej chwili nawet ro
syjskie mniejszości na Łotwie i w Estonii zaczy
nają widzieć swój interes w utrzymaniu niepod
ległości tych państw z uwagi na ich niezłe rezul
taty ekonomiczne. W wizycie towarzyszyć mu 
~dzie małżonka Hillary oraz cały sztab dorad
ców. 

Jak pisze na lamach ,,New York Times" Zbi
gniew Brzeziński ,.Wizyta prezydenta USA w 
Polsce raczej nie rozwiąże kwestii przynależno
ści państw środkowoeuropejskich do NATO, 
choć możliwy jest postęp w tej sprawie. W obe-

- -

R.W. 

W ub.r. największe oczy
szczalnie ścieków uruchomio
no w Sitkówce Nowiny (72 m 
sześc. na dobę), Siemianowi
cach (70 m sześc.), Tychach 
t55 m sześc.), Starogardzie 
Szczecińskim (36 m sześc.). 
Chojnicach (34 m sześc.) . Z 
większych miast otrzymały je 
m.in. Biała Podlaska, Łuków, 
Kędzierzyn/Koźle, Łeba, An
drychów. W zdecydowanej 
większości są to oczyszczalnie 
biologiczne, bywają też me 
chaniczne i chemiczne. 

(PAP) r 

SZCZECIN 
• Włok gigant. do poło

wóv. na otwartym ocean.ie, za~ 
projektowali &peejalisci Akade
mii Rolnic7.ej. Obszar wlotu do 
si<:.ci ma mieć aż. 30 tys. m kw. -
trzy razy wi<,ecj niż we włok.och 
stosowanych dotychczas .• 

Dzięki tak dużemu rozwan:iu 
możliwe stanie się zagarnianie 
przez sieć rozproszonych ryb, 
które na otwartvm oceanie nie 
tworzą zwartych-la\1,ic. Zlecenio
dawcą było PrzedsiębiOl"l;two Po
łowów 0-..ilq..umurskich i Usług 
Ryb;Jt..-kich..~pr· ,.. Gd --,,,._,,,_.,~ 

J.; 

Historia daje p\amę 
N:·e clwd:i o chęć żero- fil 

wania na motvwach O em reze11'1U , wego .. roc~nicy gib/~it~r- 1 n... , 
sk1e1 kntastrofy. To nie Jest ~ ', 
dy~urna spr:eda. Spośród ' 
stu »)jątkowo ciemnvch oko/icz110.fri tragic:neJ śmierci Generała WladYslawa 
Sikorskiego, po d:iś dzień kilkanaście przyczynków nie doc:ekało się »'}jafo1e
nia. Historia daje ponurą plamę. I to trwa ju: pięćd:iesiąt lat. Tyle że Bryt}j
czyey obiecali, iż po uplyll'ie pięćdjesięciu lat od dnia kntastrofy archill'a zo
staną ofll'arte, dokumenty uja»·nione. Bo takiej karencji »'}'maga - zapewniano 
od dawlliJ. - obowią:ująca u nich procedura. Z teczki :awierającej :agadkowe 
ustalenia, klau:ula tajności po tym okresie mia/a :niknąć. Ale słowo kiedyś się 
rzekło i dotąd dotrzymane nie zostało. Z dniem wczorajs:;ym minął rok pięćd:ie
siąty pierwszy od krytycznego momentu. Kolejny rok martll'ej ciq w tej bole
snej dla nas sprawie. Pamiętam, 22 lipca ubiegłego lata, podczas zorgani:owa
nej przez Belweder konferencji prasowej poprzed:ającej uroczystości :wiązane 
ze sprowadzeniem do kraju trumny z prochami Generała Sikorskiego, pozwoli
/em sobie zadać panu ministrowi Andrzejowi lilkrzewskiemu publicznie pytanie 
o to, jakie strona polska przedsięwzięła starania co do mo:/i1rości u:::ysknnia 
dostępu do londyńskich archiwów7 lildmrnlającej odpowied:i nie otqma/em. 
Profesor lilkrzewski jedynie ogólnikowo zapmriedzial oficjalne \\}'Siąpienia w 
tej materii, »yra~ając prz:ypus~c:enie, że badacze pr~edmiotu zapewne wkrótce 
zostaną do a/..1 dopuszczeni. I tyle. Na Jym stanęło. I jakoś o tym dopuszc:eniu 
nie slvchać. 

TVP w programie TI nadała wczaraj film dokumentalny Zbigniewa Wawra. 
z komentarzem Tadeusza Kondrackiego, zatytułowany „ General Sikorski". 
Rzetelny, pótgodjnny :arys biografii tej wybitnej postaci. Filmowy ten zarys 
nagle -w końcówce - urywa się. O Gibraltar:e ani słowa. Autorzy w~-ra:nie nie 
chcą snuc' domysłów - tak odczytuję ich decyzję pominięcia wątku katastrofy. 
Na godziny nocne TVP-ll zapoil"iedjafa program „Nie dokońc:ony rozd~ial", 
do którego zaprus:ono osobę Jana Podoskiego, hołdującego pr:eko11aniu, iż 
katastrofa by/a d:ielem nieszqśliwego wypadku. 

Tymc::.asem dolne ru:umowanie :amykn tu się \\' prostej logicc11ej rachu
bie. Jeżeli bowiem -jak się usiłuje dowodćić -jedyną przyqną katastrofy Ube
ratora, którym podró±owal Nac:elny Wód~ i premier r:ądu RP, br/a blokada 
sterów wysokościowych , to gdje sens tajenia jes:c:e jakich.f świadectw? Jakie 
inne jeszcze rewelacje kryć mogą londyńskie sejfy? I jak długo jes:c:e i w imię 
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51 proc. akc(I gdyńsklef Baltony I udziały Innych 48 firm z calel Polskl małą trafić w ręce powolan•I pól roku temu Agencji Rozwoiu Gospodarczego, Ta superstruktvra powstaiąca pod egidą Lesława Podkańskiego (PSL), ministra współpracy gospodarczef z zagranicą, wy· rasta na naiwltkszy w Polsce holding kapitałowy. 

udział w programie budowy auto
strdd. 

Agencja rozpoczęła działalność 
finansową od poręczeń, za prowi
zją, spłaty krc<lytów i regwarancji 
podobnych w procedur1..e do opera
cji bankowych. Mjn. ~<lańska Hy
drobudowa wraz z Pohrnexem Ce
kop otrzymała poręczenie na zwrot 
zaliczek w ramach libijskiego kon
trak.'tu o wartości 17 mln USD na 
budowę falochronów. 

czego opinia publiczna ma być tqmana w s:aclw 7 Henryk Tronowicz 

(a SUPEREKSPRES RUSZTOWANIA warszawskie kupię, 
32-73-55 
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S Frasz 

Oddwóch miesię~y agen
cja jest przedmiotem 
kontroli NIK w ramach 

,,prześwietlania" działalności c.en
tral handlu zagrnnicznego. Można 
się spodziewać, że kontrola ta 
wpłynie na char<ikter zapowiada
nych w NIK zmian w związku z 
nową ustawą o tej instytucji. Byłby 
to iednak pośredni efekt działania 
pofskiego ,,.'mperhoklingu". 

Co kryje się pod nazwą Agencja 
Rozwoju Gospodarczego i czym 
ma się ona zajmować? Agencja po
zostaje praktycznie poza nadzorem. 
Jako spółka prawa handlowego nie 
podlega kontroli roztaczanej nad 
państwowymi agendami, choć ma 
przejąć lwią część majątku wielu 
czołowych poL~kich finn, współde
cydując z tego tytułu, na przykład, 
o składzie ich rad nadzorczych. a 
zatem, pośrednio, zarz.ąclów. Ponie
waż wiele wskazuje na to, że. wice
premier Grzegorz Kołodko, dążąc 
do zaJX)wiadanej w „Strategii dla 
Polski" konsolidacji władzy gospo
darczej nad dotychczasowymi re-

sortami gospodarczyn1i 7likwiJuje 
Ministerstwo Wspólprncy Gosp<>
darczej z Z1granicą, spół.ka min. 
Podkańskiego jest krokiem wy
przedzającym rewolucję w zarzą
dzaniu gospodarką kraju. 

który składają się akcje trzech firm 
notowanych na warszawskiej gieł
dzie papierów wartościowych : 
2628 tys. akcji Uniwersału (kupio
new nunach prawa poboru), 1080 
tys. akcji Elektrimu i 270 tys. akcji 
Banku Rozwoju Eksportu. 

pe ag 
O jaki majątek chodzi? W grę 

wchodzi 49 spółek, w których 
MWGzZ ma znaczne udziały. 
Łącznie dobra o wartości rynkowej 
kilkudziesio;:ciu bilionów złotych 
m.in .: 67 ;2 proc. Cenzinu - firmy 
znanej z handlu bronią, 51 proc. ak
cji Ciechu - giganta zobmtan1i 32.4 
bln zł (w 1993 r.), 34 proc. akcji 
Animexu (przychód 5 bln 1J w ub. 
r.), 53 proc. Budirncxu, 51 proc. 
Polimexu Cekop, 30 proc. Pagedu, 
24 proc. Pol-Motu. 60 proc. Mię
dzynarodowych Targów Poznań
skich. 

Obecnie agencja dysponuje ka
pitalcm akcyjnym 4570 mln zł, na 

W7jąwszy pod uwagę powiąza
nia kapitałowe spółek, których ak
cje agencja ma objąć w ciągu naj
bliższych miesięcy, można mówić 
o struh.1urze kapitałowej nie mają
cej odpowied11ika w polskiej go
spodarce. 

Zadaniem agencji jest m.in. 
udzielanie wybranym przedsiębior
stwom gwarancji kredytowych 
skaruu państwa (jak dotąd była to 
wyłączna domena rządu i. w przy
padlrn mniejszych kwot, ministra 
finansów). Ma tala.e być swoistym 
fundus1..em powierniczym. W grę 
wchodzi finansowanie np. budowy 
rurociągu z Syberii do Niemiec, 

• n a 
- Przejęcie przez Agencję udzia

łów Bal tony, powstających obe
cnie w rękach MWG7Z, nie prze
sądzi jesz.cze o przyszłości firmy -
mówi prezes Baltony, Jerzy Mro
wwicki. 

Baltona, której ubiegłoroczny 
przychód przekroczy! 880 mld zł 
przy 131 mld z! strat brutto, przy
gotowuje obecnie business plan, 
który w połączeniu z restrulcturyza
cją sieci handlowej (ok. lffi skle
pów) ma pazwolić na sanację frr
my. Trwa.Ją także rozmowy na te
mat pm-jęcia przez banki, :za długi, 
części akcji Baltony. 

Jan Kreft 

DO wynajęcia pomie
szczenia, place, 43-12-91 

28594 

SAMOCHODY spro· 
wadzam, 248-695 

61658 

SAUNY - szybko, solidnie, 81-
23-87 

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

29317 

KUPIĘ dom, 56-33-86, po 17.00 
27641 

MERCEDES 123 po wypadku · sprze
dam, 53-77-17 

71246 

ODSTĄPIĘ nr telefonu 3L, 31 -25-49 
74705 

OGÓLNOBUDOWLANE - marmur, la
striko, 31-77-52 

11926 

POLONEZ 1990, biały, 100 tys. - 50 
mln - sprzedamy. Tel. 25-13-54 do 
godz. 14.00 

31571 

29315 

SPAWACLY, 32-24-36 
71934 

SPRZEDAM Toyotę Corollę 1,8 D, 86 
r. 31 -75-94 

71592 

SPRZEDAM Video super VHS Pana
sonic TV Sony 25 cali, 41-18-97 tel. 
grzecznościowy 

71236 

SPRZEDAM Escort 1,6 D, 1986 r. -
32-05·14 

74520 

SPRZEDAM Peugeot 205, poj. 1124, 
km. 46 ooo. Tel. 20-78-64 

618&1 

TARTAK sprzedam, 32-71-06 

VOLKSWAGENA T4 - kupię, tel. 48-
45-58 

29316 

ZAMIENIĘ Nysę 1985 na osobowy lub 
sprzedam, tel. 31 -35-71, 9.00 - 18.00 

29m 

ZATRUDNIĘ sprzedawczynię do "ża
by" w Gdyni · Batory. Tel. 32-34-61 

74095 
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Traglnnle ro1poc1ql ,1, te9orouny letni se101 kąpielowy. W 
11l1INJ wMkHHI, w wojewóditwle gdańskim ,ton,ły dwie osoby, a 
H powlemlu,1, wody wyplyn,ty 1włokl utemh loplelców. Od 
początku roh odnotowano osiem utonl,t W cały11 kraiu woda 
,ocMoeęła luł 400 ofiar. Priyc'Y"a11l 11iesmęśllwych wypadków na 
wodde są 11ajc1ęiclel: lekcewalenle HkalU kąpieli I skakania do 
wody w 11lejscach 1lebt1plennych, pływanie wpław i na 1pnęcie 
sportowo·tvrystynny• po wypiciu alkoholu, brak u11leiętnoścl 
pływackich oraz ieglamich I motorowodnych. 

Jak poinformował nas komisarz Woj .ech Deptuła, r;.:ecznik 
prasowy Woje\1.ódzkiej KomenJy Policji w Gdańsku, ofiarami 
ostatniego w.:d..cndu byli 10-ktni chłopiec, k~p1ą,} się w ~h1tlawie w 
okolicy Suchego Dębu i dorosły mieszkaniec Sopotu, pły" aj~cy w 
jez1orLe obok Kielna. 

- ~aJbezp1ecznieJ jest korZ}Stać z kąpielisk strzeżonych przez 
rato\>. mków - pow icdlial nam Ginter ~ I anmL<!\\, ki. \>. il.'.epre Les Z.mądu 
\\ ojewódAiego OchotniGego Pogoto"' ia Ratunku" ego \>. Gdań,ku. -
Takie kąpieli,ka morskie znajdują się na Stogach. w Brzeżnie, 
Jelitkowie. Sopocie. Gdyni Redlow1e. Pucku. Juracie, Kuźnicy. Jastarni. 
Chałupach. Helu, Ceuuewie, Jastrzębiej Górze, Karwi, D.;bkach i Białej 
Górze. 

Wydzielone odcinki plai. nadzoruje stale od 4 do IO rato\>. mkow. 
"'yposażonych"' specjalist)crny sprzęt. 110 kąpiefok nad wodami 
śródlądow)mi zorganizowały ośrodki wczasowe i władze gm•n w 
Dzierżęcinie, Zblewie, Kościerzynie, Dziemianach i Wielu Niestety. 
niedostatek środków finasno\1.y,h po\1.oduje, że nie \1.SZystkie osrodk1. 
gminy "'yznaczają or.u utrz) mują kąpidi,ka nad jenorami I w:kanu :am te~ ~ajczę-.;iej dochodzi do trageJii, CC' szczególnie dotycz) dziect 
I mlodz1ezv _ 

Aby _pńec1wdz1alać utonięciom akwenach pozbaw10nych nad,oru, 
patrolują JC 4~ społeczne druzyny WOPR. wyposazone w spw;t 
pl)"ai;icy i ratowniczy. Do obszaró\1. obJ<;l~ch patrolami \1.0dnymi 
naleią m.in. ~!utlawa i Wisła :-tartwa oraz duże jeziora - Zamov. ieck,e 
i \\ dz)dze. Jednak czlonko"·ie drużyn WOPR pełnią swoją m1s1ę 
jedynie " dni wolne od pracy 1 "' czasie urlopów :,.;,e mogą li), 
\\SZędzie. o czym trzetia pamii;tac wybierając się nad 11od,; w po"odm 
dzień. e • 

facek Sien)!] 
-----·--:::=::.:::; 

Pieszo 
przez bory 

Dzis proponuJemy pieszą włóczęgę po Borach Tuchohkich tra,ł: 
Stlacbta - Sliwice - Stiwicz.ki - dawne leśnictwo Sarnia Góra - wki -
Zazdrość - Stara Rz.eka - Miedzno - Lipinki - Borowy Młyn - Bąkowski 
Młyn - Warlubie. Długość trasy 60 km - trasa oznakowana czerwonym 
szlakiem ITTK. 

Trasa v. iedzie przez serc~ Borow Tucholskich. toteż musim\ zatirać 
po1btawowy sprz,;t tury,tyczny - namiot. śpiwór. ko.:her. \\',;dn.'>;,kę roz
f'(JC71 nJmJ 't>d stacji PKP lt S'zJ.-1, li 1e.':' st.id lip,. 4 :il.:J4 l..ic:cuJcmJ .sir /JJ 

c.cll(v. ~ole• Aa.łcio/:i l.rr,;.m1) Ził .uw .,. /,·"o i przi;J..r.i zaau pr. 
1azd koleJov.y. ~l!pmy taaz po praw.:j ,troni.: tartak i l..i.:rujem\ się lar:ll 

w lc~o idąc o~. 250 m wz.dlui toro"'. Pm:cinam) ~zlak ni~bLĆ~ki i prz) 
roz\1.1dlcruu drog s\...r~C.utl) na 11o!>1:hód 11o "'~runiej:;ząoJnog~ bie1mą,4 ku 
11oidcz.ne1 !.i.:ianie la!>u. \\"\.rolce znaidujerny !.i~ v. wywkop1ePn)m'b,e so
~n~v.ym urozma1con)m ś"'ierka.mi i brzozanu. Gdy droga ,kręca w prawo, 
1Jz1emy za znalami dalej na "prost\>. yrain)·m duktem. Przecinamy dro1:ę 
z_~,óv.ka do Lipo.,..ej i po 5 km o,iągamy koleine skrzyżowanie duktó;. 
K1cru1cmy się w lewo na połnocny wschód. by po ok. 350 m skręcić v. 
pra"'o skos i dróżką opuścić las. Idziemy piaszcz)stą drogą b1egnąq 
\1.Ś_roJ poi i zagaJnikiem sosm)\\:,m i kolo krz:,ża dochodzimy do rozstaju 
drog. Przekraczamy ,trug,: Shw1czkę uchodzącą do Pru:,inv, ,kręcam\· y. 

pra\lłO i ul. Starogard1ką dochodzimy do zwartych zatiudowari w,i Śil\1.-ice. 
\\ e wsi możemy obejrzeć neogotycki ko,c1ól z elementami klasycystycz
nynll zbudowany " 1830 roku_ W Śli\1. i cach moż.:my się także po.silić w 
re 1.1uraqi .Yod sosną". Je,t także dom "'Ycieczl..owy. Opu,Lczamy Śliwi
ce ul. s.,. ic,'ką. za ostatnimi zabudo" ani ami skręcamy w lewo i po prtej
ściu przez teren OSiR. piaszcz) ,tą drogą dochodzimy do linii kolejowej 
Szlachta-usko\1.ice. Po przekroczeniu jej polną drogą a na-r~pnie szosą 
do Tlenia docieramy do wsi Śliwiczk1. W centrum wsi ,kręcarry w le\\O 
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( l 2 km) i zaraz w prawo aby bardzo piaszczystą drogą osiągnąć la,. 
W'krótce skręcamy w lewo i śródleśną brukowaną drogą przekraczamy be
tonowym mostem Prusinę. Mijamy z prawej dawne leśnictwo Sarnia Góra 
i zaraz za nimp~y rozwidleniu dróg (13,7 km) skręcamy w prawo. ł>lija
my polanę I w1es Laski I za wsią skręcamy w prawo aby dojść do wsi Za
zdrość (16,5 km). Za krytą strzechą chatą z podcieniem z XVIII w. skręca
my w lewo i po 150 m w prawo aby przekroczyć strumień. \Vkraczamy do 
lasu i na rostaju dróg skręcamy w lewo_ Po ok. 300 rn mijamy obręb Sarnia 
Góra. Gdy prowadząca nas droga po ok. 3 km skręca w prawo, szlak kieru
je się w dukt ?a południe (2_0,2 km) a po 100 m ~ drogę biegnącą na połu
dniowy zachod. K1eruJąC się cały czas znakami na 24 km przekraczamv 
betonowym mostem Wdę i mijamy nieliczne zabudowania wsi Stara Rze
ka. Za wsią po przecięciu drogi Osie-Skórcz przed leśnictwem Dębowiec 
wchodzimy na teren rezerwatu „Brzęki im. Zygmunta Czubińskie!!o". 
Około 800 m wędrujemy przez teren rezerwatu wśród wyniosłych śV::ier
ków, klonów i chronionych brzęków. Dukt prowadzi dalej wysokopien
nym lasem sosnowo-świerkowo-dębowym, a następnie grabowym. :-.1ija
my drogę Osie-Osiek (311) i dochodzimy do leśnictwa Orli Dwór, gdzie 
szlak skręca w prawo. W odległości 200 m mamy teraz niewidoczne z dro
gi położone z lewej strony wśród podmokłych łąk i bagien jez. Miedzno 
stanowiące ścisły rezerwat ornitologiczny „Miedzno". Warto zboczyć (lub 
zatrzymać się) i obejrzeć rezerwat oraz leżące zaraz za nim „Kręgi Ka
mienne" opisane w odcinku poświęconym Wdzie. Na skrzyżowaniu dróg 
(35,3 km) skręcamy na wschód, przekraczamy strugę Sabinę uchodzącą do 
W dy kolo Zurek i zaraz za nią skręcamy w mniej wyraźną drogę na pół
nocny wschód. Mijamy leśnictwo Borsukowa i zbliżamy się do wsi Lipin
kt. Na zbiegu dróg w centrum wsi (41.7 km) skręcamy w prawo i zaraz w 
le~o. w uliczkę, przy której wznosi się zbudowany w 1904 r. neogotycki 
kosc1ól z_rzeżbami św. Piotra i Pawia. Warto zatrzymać się i obejrzeć. 
Wychodzimy ze wsi i po 4 km mijamy leśnictwo Borowy Młyn i po doj
ściu do drogi z Miedzna do Warlubia (46,7 km) skręcamy w lewo i zaraz 
w prawo w drogę biegnącą równolegle do zachodniego brzegu rzeki Mąta
wy. którą docieramy do utwardzonej drogi biegnącej przez Bąkowski 
Młyn do Warlubia (51 km). Za leśnictwem Bąkowo przekraczamy· rzekę 
przez most. Za gajówką Bąkowo ,kręcamy w prawo (53.5 km). Teraz 
idziemy wzdłuż nasypu linii kolejowej Bydgoszcz-Gdvnia. Po ok. 600 m 
skręcamy w prawo pod wiaduktem do Bąkowa. gdzie przechodzimy przez 
teren Państwowego Domu Dziecka w Bąkowie położonego w parku krajo
brazowym i aleją docieramy do drogi z Grupy do Warlubia. Skręcamy w 
lewo - niedaleko skrzyżowania z drogą do Bzowa rośnie 5 pomnikowych 
dębów: najbliższy z nich posiada obwód 910 cm. Idąc drogą wchodzimy 
ul. Bąkowską do Warlubia gdzie na dworcu PKP kończymy naszą wę
drówkę. 

PWS 

o 
Od wczesnych godzin pnedpołudnłowych trwały wczoral uroczystości poiegnalne zamor• 

dowanego w ubiegły wtorek ,dańsklego taksówkana Czesława Kałędklewicza. Niedaleko 
Skarszew, tam gdzie wcześniej znalezlono ciało kierowcy mszę świętą celebrował ks. prałat 
Henryk Ja11kowskl. Po południu odbył się pogneb na cmentanu ł.ostowlcklm, Żegnalących 
trudno było 11iczyć. 

wyniesiona z kaplicy na miej
sc~· spoczynku. Hold zmarłemu 
oddali również marynarze z 
jednostki 2035 w Gdyn1-
Demptowic, w której służył 
Dariusz S. 

- Od południa jcste;my re
zem z kolegą. Wcześniej byli
śmy w Borównie. na miejscu, 
w którym stracił życic - po\.\ic
dzial Grzegorz Sznura, wice
prezes Taxi Plus. Numer 14 
pozostanie wolny. Niedawno 
spotkaliśmy się z prokuratorem 
Leszkiem Lackorzyńskim, któ
ry zaproponował nam podjęcie 
wspólnych działa,\ mających 
na celu zwiększenie bezpie
czeństwa pracy taksówkarzy_ 

kanał radiowy. Wielka szkoda. 
że skończyło si.; tylko na de
klaracjach i zapewnieniach. 
Nic chciałhym, żeby sprawa po 
kilku tygodniach przycichła. 
jak bywało już wcześniej - zau
wa.i y I Janusz Kwiatkowski, 
wit:cprezes City fa'l.i. 

I le 
Zapytany przez nas prezes 

Taxi Plus, Andrzej Tężycki, 
czy chciałby powiedzieć coś 
szczególnego, stwierdzi! że w 
środowisku taksówkarzy panu
je ogromne rolŻalenie. Według 
niego kilkukrotnie, bczskuti:cz
nie starnli się o fachową pomoc 
i wsp<,!d,ialanie ,e stwny poi i
Lji i .iandarmem wojskowej. 

Funkcjonariuszy w Staro
gardzie Gdańskim pros1lismy o 
pokierowanie nam, w czasie 
poszukiwań kolegi. Niestety. 
nie uzyskaliśmy takiej pomo
cy. To właśnie kierowca gdyń
skiej 1aksówki nr 5 rnalazl 
zwłoki Czesława. 

Prawdziwą pomoc otrzyma
liśmy jedynie od pracowników 
Nadleśnictwa Kaliska - pod
kreśli! G. Sznura. 

Czesław Kalędkiewicz zo
stawił żonę i trójki; dzieci. 

Anna Pellowska 

Str. 3 

SLD grozi 
- Niedopuszczenie radnych 

SLD do prezydium Rady Mia
sta w Gdańsku, jest działa
niem prymitywnym, niedemo
kratycznym i małostkowym_ 
Nienawiść historyczna raz je
szcze okazała się silniejsza niż 
demokracja - powiedział Jerzy 
Szmajdziński, sekretarz gene
ralny SdRP, podczas spotkania 
z radnymi województwa gdań
skiego, wybranymi z list Soju
szu. - Być może zmusi nas to 
do zweryfikowania układu w 
Sejmie. 

Radni z SLD Lebrali się 
wczoraj w Domu Nauczyciela, 
by na wniosek SdRP, utworzyć 
wspólny dla całego wojewódz
tw a Klub Radnych SLD. W 
spotkaniu uczestniczyli też po
słowie Sojuszu: Jerzy Szmaj
dziński. Franciszek Potulski, 
Jerzy Zakrzewski oraz pani se
nator Wanda Kustrzeba. 

politycznej przestały obowią
zywać. Kwaśniewski ma w 
tych kategoriach rozmawiać z 
Borusewiczem. 

Przypomnijmy fakty. Pod
czas pierwszej sesji Rady Mia
sta w Gdańsku SLD zgłosiła 
swojego kandydata radnego 
Eugeniusza Węgrzyna na wice
przewodn iczqcego rady. Wę
grzyn uzyskał 20 głosów po
parcia i wybory przegrał, bo 
powinien był uzyskać co naj
mniej 31, czyli większość bez
względną. 

- My też mogliśmy w Sej
mie brać wszystko - wyJaśnial 
Jerzy S1majdziński - a dopu
ściliśmy opozycję. Oczekiwali
śmy zatem, że UW zachowa 
się tak, jak my w Sejmie. Tym
czasem to, co stało się w Gdań
sku, lo prymitywny przypadek 
świadczący o nieznajomości 
demokracji. 

- Wielką głupotą było pano
wie posłowie, że dopuściliście 
w Sejmie wicemarszałków z 
opozycji - stwierdził radny 
Brodzik. - To było tchórzo
stwo. 

W miejscu gdzie kierowca 
spi:d1il ostatnie chwile swoje
go :i.ycia, wokół postawiom:go 
krzyża, zgromadL.ili si,; wsLy
s-:y, którzy pragnc;li uczcstni
c1.yć we ms,y pożegnalnej kie
rowcy. tvhza rozpoczc;ła się o 
god,. 9 .30. Między dwoma 
mercedesami ustawiono ołtarz. 
Wc1C~niej setki osób przema
szcrowalo „ostatnią drogą" ta 
ksówkarza. na końcu której 
stracił żyl·ie. W czasie mszy 
ks. H. Jankowski odczytał listy 
kondolencyjne od wojewody 
gdariskiego i przewodniczące
go Rady Miasta Gdariska. W 
uroczystości obok rodziny i 
kolegów Czesława Kałędkie
wicza, uc,cstniczyl prokurator 
\.\Ojewódzki. senator RP Le
s,.d.. Lackorzyński, nadinsp. 
Eward Laube, p.o. komendanta 
v.ojewódzkiego policji w 
Gdarisku. Po mszy św. i po
Ś\.\ ięceniu krzyża stojącego w 
miejscu zbrodni uczestnicy 
uroczystości ruszyli w drogę 
powrotną w kierunku Gdanska 
Warto tu wspomnieć, że w tym 
momencie kilkusetsamocho
dowy kondukt hczyl już ponad 
4 km długości. Tras.; bardzo 
sprawnie zabezpieczała policja. 
Około godz. 12 pod Zakładem 
l\ledycyny Sądowej Al\! w 
Gd.ubku do konduktu dołączy! 
karawan z ciałem zamordowa
nego kierowcy. \V tym miejscu 
kolumna samochodów wydłu
ż.yla się o kolejne taksówki z 
innych fim1 taksó\.\ kowych nie 
tylko z Trójmiasta. ale wielu 
miast województwa. Traktem 
konnym. przez centrum miasta 
i ul. Armii Krajowej kondukt 
dotarł na cmentarz łostowicki. 
W czasie przejazdu od dworca 
głównego do ul. Armii Krajo
wej kierowcy wcisnęli klakso
ny. Ten sam dźwięk slyszcli
ś my w czasie zasypywania 
grobu. 

- Dwa lata temu, kiedy po
wstawały pierwsze firmy ta
ksówkowe jeżdżące „z ra
diem", zaproponowali;my aby 
przydzielono nam alarmowy 

- Mamy konkretne propozy
cje, żeby nasza praca była bez
pieczniejsza_ Nic chciałbym te
raz mówic o szczegółach. jc:
~tcśmy w przededniu konkret
nych ustaleń - stwierdził Zenon 
Narożnik, CL!onek Zarzqdu Ta
xi Plus. Wiemy na pewno, że 
nie będzie nas, niestety, stać na 
to, aby wspomóc się bardzo 
kosztownq techniką, jednak w 
najbliższym czasie zrobimy 
wszystko. żeby zapewnić kie
rowcom taksówek bezpicczeń
st wo. Tylko w Gdańsku jest 
prawie 800. 

Henryk Wojciechowski, li
der oddziału wojewódzkiego 
SdRP podał, że lewica ma w 
Gdai1sku 14 radnych, w Gdyni 
- 11, w Tczewie - 9, w Staro
gardzie - 8. w Sopocie - 4, w 
Wejherowie - 5_ W sumie w 
wojcwód1twie kilkudziesięciu, 

Dariusz Janowski jeszcze dokładnie nie wiadomo - Jacyś dziwni ludzie weszli 
do prezydium RM w Gdańsku 
- powiedział radny Tadeusz 
Kowalewski. - Trzech panów 
jest z Uniwersytetu Gdańskie
go. Ja nie mam nic przeciw 
uniwersytetowi, ale żeby aż 
trzech? I w dodatku wszyscy 
przesz! i przeszkolenie poi i
tyczne w NZS. 

ilu, bo niczdążyli się policzyć. 
Ponieważ na ogól radni lewicy 
będą w opozycji, zatem wspól
ny klub będzie miał na celu od-

i działywanie na opinię publicz
ną i pomoże radnym przełożyć 
na język województwa gdań
skiego ,.Strategię dla Polski" 

Poseł Franciszek Potulski 
omówił gdański krajobraz poli
tyczny po wyborach. 

- W Gdańsku stosunek po
zostałych ugrupowań do SLD 
jest taki. jaki był stosunek do 
posłów lewicy w poprzedniej 
kadencji Sejmu. Rozważamy 

I 
zatem, by wystąpić w Sejmie z 
oświadczeniem i zapytać lide
rów UW: jak to właściwie jest? 
Oraz przypomnieć im wybory 

I do prezydium Sejmu. już w tej 
kadencji. SLD zgodził się dać 
opozycji dwu wicemarszałków. 
Sam glosowałem na panią 

- To są młodzi ludzie i za
chowują się jak chłopcy, jak 
na\\ iedzeni kaznodzieje - po
wiedział radny Jerzy Krajka. 

- Uzyskalibyśmy lepszy wy
nik - żali! się radny Rajmund 
Dominikowski z Tczewa -
gdyby nas Warszawa nie opu
ściła. Podczas kampanii wy
borczej nikt ze stolicy do nas 
nic przyjechał, raz tylko był 
wicepremier Kołodko, ale heli
kopterem i z prywatną wizytą. 

Sekretarz generalny SdRP 
zaniepokojony był nutką po
rażki, która pojawiła się w wy
powiedziach radnych. 

Krzyżanowską. Opozycja ma 
też swoich szefów komisji. np. 
profesor Geremek jest przewo
dniczqcym Komisji Spraw Za-
granicznych, a pan Moczulski - Przecież w sumie odnieśli-
jakiej ś innej. Nikt nie sądzi śmy sukces. W poprzedniej ka-
chyba, że łączą nas z nimi ja- dcncji nie mieliśmy swoich 
kieś więzi emocjonalne. To po radnych. a teraz w wojewódz-

l'roczystośc1 pogrzcbo\.\e 
rozpoczęły się o godz_ 14.30. 
Pól godzin) póżniej na ramio
nach kokgów trumna zo~tala 

W lesie pod Borównem.~ miejscu gd;ie ;:,ostał :amordowam· taksówkar.. poświęrono kr::.yf. upamiętmający c:erncnwą tragedię. 
,- Fot. Jace,k A~·ak11mowski 

prostu był układ, który został twic gdańskim mamy ich kil-
ter~z z,\ama,ny ,1:a ?i,szeq\N, ·.11'.udzi~sięc;iu, Izolowanie nas w 

Co słychać w „skarbówkach"? 

ary 
I cl a po 

W tym roku termin składania zeznań podatkowych za 
1993 rok upłynął 4 maja, Dla spóinlalsklch pnewlclzlano 
kary za niedotrzymanie terminu od 200 tys. li do 1 O mln 
li. Un:ęcly rmacają nadpłaty w ciągu tnech miesięcy, 

- Do końca czerwca złożono 
u nas 81.117 tys. zeznań podat
kowych - twierdzi Maria Bed
narz. zastępca naczelnika II 
Urzędu Skarbowego. - W 54 
tys zeznań wykazano nadpła
ty. w wysokości 122 .264 mld 
zł. Dokonaliśmy już ok. 90 
proc. zwrotów. 

Podobnie sytuacja przedsta
wia się w sopockiej skarbówce. 
Podatnicy złożyli 12,8 tys. ze
znań, z tego 7 2 tys. to nadpła
ty. 

Przypomnijmy, iż w ostat
nim tygodniu pracownicy urzę
dów czekali do godz. 24. Jed-

nak. chętnych do nocnego skła
dania zeznań było niewielu. 
Ostatniego dnia, czyli 4 maja 
skarbówki pracowały więc do 
godz. 17. 

- Wiele formularzy jest błę
dnie wypełnionych, stanowią 
one aż 30 proc. zeznań - poin
formowała nas Róża Stefaniak
Kamińska. naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Sopocie. -
Część PIT odłożyliśmy do 
zwrotu. Brakuje w nich m.in. 
nazwiska, są błędy rachunko
we, dowolność wpisów w ru
brykach. Ich .. autorzy" po 
wcześniejszym wezwaniu, mu-

c • I s i Wałęsa 

"" Gdańs u 
Działacz niezależnych związ

ków zawodowych Hang Dongfang 
nazywany jest polskim Wałęsą. 
Wczoraj na konferencji prasowej 
w siedzibie „Solidarności" mówił, 
że jego organizację - Autonomicz
ną Federację Pracowników inspi
rowała polska „Solidarność". 

Kolejarz Han Donfang ma 30 
lat i obecnie przebywa w Hong
kongu, gdzie został deportowany 
przez chiński rząd. Uczestniczył 
on w demonstracji na placu Tia
nanmen ; był aresztowany i wię
ziony. W więzieniu umieszczono 
go w celi dla chorych zakażnie i 
zachorował na gruźlicę. Przenie
siono go do innego więzienia. w 
którym przez dwa miesiące był 
pozbawi ny opiek i medycznej. 
Chi1\skic władze uwolniły go w 
1991 roku. Mimo choroby podjął 
niezależną działalność. Dzięki po
parciu międzynarodowych organi
zacji wyjechał na leczenie do 
USA. Po dziewięciu miesiącach 
powrócił do kraju. ale już następ
nego dnia został aresztowany i siłą 
zmuszony do opuszczenia Chin. 

Han Dongfang mowil, że w 
wyniku restrukturyzacji chińskie
go przemysłu najbardziej poszko
dowaną grupą są obecnie w Chi
nach robotnicy. Jego zdaniem ofi
cjalna propaganda kłamie podając, 
że bezrobocie sięga 4 proc. We
dług ekspertów jest ono bardzo 
wysokie i kształtuje się w grani
cach 30 - 40 proc. Bezrobotnymi 
są robotnicy i chlopo-robotnicy. 

Ponadto w wielu fabrykach pra
cownicy nie otrzymują pensji. 

Przyszłość niezależnych od ko
munistycznego reżimu organizacji, I 
Han Dongfang widzi w masowych 
protestach robotników. Ostatnio, 
na północy Chin 200 tys. robotni
ków zorganizowało strajk i de
monstrację. Pogarszająca się sytu
acja ekonomiczna Chin i nędza 
wśród robotników może, zdaniem 
chińskiego działacza związkowe
go, spowodować masowe protesty, 
których konsekwencją będzie upa
dek chińskiego reżimu komuni
stycznego. 

Budowany przez chińskie wła
dze system gospodarczy Han Do
fang określi! jako biurokratyczno
komu n istyczn y kapitalizm. To 
znaczy prymitywny kapitalizm 
podobny do początków kapitali
zmu, w którym bezwzględnie wy
korzystywano robotników. Funk
cjonariusze partyjni decydują w 
Chinach. który zakład i w jaki spo
sób ma być prywatyzowany - mó
wił Han Dongfang. Podróżuje on 
obecnie po Europie i Skandynawii 
i przekonuje organizacje związko
we, by bojkotowały komunistycz
ne związki zawodowe. 

Marian Krzaklewski przypo
mniał. że „Solidarność" na forum 
międzynarodowych organizacji 
związkowych popiera niezależny 
ruch związkowy w Chinach i na
mawia do bojkotu związków ofi
cjalnych 

Barbara Madajczyk-Krasowska 

gmrnn):~1. :Zatem Ja muszę za.- radach. to działanie na krótką 
D , . K l 0 1. -i;tanow,c się c1~· nie wycofam metę. Za pól roku sytuacja się 
I rzewrol fXlli~Czny W arlUZOCII~ I S\.\ O Jego pop arc 1a_ .dla marsza- zmieni. Zarząd będzie zależał 

łek Krz) zanowsk~eJ · To b) la od naszej czternastoosobowej 

R d f t I umowa dzcntelmcnska, ale zo- grupy ·uż ws arte'_ "ak. I oz a no o e e ~laliśmy z niej _zwol_nieni, bo - sześ~foma ilnym1 oioba~~zę 
Jeden z partnerow dzentelme-

• I 
szą pofatygować się do nas 
osobiście, by prawidłowo wy
pełnić zeznanie. 

Osób, które złożyły zezna
nia podatkowe po ustawowym 
terminie, jest wbrew pozorom 
wiele. 

- Powodów narusL.enia ter
minu składania zeznań podat
ko\1. ych jest dużo - dodała R . 
Stefaniak-Kamir\ska_ - Gros 
spóżnialskich to osoby przeby
wające za granicą. w sanato
riach. Jednak stosujemy indy
widualne zasady rozliczania 
roztargnionych i każdy przypa
dek badamy oddzielnie. 

Najwyższa kara dla spó
źnialskich wyniosła 5 mln zł. 

Mas 

Politycznym przewrorem i całkowitą 
klęską demokracji nazwał wczorajsze 
obrady sesji Rady Gminy Kartuzy radny 
Juliusz Zielonka. 

t,;ie mógł się on pogodzie z faktem. że 
o podejmowanych uchwałach decydowa
ła bezwzględna 11 iększość radnych, wy
wodz~ca się z tzw. koalicji. 

Zmieniono zaproponowany Jeszcze 
przez ówczesnego przewodniczącego Ra· 
dy Gminy porząd~k obrad i zadecvdowa
no o natychmia.,towym wyborze ·burmi
strza. jego za.,tępcy i członków zarządu. 

Rada zadecydowała, by burmistrzem 
została osoba W} wodząca się spośród 
radnych. a nie z zewnątr,, co pmz radcę 
prawnego zostało skomentowane jako na
ruszenie ustawy o samorządzie terytorial
nym. I tak od wczoraj burmistrzem Kar
tuz nie jest już Maria Kowalewska-Ko
ska. Jej miejsce zajął radny Marian Wil
kowski, a zastępcą został radny Mieczy
sław Grzegorz Gołuński. B\la burmistrz 
ze Izami w oczach opuś.:ila salę obrad. 
Wybrano też delegatów na Sejmik Samo
rządowy woj. Gdańskiego_ Zostali nimi 
radni Jerzy Pobłocki i Leon Brylowski. 

(wen) 

.. ., LEASING 
UU POMOŻE Cl UZYSKAĆ 
>- samoch-ody dostawcze nowe 

i uiywane 

8oltvckie T owarwstwo 
leasingowe. S.A. 
80-853 Gdańsk 
ul. Waty Jaglo,lloń~kl"' 36 
tel. (058) 31 · 16-01 
tel./fox 31-21-69 

>- sprzęt 
komputerowy 

>-maszyny , 
i urządzenia 
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Zapraszamy GDY N I A 
4-8 VII '94 r. STUDIUM NAUCZYCIELSKIE 

w godz_ 1000-2000 ul. Władysława łV 58 1952 

ncm nie jest. Zasady kultury BarbaraSzczepula 

• I 

tu 
Jeszcze nie tak dawno bywało, ie student piszący pNMt 

magisterską z geografii nie miał prawa wypołyuył 
pnedwojenel mapy w skall 1 : 100000 I pojechać 1 •I• w 
tzw. teren. Odpowiedzialność za ten dokument musiał lt,.. 
na siebie lego promotor. Mapy w tel skali, wydrukowue w 
bieiącym roku, moina iui kupić w kioskach. Pneznau ... 
są one głównie dla turystów, takie zagranicznych ... 

O odtajnianiu map mówiono szcze przed wakacjami ukażą 
podczas V Nadmorskiego Spo- się w sprzedaży arkusze pozo-
tkania Dziennikarzy zorganizo- stałych obszarów wojewódz-
w anego przez Towarzystwo 
Miłośników Jastrzębiej Góry. 
Przedstawicieli prasy. radia i 
telewizji poinformował o no-

twa gdańskiego oraz elbląskie

go i ich obrzeży. 

Obiekty wojskowe i inne, 

wościach wydawniczych Woj- ważne ze względów strategicz-
skowych Zakładów Kartogra- nych, nie zostały po prostu za-

znaczone. Są natomiast radio

stacje, maszty, linie wysokiego 

napięcia, kominy, wieże, po

szczególne zagrody, większe 

ficznych, Jerzy Woszczyński, 
prezentując arkusz o nazwie 
„Władysławowo". Cały kraj 
zostanie przedstawiony na po
nad stu odrębnych mapach, 
wszystkie w tej samej podział- kamienie, pomniki przyrody, 
ce (1 cm na mapie odpowiada latarnie morskie itp. 

!km w rzeczywistości). Je- (ken) 

~~""Wmli& 

OFERUJE 

DOZOWNIKI 
MYDŁA W Pl YNIE 
Podajniki ręczników 
papierowych 
i papieru toaletowego 
Toaletowe odświeżacze 
powietrza 
Suszarki do rąk 

ZAWSZE W SPRZEDAŻY 

l
,Mydło w płynie i Ręczniki papierowe 

GDYNIA ul.Warsztatowa 12 
_ ~ 21-52-49 

----- ____J 
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GDAŃSK GDYNIA SOPOT 

SOPOT 
Wybrzeże, Scena Kameralna (ul. 
Boh. Monte Cassino) - Sie kocha
my, g. l 9 
IMPREZY 
Park Rozrywki CRICOLAND w 

:W:t):::.:(~ 
l\{f]: '·:~.···· 

Gdańsku, al. Zwycięstwa -
czynny codziennie od godz. IO.OO 
do 21.00, sob. i św. 10.00-22.00. 
Superatrakcja ISAUR JUMP,~. 
Wodna Kolejka Górka i Wiciki 
Taj-Fun. 

KINA 

GDAŃSK, Neptun, ul. Długa: 
Naga broń 33 1/32, USA, od 15 
I., g. 10, l l.30, 13, 15, 17, 19; 
Angic, USA, od 151., g. 20.45 
Helikon, ul. Długa: Pani Doubtfi
re, USA, od 12 I., g.16; W imię 
ojca, USA, od 15 I., g. 18.15; 
Prawdziwy romans, USA, od 18 
I., g. 20.30 
Kameralne, ul. Długa: Trzy kolo
ry. Czerwony, fr./szwajc., od 15 
I., g. 16.30; Fortepian, Nowa 
Zeł., od 15 I., g. 18.30; Naga 
broń 33 1/3, USA, od 15 1., g. 
20.45 
Żak, ul. Waty Jagiellońskie I: 
Wichrowe wzgórza, W. Bryt., od 
15 1., g. 18; Filadelfia, USA, od 
151.,g. 20 
NOWY PORT, Nord, (Towarzy
stwo Morskiego Domu Kultury w 
Gdańsk.u) -Centrum Kultury 
Amerykańsko-Polskiej, ul. Mary
narki Polskiej 15: Wuthering He
ights, USA, od 15 I., g. 16, 18, 20 
WRZESZCZ, Znicz, ul. Szyma
nowskiego 12: (dolby stereo) -
Komedia małżeńska, pol., od 15 
I., g. 16; Tombstone, USA, od 15 
l..g. 17.45,20 
Ba3lca, ul. Jaśkowa Dolina: Panna 
z mokrą głową, poi., od 12 I., g. 
16; Rapoit Pelikana, USA, od 15 

I., g. 17.45; Okruchy dnia, Wlk. 
Bryt,od 151..g.20.15 
Zawisza, ul. Słowackiego 3: 
Orlando, USA, od 15 I., g. 16, 
20; Ostatni żywy bandyta, USA, 
odl5l.,g.18 
SOPOT 
Bałtyk, ul. Boh. Monte Cassino 
30:Cienista Dolina, USA, od 15 
l., g. 17.30; Piknik pod wiszącą 
skałą, austral., od 15 I., g. 15.30, 
20 
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino 
55: Trzy kolory. Czerwony, 
fr./pol., od 15 I., g. 20.15; Naga 
broń 33 1/3, USA, od 151., g. 15, 
16.45, 18.30 
GDYNIA 
Warszawa, ul. Świętojańska: Na
ga broń 33 1/3, USA, od 15 l., g. 
10, 16, 18; Milioner w spoden
kach, USA, od 12 I., g. 12, 14; 
Angie, USA, od 15 I., g. 20 
Goplana, skwer Kościuszki 12: 
Beethoven Il, USA, bo., g. 16, 
17.30; Lista Schindlera, USA, od 
15 !., g. 19.30 
GRABÓWEK, Fala, Jurrasic 
Park, USA, od 121., g. 17; Wszy
stkie poranki świata, USA, od 18 
l.,g.19 
IDF zastrzega sobie możliwość 
zmiany repertuaru 

.MUZE~-

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

wt.-pt. wg. 9-16; śr. 10-17; sob. i 
nd. 10-16; Poczty i Telekomuni
kacji, remont Etnograficzne w 
Oliwie, Wystawa stała: Kultura 
ludowa Pomorza Wschodniego; 
Wystawa czasowa: Dawne meble 
ludowe Pomorza Wschodniego; 
czynne śr.-sob. I 0-16; wt. i 
niedz. 10-17; Muzeum Historii 
Miasta Gdańska - I) Zabytkowe 
wnętrza Ratusza, 2) Mennica 
Gdańsk, 3) Artystyczne wyroby z 
metalu mistrzów gdańskich XVI
XVlll, 3) Europejskie dziedzic
two rozproszone - Gdańsk J 992 
Czynne codz. w g. I 0-17: pon.
nieczynne; Twierdza Wisłoujście 
-czynna codz. wg. IO-l7 
Centralne Muzeum Morskie - Żu
raw, Budynek „s·· oraz Muzeum 
na Ołowiance; statek „Soldek" -
czynne od 10-18 
GDYNIA: Marynarki Wojennej 
(bulwar Nadmorski), wg. 10-16; 
Oceanograficzne i Akwarium 
Morskie (al. Zjednoczenia I) w 
godz. 10-17 (kasa w godz. 10-
16.30); Muzeum Miasta Gdyni, 
Pawilon Wystawowy, ul. Wa
szyngtona 21 - Morski rodowód 
Gdyni; czynne wg. 11-17, 
oprócz pon.; Dar Pomorza. w g. 
10-20; Domek Abrahama, ul. 
Starowiejska 30 - nieczynny 

WYSTAWY 

GDAŃSK. 
Zeidler Art Gallery, ul. Długa 81 
- stała kolekcja dziel sztuki daw
nej pobkiego i wropejskicgo 
kręgu kulturowego. Gieorgij Pie
trowicz (l 914-197 l) 
ul. Ogarna 65 - kolekcja rysunku 
i grafiki - rosyjscy artyści 
ul. Długa 35 - Gościnnie w Ro
syjskim Domu Informacji i Kul
tury artyści z prywatnej kolekcji. 
Galerie czynne codz, wg. 10-18, 
sob. 11- 15, w niedz. nieczvnne 
Gdańska Galeria Fotografii ( ul. 
Grobla I róg św . Ducha) - prace 
słuchaczy Studium Fotografii 
ZPAF. Pon.-piąt. 11- 18 , z prze
rwą 13.30-14 
Galeria u Literatów, ul. Mariacka 
50 - wystawa malarstwa Jana 
Miśka pt. ,,Las Ardeński", czyn
na cod7.iennie wg. 11 -18 
Galeria Sztuki - ,,Sień Biała", ul. 
Długi Targ 36 - malarstwo z cy
klu „Uśmiech dziecka" Janiny 
Koniecznej, czynna codziennie w 
g. 12- 18 
Galeria „Złota Kamienica" (Dłu
gi Targ 41/42) - malarstwo, grafi
ka, rzeźba. Czynna codz. wg. I 1-
18. 
Galeria Malarzy Gdańskich PA
LOWA (ul. Długa 47 - kawiarnia 
„Palowa") - wystawa zbiorowa 
malarstwa i rysunku - I Domini-

kański Salon Artystyczny (zbio
rowa), czynna codz. wg. I 1-22 
Klub Mestwina, u I. Straganiarska 
21/22 - wystawa malarstwa Sta
nisława Chmielewskiego, czynna 
codz. w"· 14-22 
Galeria~. ul. Wały Jagielloń
skie I) - ekspozycja rzeźby Doro
ty Białczak pt. ,,Człowiek uwi
kłany" oraz wystawa malarstwa i 
rysunku Kuby Oxisa.Czynna 
codz. wg. 9-19 
Autorska Galeria Rzeźby, 
Gdańsk, ul. Pomorska 68 d - wy
stawa autorska Józefa Sarnow
skiego. Czynna codz. wg. 1 1-18 
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad 
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul. 
Bytowska la) - czynna od godz. 
10-15 
SOPOT: Autorska „Herman", 
Boh. Monte Cassino 44, tel. 51-
16-72 - wystawa z kolekcji gale
rii. pn.-pt. wg. 12- 18 
GDYNIA 
Galeria „Cyganeria" (ul. 3 Maja 
27, tel. 20-87-38) wystawa prac 
Kazimierza Ostrowskiego 
Galeria ,,BiM-ART' Hotel Gdy
nia (sala restauracyjna) - wysta
wa pla,tyczna - ,,Marek Wróbel -
malarstwo" 
Galeria Telewizyjna (ul. Derdow
skiego 11 , tel. 21-91 -78) 
Galeria 78 (ul. Świętoja6ska) 

TELEFONY 
INFORMACYJNE -

Urząd Miejski Gdańsk: 32-46- l 7; 
Gdynia: 20-72-71: Sopot: 51-20-21 
,,BROKER" Bank Informacji -
usługi , handel, produkcja - 24-
07-79 (9-17) 
Całodobowy Bank Informacji o 
handlu i usługach - 930; 57-81-
24 (po 16) 
Informacja o AIDS - 958 
Telefony Zaufania: ,,Anonimowy 
Przyjaciel". tel. 988 ( od 16 do 6 
rano). 
Gdańsk, Wojewódzka Przycho
dnia Odwykowa - Pomoc dla 
osób z problemem alkoholowym 

i ich rodzin, ul. Łąkowa 58, 31-
51 -32 (codziennie od 8 do 20) 
Dzienny Oddział Odwykowy, ul. 
3 Maja 6, tel. 32-26-52. 
USŁUGI POGRZEBOWE: 
,,HADES" - kompleksowe usługi 
pogrzebowe - szereg świadczer\ 
bezpłatnych, 41 -43-97; 51 -96-12 . 
Całodobowo. 
,,SYRIUSZ": 82-37-96; 48-45-
69; 48-45-68; ,,ZIELEŃ", Gd.
Wrzeszcz: 41 -20-7 1: 41 -73-35; 
Cmentarz Witomino, 23-68-93, 
28-55-60; ,,Sleep Time" (Orło
wo), 24-80-95 
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Sesia Rady Miasta Gdyni: niespodziewane alianse, spodziewane wyniki 

F cisz a Cegiels a • pre dentem 
oiciech ze ure • przewo niczqcym I 

Formalna sprawa, jaką była 
rezygnacja Krzysztofa Macie
jewskiego z funkcji radnego na 
rzecz Adama M. Szmidta, zaję
ła nowej Radzie Miasta pełną 
godzinę. Grupa SLD i „Naszej 
Gdyni" była zdania, Że uchwa
ły w tej sprawie powinny być 
przyjęte bez glosowania, pozo
stali nie zgadzali się, aby w ten 
sposób łamać obowiązujące 

Kaczmarek z SLD (lat 63) był 
całkowicie nieporadny. 

Kandydatów na przewodni
czących zgłoszono dwóch: Po
rozumienie Samorządność ra
zem z Konwencją Gdyńską -
Wojciecha Szczurka, UPR -
Jacka Markowskiego. Pierwszy 
obieca! doskonalić zasady rzą
dzące pracą Rady Miasta, drugi 
- szybko się nauczyć podstaw 

Glosowało na nrą 31 radnych, I 
1 S było przeciw, 4 osoby 
wstrzymały się od głosu. 

Atmosfera na sali była gorą
ca, szczególnie przez wzgląd 
na radnych SLD, którzy temu 
wyborowi usiłowali przeszko
dzić. Projekt powołania prezy
denta kontraktowego (spoza 
Rady Miasta) zgłoszony przez 
SLD oraz UPR, został odrzu-

Zamiast Bursztynowego Słowika 

Laury w twardej wolucie 
Już 12 sierpnia, imprezami z 

cyklu „Sopot Classic" rozpocz
nie się tegoroczny Międzyna
rodowy Festiwal Muzyki w 
Sopocie. Po raz pierwszy „So
pot Classic" opuści małe sale 
kameralne i zagości również w 
Operze Leśnej. Zabrzmi tam 
muzyka Straussa, zobaczymy 
wrocławską inscenizację 
„Skrzypka na dachu" oraz 
przygotowany specjalnie na tę 
okazję koncert łączący muzykę 
rockową i poważną. Wystąpią 
w nim Polska Filhannonia Ka
meralna Wojciecha Rajskiego i 
zespół No Limits. 

To festiwalowe „preludium" 
potrwa do 15 sierpnia. 20 
sierpnia, na molu, zacznie się 
natomiast dziewięciodniowy 
muzyczny maraton. Program 
będzie bardzo bogaty, a jego 
głównym adresatem ma być 
młodzież. Na molu też, 28 
sierpnia odbędzie się festiwalo
wy fina!. Poprzedzą go dwa 
wieczory w leśnym amfitea
trze. Tu królować już będzie 
„muzyka środka". Popłynie na 
żywo, w wykonaniu zespołu 
jedenastu muzyków grupy 
After touch Wojciecha 
Olszewskiego i towarzyszą
cych im wokalistów grupy Stu
dio Singers. Pierwszy dzień 
przebiegnie pod znakiem kon
kursu, do którego zakwalifiko
wano do tej pory 13 piosenka
rzy. Za dwa tygodnie lista 

uczestników konkursu zostanie 
ostatecznie zamknięta. 

Zaśpiewają po jednej pio
sence. Zdobywca Grand Prix 
otrzyma 15 tys. dolarów (fun
datorem nagrody jest „Zy
wiec"), laureat drugiej - 5 tys. 
dolarów (funduje prezydent 
Sopotu), trzeciej - 3 tys. dola
rów (funduje Coca-Cola). Dru
gi dzień w Operze Leśnej - to 
koncert galowy. 

Nic będzie w tym roku tra
dycyjnego Bursztynowego Sło
wika. - Nie zakopujemy go na 
zawsze - mówi Andrzej Kowa
lik, dyrektor Bałtyckiej Agen
cji Artystycznej w Sopocie, 
której w tym roku powierzono 
zorganizowanie festiwalu . Sło
wik na pewno powróci, a w no
wych warunkach, stworzonych 
przez prawo autorskie, śpiewa
nie polskich piosenek przez za
granicznych wykonawców za
cznie się opłacać. 
Dodatkową atrakcją tych 

dwóch kon\:ertów będą gwia
zdy. Udział Paula Younga jest 
już pewny, podobnie jak wy
stęp Edyty Górniak, z którą już 
podpisano umowę oraz Krzy
sztofa Krawczyka, który przy
pomni publiczności swe stare 
przeboje i zaprezentuje naj
nowsze nagrane w Nashville. 
Stałym zwyc:zajem nic zabrak
nie też na sopol'.kicj scenie 
zwycięzcy ostatniego festiwalu 
w Opolu - Ryszarda Rynkow-

skiego. Dziś i jutro rozstrzy
gnie się kwestia obecności ko
lejnej gwiazdy, a w grę wcho
dzą m.in . Cher i Brian Adams . 

Oba koncerty w Operze Le
śnej będą bezpośrednio trans
mitowane przez telewizyjną 
,,dwójkę" i I program Polskie
go Radia. 

Bałtycka Agencja Arty
styczna wróciła do organizo
wania sopockiego festiwalu na 
mocy decyzji podjętej jesienią 
ubiegłego roku przez Zarząd 

,,Miasta. Poprzednio - jak pa
miętamy - obowiązek ten spo
czywa! na firmie prywatnej 
Wojciecha Korzeniewskiego. 
Umowa z BART zawarta zo
stała tytko na ten rok, więc je
sienią znowu powróci problem, 
komu powierzyć następny fe
stiwal? Każdy, kto ma pojęcie 
o realiach, wie, że tak dużej 
imprezy nie organizuje się z 
miesiąca na miesiąc. Przygoto
wanie przyszłorocznego festi
wal u wypadałoby zacząć 
wkrótce po zakończeniu tego
rocznego, a kontrakty ze spo
nsorami podpisać jeszcze wc 
wrześniu. Taki jest tryb zała
twiania spraw, a wszelka im
prowizacja nikomu na dobre 
nie wychodzi. Warto o tym w 
końcu pamiętać, jeśli sopockie 
śpiewanie ma mieć jakąś rangę 
i być główną atrakcją wybr:ze
żowego lata. 

Anna Jęsiak 

Franciszka Cegielska:jej kandydatura by/a jedyną... Wojciech Szczurek: obiecał doskonalić wsady r~ądzące pracą 
tot. Jaros! aw Rybicki RM i - wygrał. 

Fot. Bogusław Nievwlski 

I . - - . -
TaKŻe dla lurystów z południa 

O Strzelcach 
Podhalańskich 

A kcia • bi 
przepisy. Wydaje się, że różni
ca zdań spowodowana była lę
ki em radnego Jarosława Du
szewskiego, że jego protego
wany w jakiś sposób zostanie 
odrzucony, dlatego tak upierał 
się przy przyjęciu uchwal be:z 
glosowania. Sekundowała mu 
w tym grupa radnych z UPR. 
Tak więc zdecydowana prawi
ca najlepiej się w tej sprawie 
rozumiała ze zdecydowaną le
wicą. Co prawda prowadzący 
tę część sesji senior Eryk 

tej pracy. Nowym przewodni
czącym został Wojciech 
Szczurek, uzyskując 27 gło
sów. Po ogłoszeniu wyników 
nie klaskała lewica i „Nasza 
Gdynia". 

Nieco odmiennie rozłożyły 
się akcenty podczas głosowa
nia „prezydenckiego". Zgodnie 
z oczekiwaniami, Franciszka 
Cegielska ponownie wybrana 
została prezydentem miasta 
Gdyni. Jej kandydatura była je
dyną, jaką w ogóle zgłoszono. 

Heweliusz z rezolutnym przepisem . I os 
pia 

• 

eony. Od tego momentu skoń
czyły się pozorne alianse mię
dzy tymi partiami. SLD pra
gną! odsunąć wybory na inny 
termin, a gdy wniosek nie zo
stał przy jęty, jego radni wyszli 
z sali. Na glosowanie jednak 
wrócili, bo i bez nich było quo
rum. Tak więc w wyborach 
prezydenta doszło do zbliżenia 
UPR i Porozumienia Samo
rządność Unia Wolności . 

Wiesława Kwiatkowska I 

Dzisiaj, w Sopocie, w sali białej ka
wiarni ,Złoty Ul" odbędzie się spotka
nie poświęcone dziejom Pierwszego 
Pułku Strzelców Podhalańskich AK. 
Przybędą na nie autorzy książki doty
czącej historii tego oddziału. Organiza
tor - Klub Literatury Turystycznej Sto
warzyszenia Autorów Polskich liczy 
na uczestnictwo przebywających w 
Trójmieście kuracjuszy i tmystów z 
Podhala oraz Sądecczyzny. Początek -
o godzinie 17. ~en) 

'ff - ,, J o 
un1 

Czwartkowa aukcja dzieł 
sztuki, zorganizowana przez 
Związek Polskich Artystów 
Plastyków w Dworku Siera
kowskich w Sopocie, zostanie 
powtórzona dziś w tym samym 
miejscu, o godz. 18.00. Karty 
wstępu z numerem do licyto
wania można będzie pobierać 
przy wejściu. Warto się wy-

ł brać, ponieważ oferta jest bar-

\ 
dzo bogata, a ceny wywoław
cze nie szokują. Wybrzeżowi 
twórcy wystawiają na sprzedaż 
obrazy olejne. akwarele, grafi-

a 

Wofewoda nie zakwestionował uchwały byłe! Rady Mia· 
sta, po które! zorganizowano przetarg na pl. Heweliusza w 
Gdańsku. Plac otrzymało nleformalne konsorclum załoione 
pr1e1 firmę nHederpoln, Sporna uchwała rady określała 
warunki przetargu, które · 1daniem prokuratury · nie sosta· J 

ty dotrzymane. 
Prokurator wojewódzki wy

stąpił do wojewody o unieważ
nienie uchwały pod koniec ma
ja br. Rada Miasta w tym sa
mym czasie podjęła rezolucję, 
w której domaga się od Zarzą
du Miasta unieważnienia prze
targu. Wojewoda zdecydował, 
że sam fakt podjęcia uchwały 
RM nie jest sprzeczny z pra
wem. Jednocześnie zaznaczy!, 
iż rezolucja RM ma moc zobo
wiązującą gdańskie władze do 
unieważnienia sprzedaży placu 
.,Nederpolowi ·•. 

wiarnią i dwupoziomowym 
parkingiem pod budynkiem. 
Pierwsze ogłoszenie o sprzeda
ży pojawiło się w prasie w gru- I 
dniu ub. roku. Komisja złożona 
ze specjalistów wybrała projekt 
Niemców. Jednakże ostatnie 
zdanie należało do zarządu i 
ten wybrał konsorcjum. Wła- I 
dze miasta tłumaczyły swoją 
decyzję tym, że promesę Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
wymaganą od obcokrajowców 
przy kupnie gruntów otrzymała I 
firma W &F, a nie niemiecka 
spółka, która wzięła udział w 
przetargu. 

Na Uniwersytecie Gdańskim rozpouęła się egzamlnacylna gorqc1ka, Kandydaci na fllo· 
loglę polską plsaH tradycyiny trzyczęściowy test. Naleiało pneprowadzić anall1ę porów· 
nawc1ą wierszy • w tym roku wchodllły w grę utwory Róiewlua, Brylla I Liberia, odpowie· 
d1leć na pytania I zakresu teorii literatury, a w części ięsykowel zastanowić się m, In, nad 
znaczeniem związku fra1eologlcznego nkwaśne winogronan i osobliwościami w odmianie 
r1ec10wnlka nJerzy", Chętnych na filologię polską iest dwukrotnie więcej nli wolnych 
mlelsc, 

Od przetargu minęły już 
dwa miesiące. Oprócz konsor
cjum wzięła w nim także 
udział niemiecka firma Weyss 
und Freitag. Ze względu na 
błędy proceduralne, Niemców 
wykluczono z przetargu. ,.Ne
derpol" jednakże przedstawi! 
projekt daleko wybiegający po
za ramy oferty przetargowej -
zaproponował otworzenie ho
te tu w budynku „Proremu", 
który łączył się z domem towa
rowym. 

Uchwałę o sprzedaży placu 
w drodze przetargu podjęto po
nad rok wcześniej. Określono 
w niej, że na placu może jedy
nie stanąć dom towarowy z ka-

Zarząd Miasta nie rozpatry
wał sprawy przetargu na wczo
rajszym posiedzeniu. Wiadomo 
tylko, iż jedynym zwolenni
kiem sprzedania placu konsor
cjum jest Franciszek Jamroż. 
Pozostali członkowie zarządu 
zapewniali nas, iż nie podpiszą 
się pod aktem notarialnym od
dającym plac „Nederpolowi". 
Jeżeli do czwartku nie zapa
dnie żadna decyzja, to sprawę 
przejmie prawdopodobnie no
wy prezydent. 

Kuba Urbański 

Co wdychamy. Pociski 
Państwowa Inspekcja Ochrony środowiska pod hamburgerami 

w Gdańsku zanotowała w czasie od 27 czerw- W poniedziałek około 9.30 na placu budowy re
ca do 1 lipca następujące stężenie średniodo- stauracji McDonald' s dla zmotoryzowanych, obok 
bowe niektórych rodzajów zanieczyszczeń at- skrzyżowania ulic Bażyiiskiego i al. Grunwaldz
mosfcry nad Trójmiastem. W nawiasach - naj- kiej. odkryto kilkanaście pocisków możdzierzo
wyższe zawartości, stwierdzone w tym samym wych. 
okresie. . Na wykopalisko, relikt z czasów drugiej wojny 1. Gdańsk, Główne Miasto: dwutlenek azo- , · · k · · k · · I 27(35) d I k · k' 3(4 ) l . I swiatoweJ, nat męto się w tra c1e prac z1ernnyc 1 . tu - , wut ene siar 1 - , py zaw1e- Gl b k. k I · · · szony _ 47(53). ę o 1 ~vy op pow.stawa, ~rzy uzyc1~ .koparki -

2. Sopot, rejon mola: dwutlenek azotu _ budowlancy mogą więc mowrć o szczęscw. Gdyby 
24(29), dwutlenek siarki - 6(12), pyl zawieszo- !opata głębiej zanurzy ła się w ziemię, mógł nastą
ny - 47(54). pić wybuch. Po kilku minutach na miejscu odkry-

3. Gdynia, okolice Urzędu Miejskiego: cia pojawili się policjanci, którzy odgrodzili teren 
dwutlenek azotu - 14(19), dwutlenek siarki - taśmą i ... odjechali z powrotem do komisariatu. 
4(8) , pyl zawieszony - 58(68). . . Na plac feralnej budowy wezwano saperów z ... 

Dopuszczalne normy zawartosc1 podanych L b k m· · · · b · · d k' · wyżej substancji są następujące: dwutlenku . ę ~r .a. izeJ. m~ ma owiem Je nost .1• zaJmu-
azotu _ 150, dwutlenku siarki _ 200, pyłu za- JąCeJ. s1.ę ~ozbraJamem ładu~ków. Oczek1wame .na 
wieszanego _ 120. specphstow od mewybuchow trwało klika godzm. 

Podane wyżej wartości wyrażone są w mi- pojawili się dopiero po godz. 12. Po kilkunastu mi-
krogramach na metr szdcienny powietrza. I nutach napięcia pociski usunięto ... Bez kłopotów. 

(ken) aks 

(O EKSPRES 
MALOWANIE. tapetowanie. 32·96-87 

74067 

ODZYSK długów. 374-216. 374.417 
ms, 

TELEFAXY Panasonic, 31·99·43 
2891411 

UWAGA absolwenci szkól gastronomicz· 
nych. Kucharz wioski przyuczy chę1nych do pra· 
cy w pizzeńi, tel. 43-03-34 

7407111 

DOM wolno sttjący Orlowo sprzeda pośrednie· 
, two, 51 ·27-64 

24241 

DOMEK nad jeziorem kolo Gdyni - tanio sprze· 
dam, 23·65-34 

29319 

DZIAŁKĘ budowlaną centrum Sopotu pod zabu· 
dowę domem zabytkowym, handlowo-usługo
wym sprzeda pośrednictwo, 51-27-64 

24240 

DZIAŁKĘ budowlaną 2 OOO, sprzedam, 41-63· 
46 

74508 

ESCORT 1993 r , 22·27-58 
65594 

FIRMA budowlana zatrudni murarzy, tynkarzy 
na dobrych warunkach. Wejherowo, Asnyka 27, 
tel. 72· 19·30 

31855 

Fot. Wojciech Getka 

GDYNIA • atrakcyjne trzypokojowe sprzeda 
Merpol, 211 ·501 24473 

HONDA Prelude 1992, wyposażona, czarna. 
52-79-44, 53-14-82 

712<4 

KASZUBY- domek letniskowy odna1mę, 20-78-
78 

49393 

KONWOJENTÓW, kierowców (kat. C) zatrudni 
Analda, wiek do 30 lat, tel. 21-50-60 

31841 

LICEUM Ogólnokształcące 'Lingwista" uru
chamia dodatkową klasę I. Egzamin wstępny 
· 6 i 7 lipca, godz. 9.00. Uczniów ze średnią 
4,5 przyjmujemy bez egzaminu. Zgłoszenia: 
Gdańsk, ul. Malczewskiego 51, tel. 32-49-71 

Rb42~o0 

M-3 Sopot 8 OOO OOOim, 51-03-73 
63108 

MARCHANDISERÓW z samochodem z terenu 
Gdańska, 1el. 21 ·50·60 

31840 

NISSAN Patrol 1984, 3,3 D okazyjnie sprze· 
dam, 23-65·34 

2931911 

ODSTĄPIĘ sklep mięsny z wyposażeniem 
w Gdyni, 20-42-10. godz. 15.00-17.30 

31832 

PRACOWNIKÓW do działu marketingu z samo· 
chodem. Preferowany wiek do 30 lat, 1el. 21 ·50-
60 

31838 

ki, gwasze, artystyczne tkani
ny, ceramikę. Całkowity do
chód z imprezy wzbogacić ma 
fundusz socjalny związku. Jak 
stwierdziła pani Stefania Krzy
żanowska, jedna ze współorga
nizatorek imprezy, w środowi
sku wybrzeżowych plastyków 
jest wielu emerytów i wiele sa
motnych matek, którym finan
sowe wsparcie jest bardzo po
trzebne. Dlatego myśli się o 
cyklic:znym organizowaniu 
wyprzedaży. 

R.K. 

Kandydaci, którzy chcieli 
dostać się na stosunkowo mło
de trzyletnie studia matema
tyczne mieli dwie i pól godziny 
czasu na rozwiaząnie 15 zadań 
z zakresu programu klasy o 
profilu ogólnym w LO. Na 
organizującym w tym roku 
pierwszy nabór nowo utworzo
nym kierunku matematyki i fi
zyk i obowiązywał konkurs 
świadectw. Kandydaci, zda
niem komisji rekrutacyjnej, 
przedstawili bardzo dobre cen
zury i tylko trzech zaintereso
wanych skierowano na dodat
kową rozmowę kwalifikacyjną. 

Bardzo popularny Wydział 
Nauk Społecznych boryka się 
od lat z kłopotami natury loka
lowej. W należących do niego 
obiektach nie ma dostatecznie 
obszernej sali, w której można 
byłoby przeprowadzić egzamin 
wstępny dla trzystu osób, bo w 
tym roku zanotowano właśnie 
tylu zainteresowanych studia
mi na socjologii i psychologii. 
Na socjologii liczba wolnych 
miejsc jest przeszło dziesięcio
krotnie mniejsza niż ilość zain
teresowanych, a na psychologii 
o jeden indeks walczy ponad 
siedem osób. Egzamin wstępny 
z języka polskiego na te kie
runki odbył się wczoraj po po
łudniu w aulach Wydziału Fi
lologiczno-Historyc:zncgo. 

ok 

PROFESJONALNA naprawa stolarki, 32·62·58 
wew.9 

71145 

PRZVJMĘ kierownika (managera) do Restaura· 
cji (Night Club), tel. 43-03·34 

SALE lekcyjne w centrum Sopotu do wynajęcia 
od zaraz, 51 -25-01 (to.OO -15.00) 

63107 

SPRZEDAM Audi 90, 89 rok, Starogard, 224·62 
62892 

STÓŁ kreślarski, namiot, bujak, różne rzeczy -
sprzedam, 51·81-62, 384-238 

747(),1 

SUZUKI VMara Long - pełne wyposażenie 1992 
· okazja! 52·79-44, 53· 14·82 

71 245 

TELEWIZORY kolorowe - skup . sprzedaż 
(oprócz radzieckich), 52-32-61 , 10.00 · 18.00 

27621 

ZATRUDNIĘ monterów kadłubowych, spawa
czy (PAS), 41-70-03 

28548 

ZATRUDNIĘ 'Alex", Grunwaldzka 87, ku· 
charza i sprzedawcę 30111 

ZA TRUDNIĘ dyplomowaną pielęgniarkę · renci
stkę. Oferty 29167, Biuro Ogłoszeń, Gdańsk. 
Targ Drzewny 3(7 

29167 

ZATRUDNIĘ ekspedientkę - kosmetyki, 56·94-
05, 41-52·22 w. 153 

28596 



Wakacie z pogromcami 
letniei nudy 

Znasz swoje 
osiedle? 

Nawet feśll nie mamy okazfl wyJechać w czasie wakacll, 
wcol• nie musimy nuddć się w domu. leśll tylko trochę się 
poiłara111y, moiemy miło spęddć czas w gronie kolegów. 
Wakacyjne zadania dla podwórkowych druiyn proponufą 
pogromcy letnlej nudy. Na nallepszych czeka nagroda w po· 
1tacl bezpłatnego, tnydnlowego wyJaidu na obóz harcenkl 
w Olpuchu kolo Kośclenyny. Igłoslły sił fui pierwsze grupy 
chętnych do wzięcia udziału w wakacyiHf zabawie. Nie 
pnegap I ty okazji. 

Jezd1 jeszcLe n·e włączyliście się do wakacyjnej gry, zróbcie 
to koniecznie . Zbierzcie grup.; kilku koleżanek i kolegów (może 
was być dwnje, troje, czworo, czy też pięcioro), znajdźcie miejsce 
na ba.lt;, wybierzcie sobie naLwę i LaJzwońcie do Komendy Cho
rągwi ZHP, tel. 31-13-27 lub przyjedżcie do Domu Harcerza, 
GJańsk, ul. Za Murami 2 - IO, od poniedziałku do piątku, w godL 
8 - 18. 

A oto zaJamc, które pogromca ktniej nudy proponuje do W} 

konania: 
Kai.da dzielnica, każde osiedle ma swą historię. Spróbujcie do

trLCĆ do pierwszej informacji o waszej dzielnicy, osiedlu. Moż.e 
wam w tym pomóc przewodnik, może współmieszkańcy, rodzice, 
czy td ińni dorośli. Jeżeli mieszkacie na nowym osiedlu, spróbuj
cie dowiedzieć się, która ulica. czy też. dom są najstar!>ZC. Może 
uda si<; wam znaldć ciekawą historię, legendę? Przygotujcie kar
tę do kronik.i (format dowolny), gd;rie umieścicie wasze odkrycia. 
:-.:a rozwiązania tego iadania organi1.atorzy czekają do czwartku, 
do goJz. 16, pod podanym adresem i telefonem. (rnt) 

Mieszkańcy kontra urzędnicy 

I 
o I s 

W każdą środę i piątek 

Na strzelnicach 

Od dwóch lat lokatony ul. Kolonia Wyiyny toczą walkę z 
Wydziałem Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku o twole domy. Na miejscu 14 budynków ma po· 
wstai teren rekreacyJ•y 1 pas zlelenl. 

Pon:erza się oferła, f aką pnygotowały władze Gdańska 
.a tegoronne wakacje. Wydział Kultury Fizyczne! I Turysty• 
kl UM, wspólnie z Zarządem Mlelskhn Ligi Obrony Kraju 
udostępniają młocbleły strzelnice. 

Z obiektów tych mozna będzie korzy~tać nieodpłatnie w lipcu i 
sierpniu. Organizatl,rzy zapewniają obsługę i proponują m. in. 
treningi strzeleckie dla młodzieży z Gdańska oraz kolonii letnich -
w ~rody i piątki od godz. JO do !5. Zorganizują też zawody w 
strzelaniu z broni pneumatycznej i kulowej - międzykoloni3ne, dla 
grup podwórkowych, ognisk TKKF itp. Terminy do uzgodnienia. 
Zwyci,;skie zespoły otr1ymają puchary. . 

Szczegółowych informacji mozna zaczerpnąć w ZarządZlc 
:\liej~kim LOK, Gdańsk Wrzeszcz, ul. Kopernika 16. teł. 32-37-
14. Zglos,enia - od poniedziałku do piątku w godz. 9 -14. 

(ken) 

12 maja 1992 roku mie
szkańcy złożyli pi~mo do Wy
działu Rozwoju Miasta Urzędu 
:\1iejskiego. będące protestem 
przeciwko decyzji likwidacji 
domów i przeznaczenie uzy
skanych terenów pod zie !eń 
parkową. Przekonywali władze 
do zachowania zabudowy i 
wyrażenie zgody na jej wyku
pienie. 

- Bud:,.nki nie kolidują z 
tzw. parkowym charakterem 
miejsca. gdyż niskie domki 
jednorodzinne usytuowane w 
zieleni całkowicie odpowiadają 
planowanym zalozeniom urba-
nistycznym - przekonuje Lech .A. \ Banaszkiewicz. lokator ul. Ko-

----=:...==-.:=-=--==-=--==-==-=--=:_______ \ Jonia Wyżyny I I. - Niezależ-

p O LI CV .I N A nie od przedstawionych argu-
, _ . mentów likwidacja zabudowy 

mctrow od Komendy ReJono- , spowoduje konieczność znałe-
wej Policji. Złodzieje sforso- j · , · · . d h · 
wali zamki w drzwiach odmie- z1en1.a rowno.rzę .nyc m1e-
_.,zL.mia. Skradziono ma"nero- szkan lub obrektow zast,;p-
uid. gotó~ A.~· i ,n1,c przcdmi<:>- cz:,,ch, a rym ,amym ol>ciąże-

ty o lqcznej wartosc1 32 mln z!. nic miasta dodatkowymi k.o-

Miliardy I willi 

Szyba w nissanie sztami buJowy lokali zastęp-
- . 1 czych dla ponad 60 rodzm. 

... l0,t<1\a wybita przez nie-

Obecny właściciel domów, 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
l\lieszkaniowej Gdańsk-Sród
mieście, nie przeprowadza re
montów z braku środków. Zda
niem mieszkańców ul. Kolonia 
\:Vyżyny wykupienie przez 
nich terenów pozwoli wyko
nać i pokryć koszty najpilniej 
szych remontÓ\v. 

- Własnym sumptem zadrze
wiliśmy i uk wieciliśrny teren, 
tworząc spokojny zakątek - do
daje L. Banaszkiewicz. - Pobli
ski skwer, to zaśmiecone klepi
sko, które od lat nic widziało 
ręki gospodarza . W podobny 
sposób traktowane są inne zie
I e ńcc. Kolejny, planowany 
park - położony na urwistych i 
wąskich skarpach, na które 
trzeba będzie si~ wspinać po 
stromych schodach. jest zupeł
nym nieporozumieniem. Poza 
tym. będzie on J...olcjnym sie
dliskiem piwos1y z okolicz
nych skkpów, schronieniem 
dla wal!awwiczów i meliną elfa 
trud nef młodzieży. 

Lokatorzy z przyległych 
ulic: Skarpowej. Zakosy, Nad 

Fot. Maciej Kost1m 

Jarem, Wyczółkowskiego i Oj
cowskiej mają przydomowe 
dziatki i kilka dużych ogro
dów, w l,.tórych spędzają każdą 
wolną chwilę. One stanowiq 
zielone płuca miasta . Gros lo
katorów to renciśc1 i emeryci. 
Nie stać ich na wykupienie 
mieszkań w blokach . 

- N a terenie, który stal się 
powodem konfliktu, stoją od 
1945 roku drewniane budynki. 
nie spełniające w pełni funkcji 
mieszkaniowych - twicrdLi inż. 
Wiesław Jabłoński z Wydz. 
Planowania Przestrzennego 
UM. - Realizacja stałej zabu
dowy z pełnym uzbrojeniem. 
ze względu na wysokie spadki 
terenu. jest niezmiernie droga. 
Dlatego zaprojektowano tu zie
leń z funkcjami rekreacyjnymi. 
Plan, o ile znajdzie się inwe
stor gotowy wyłożyć pieniądze 
na inne zagospodarowanie tego 
terenu. może ulec korekcie. 
Ostatecznie zadecydują o tym 
radni. Obecnie miasta nic stać 
na zapewnienie tylu rodzinom 
kwater. Tym samym sprawa 
Kolc>ni1 Wyż} ny jest na razie I 
zawieszona ... 

Małgorzata Suchocka 

TELEFON 
31 50 41 w. 202 
DO REPORTERA 

Fatalne sąsiedztwo 
Budynek przy Długim Targu 

35/38 w Gdańsku, wejście od ul. 
Kuśnierskiej. graniczy ze znaj
dującą s ię na świcż.yrn powie
trzu, pod parasolami, pijaln i ą pi
wa . Jej klienci zamieni li klatkę 
schodową domu w ubikację 
Schody i podesty są komple tnie 
zalane moczem. Jedynym wyj
ściem byłoby załoicnie domofo
nu i skrupulatne zamykan ie 
drLwi pr,,ez lokatorów. 

Zniszczone trawniki 
W hudynkach przy ul Tam

ka 34 i 38 na Stogach napra
wiano dach . Starą pap,; zrzuco
no na trawnik. Ekipa z akori
czyla robotę, zwin,;la manatki i 
wyniosła si<;. Papa na trawniku 
powstała . W gorącym sło11cu 
roztapia się dewastując do
szczętn ie trawnik . Dlaczego 
administracja budynku nic za
reagowała na taki przejaw nie
dbalstwa? - pytają lokatorzy. 

Zaniedbany dom 
W budynku przy ul. St ry

jewskiego 33 C na Stogach od 
dawna nic czvszczona klatka 
schodowa jest bardzo brudna. 
Piwnica. niegdyś zamykana na 
klucz, nbernie stoi otworem. 
Domofon w drzwiach wejścio
wych nic działa. Od wielu lat 
nie remontowany dach przecie
ka. Lokatorzy chcieliby wie
d,.ieć. kiedy doczckaj,i się po
prawy sytuacji? 

Nie chcą butelek 
Czytelnicy sygnalizuj,1. że w 

sklepach spożywczych w Brze
żnie bardzo niechętnie przyj
mowane są butelki od napojów 
chłodzących, pomimo że po
bierana jest rn nic kaucja. 
Czyżby znowu nie oplacato się 
odzyskiwanie tego rodzaju 
opak.owań szklanych? 

Dlaczego? 
Kierowniczka sklepu mię

snego mieszczącego się przy 
ul. Sląskiej na Przymorzu nie 
może zrozumieć. dlaczego za 
ciepłą wodę musi płacić astro
nomiczną kwotę. nalic zanq od 
powierzchni lokalu, a nic we
dług wskazań licznika . Jest to 
ty~ bardziej niezrozumiale, że 
za zimną wodę płac i tyle ile 
wskaże licznik . Ani w PGM 
ani w SACR nic chcą jej tego 
wyja~n ić. (es) 

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

Dzisiaj dyżur pełni Elżbieta 
Sałacińska. 

Drzwi do p1wmcy me stano
wiły żadnej przeszkody dla 
zlodLici „J,1mujących sir do 
domku przy ul. , ·a \\'zgorzu. 
Splądrowali cały budynek. kh 
!upem padły dewizy, biżutena, 
sprz~t RT\'. odzież i kosmety
ki. Właściciele wyceni\! ,-traty 
na około 3 mld zł 

Okradli garaż 
Trzech mlodvch mieszkań

ców Gdanska --14-, 18- i 19-
letni - w łamało się do garażu w 
Oliwie przy ul. Sąsiedzkiej . 
Gdy próbowali oddalić si,; z 
miejsca zdarzenia . zabierając 
dwa motocykle, placaki i ze
staw narzędzi zostali zatrzyma
ni przez policji;. 

znanych sprawców, którzy \ w , dk 
~zoogacili się o rad.iornagneto- I ygo a 
łon. Straty wycemono na l 9 

min zt. Odjechały \ z „serduszkiem" 
Samochody odjazd z traktu 

Pod latarnią 
najciemniej ... 

W nocy z soboty na nicd1.ie
lę włamano się do mieszkania 
przy ul. Nowe Ogrody, kilkaset 

Gdańscy złodzieje namie
rzyli w niedzielę dwa volkswa
geny golfy. Z ul. Czamy Dwór 
w nieznanym kierunku odje 
chał samochód wartości 300 
mln zł należący do obywatela 
Polski. Natomiast na ul. Do 
Studzienki zaparkował swoje
go golfa turysta z Niemiec. Sa
mochodu za 200 mln zł więcej 
nie zobaczy! ... 

aks 

o y 

I 
... stanie na okres kanikuły 

na ul. Obrońców Poczty Pol 
skiej. Tym samym zakończą 
się długotrwale boje mieszkań- 1 

I ców, mających do tej pory sza-
let miejski pod własnymi okna- ' 
mi. o sanitariat z prawdziwego 
zdarz.enia. Również ich walka 
o ławki zakończyła się sukce
sem. Będą, i to w towarzystwie 

I ozdobnej roślinności. (elp) 

* Tańsze nowalijki * Wspaniałe czereśnie * Pokazały się jagody 
szka (12). por i seler (8), pieczarki (]6). wło
szczyzna młoda ( 15). szczypior (7). bób (60-bar
dzo drogi), groszek zielony (12- 15) . papryka 
(40), kalarepa (6) . 

Wczoraj ceny owoców i warzyw na rynku 
przy gdańskiej hali targowej były ustabilizowa
ne, a nawet obserwuje się tendencję spadkową. 
Obrodziły pięknie c1creśnie, są już w sprzedaży 
dorodne jagody. tanieje kapusta i kalafiory. 
Podrożała włoszczyzna. Mimo okresu wakacyj
no-turystycznego handlowcy narzekają na klien
tów. że biedni. grymaszą, liczą się z każdą zło
tówką. Takie czasy. Poniżej podane ceny w na
wiasach. w tysiącach złotych. 

Owoce - cytryny (28), grapefruity (22. a tzw. 
czerwone 24), jabłka ,.gloster" podroż.a ly (24), 
truskawki słodkie i dorodne (26-28). czereśnie 
(24), a „mięsiste" (40). pomarańcze (18-20), ja
gody ( 25 ), arbu zy (18), banany (1 7 - 19-22), 
brzoskwinie (5 szt.), agrest jest już w śladowych 
ilościach w cenie 10 tys. zł/kg, kiwi (3,5 szt.). 

Gdań.ski trakt pies::,o -ro1feroll'y ;est atrakcją dla turystow I stałych miesj;ancow ,masta. Ma slqc -jak informują J1aki drogowe 
- 11')'/ąc::nie spacerowiczami roweqstom, którzy mogą je~djć po nim~ maksymalną prędkością 20 kilometrów na god~inę. 

· Fot. Ka:1m1er: Nerka 

Warzywa - ziemniaki młode (5 -6), cebula 
(20), marchew (18), pomidory krajowe (24), zaś 
importowane z Holandii (30). Kalafiory (6- 12), 
kapusta (15), pekińska (15), a kiszona (10). 
Ogórki (10), kiszone (30), małosolne (50), rzod
kiewki (6 - pęczek), sałata (8), koper (8), pietru-

Utrzymują się w cenie kurczaki (48,5-49 kg) 
oraz podroby. Tanieją jajka. Już były w cenie 
1,6-1,8, a za bardzo duże, gospodarskie żądano 
po 2 -2,2 tys. zł/szt. 

Trakt pieszo-rowerowy w 
Gdańsku, ciągnący się 
wzdłuż plaży od Jelitko

wa do Brzeźna, jest chętnie 
odwiedzany przez spacerowi
czów. Przy nim znajdują się 
stoiska małej g astronomii. 
Stwierdzono, że obok tych 

Za praszamy do reklamy 

na stronie Twojego Regionu 

TRÓJMIASTO i Pruszcz Gdański 
Biura og łoszeń: 

Gdańsk · Centralne Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

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

Gdynia · Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

ul. Władysława IV 24. tel. 20·08-32 

Sopot -Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" 

ul. Kościuszki 61. tel. 51-54·55 

Pruszcz Gdański -Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańsk iej" 

ul. Tysiąclecia 8. telJfax 82-24-28 wew. 25 

KOSIARKI DO TRAWY ......... ____ ,, 
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, NAJNIŻSZE 

GWARAN CJA SERWIS 

obiektów parkują samochody 
dostawcze. 

Obowiązuje zakaz stawiania 
tam pojazdów. Jeśli usługo

dawcy nie dostosują się do te
go, zostaną rozwiązane z nimi 
umowy. Dowóz towarów i 
urządzeń może odbywać się 

PRACA sezonowa lub stała, 434-260 

'(E]tOIWE 

51·22·51 • WOLIŃSKI Pośrednictwo (10.00 · 
17.00) Sopot, Armii Krajowej 66 

62185 

tylko w godzinach od 8 do 9 i 
to od strony lasu. Za sprawdza
nie przestrzegania przepisów 
dot . ruchu pojazdów na trakcie 
odpowi edzialn y j est m. in . 
Miejski Ośrodek Sportu i Re
kreacji . 

. 'fi ~ 81·334GDYNIA,u} Polsko30 

ć"- & c:,C'bis tel. 21 ·53-97, fax 21 82·44 ,Hx 54070 

GDYNIA, 
ul. Jano z Kolno 28 

BEZPOŚREDNIO Z FABRYK 
czeskich, niemieckich, austriackich 

e SANITARIATY ® 
e TERAKOTA z 
e ELEWACJE 

JIKA 
LAUFEN 

e GRESOGRANIT 
FAKTURY VAT • DETAL• HURT 
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GDAŃSK DYNIA SOPOT 

APTEKI 

GDAŃSK ... Dommikanska ', ul. 
Grobla Ili 1-6. tel. 31-45-74 
WRZESZCZ, .. Centralna, Grun
waldzka 42, tel. 41-23-06 
Apteki pracujqcc non stop: 
GDAŃSK. ,,Dworcowa" - Dwo
rzec Główny 
PRZYMORZE, ul. Opolska 3; 
tel. 56-38-22 
ZASPA. ul. Pilotów 2 ! ; tel. 56-
92-7 l 
SOPOT 
„KuracyJna", al. Nicpodległośc1 
715 (td. 51-22-76)-dyż.urcaly 
lipiec 
GDYNIA 
apteka nr ł 9054. ul. Armii Krajo
wej 42. tel. 21-00-32 

POGOTOWIA 
RATUNKOWE 

GDAŃSK, ul. Aksamitna I - le
karł ogólny. gabinet zabiegowy 
dla dorosłych w wolne sob., 
niedz. i święta - całą dobę, w po
zostałe dni w godz. 19-7 
- poradnia dla dz ieci chorych i 
gabinet zabiegowy w wolne sob„ 
nicdz. i świi.ta - ca!:J dobę w po
zostałe dni w godz. 19-7 
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49 
- czynne całą dobę 
- wypadki - 999 
- nagle zachorowania: tel. 32-29-
29, 4 1-10-00. 
Biuro Przewozów Sanitarnych -
32-39-24 lub centr. 32-30-76. 32 
36-14. 32-39-44 w. 236 
Ambulatorium chirurgiczne -
czynne całą dobę. 
- Laryngolog przyjmuje w dni 
powszednie wg. 19.30-7.30, w 
soboty robocze 17.30-7.30. w 
wolne soboty, niedziele i święta -
całą dobę, 
- stomatolog w dni powszedni\! w 
g. 19 .30-7.30, w soboty robocze , 
w g. I 7 JO-7.30, wolne soboty, 
niedziele i święta - całą dobę . 

ZASPA, ul. Pilotów 2L tel. 
centr. 56-69-95. 47-82-51 - nagle 
zachorowania. wypadki. ambulato
rium chirurgICzne czynne całą dobę 
Przychodnia Międzyrejonowa, 
ul. Startowa I - w dni robocze w 
g. 19-7.30 
- lekarz pediatra, lekarz ogólny w 
wolne sob„ nicdz. i święta wg. 8-8 
oraz stomatolog w godz. 10-16, 
- gabinet zab1egowy dziecięcy w 
dni robocze w g. 197.30. w dni 
wolne od pracy wg. 8-8 , 

1 

- gabinet zabiegowy ogólny, w 
wolne sob., nicdz. i świę-ta wg. 
S- 18 
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wej
ście od ul. ~lieszka I. Telefony: 
51 -11-56, 51 -24-55 i tel. alarm. ~ 
999. Ambulatorium chirurgiczne 
czynne całą dob<;. 
GDYNIA. u!. Żwirki i Wigury 
14. czynne całą dobę - nagle za
chorowania i przewozy chorych. 
tel. 20-00-0 I , 20-00-02 - ambula
torium stomatologiczne czynne 
w g.W-7 
OBŁUŻE - Podstacja Działu Po
mocy Dorafoej, u!. Białowieska 
l ltel. 25-19-99). dla mieszkań
ców dzielnic: Obłuże. Pogórze, 
Oksywie, gm. Kosakowo - pedia
tra . lekarz ogólny. gabinet chi
rurgiczn}, czynne wg. 15 .30-7 

O S TRE 
• D Y.ZU RY 

GDAŃSK. 
Chirurgia - VII Szpital Mar. 
Woj „ Gdańsk Oliwa. ul. Polanki 
117: Interna - SLpital Studencki. 
ZOZ dla Szkól Wyższych. 
Gdańsk Wrzeszcz, al. Zwycię

stwa 30: Okulistyk.a - Szpital 
Miejski, Gdańsk Zaspa. ul Jana 
Pawia II nr 50 
GDYNIA. Szpital Miejski, ul. 
Wójta Radtkego I, teł. 20-75-01 
Morski. Redłowo, ul. Powstania 
Styczniowego I. tel. 22-00-51 
LEKARSKIE 
WY JAZDO W A POMOC LE
KARSKA: dzieci, dorośli , EKG, 
57-63-25, 56-27-40 
LEKARZ DOI\IOWY, ALKME
DYK. 31-89-53, 20-68-16 

PIELĘGNIARSTWO - wizyty 
domowe, zabiegi. opatrunki, 
opieka rehabilitacyjna - 56-10-13 
WETERYNARYJNE WIZYTY 
DOMOWE (całodobowe) - 56-
89-56 
POGOTOWIE WETERYNA
RYJNE- 983 (całodobowo) 
POGOTOWIE DLA ZWIE
RZĄT, 22-2 1-48 (czynne całą 
dobę) 

P OLIC.JA 

-997 
GDAŃSK, dyi.ury oficerów Ko· 
mendy Wojewódzki.::j Policji , tel. 
39-5]-33; nficer dyżurny ruchu 
drogowego, tel. 31-92-12; oticcr 
dy i.urny Komendy Rejonowej 
Poli,:ji, tel . 38-62-22 tStrażMiej
ska 31-30- l I) 
SOPOT. dyt.ury oficerów Ko
mendy Rejonowej Policji, tel. 
5 1-30-51, 997 
( Straż Miejska 51-20-21 w. 214) 
GDYNIA, Komenda Rejonowa, 
Gdynia, ul. Portowa 15, oficer 
dyzurny - 20-63-43; Straż Miej
ska, Gdynia. ul. Zakręt do Oksy
wia IO, teł. 20-82-!16 

STRAŻ POŻARNA: 998 
(dla Sopotu i Gdańska) 

S K LEPY 

ORUNIA. ul. Jedn{lŚCI Robotni
czej 149, pon.-pt. 6-~0. sob. 7-
15, niedz. 9- 14 
STOGI,ul. Wrzosy I (calądobę) 
ZASPA, ul. Pilotów 25 
PRZYMORZE. ul. Kołobrzeska 
59 - Delikatesy „LOGI" (tel. 57-
25-83) - całą dobę 
WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka 
100 - Supersam. pon.-pt. 6-20 
OLIW A. ul. Grunwaldzka 517 
(obok p,;tli tram.) - całą dobę: 

,.Atos", u!. Kołobrzeska 30 - całq 
dobę: .. Smak". u!. Czerwony 
Dwór 17, pon .-sob. g. 7-24. w 
medziclę i święta g. l 1-18 
SOPOT. ul. Boh. Monte Cassino, 
.. Delikatesy" codziennie wg. 9-24. 
w sob., nicdz. i świi;ta wg. 18-24: 
u!. Grunwaldzka 46 - całą dobę 
GDYNIA, $ród.mieście, hal! 
Dworca Głównego PKP · Deli
kat.:sy ,,Banach·· (od godz. 5JO -
1 ); całodobowe: ul. Starowiejska 
- ,,Smak Lux"; ul. Świ.;tojańska -
.},Jeta": ul. Świętojańska 46 -
„Maxima!'', tel. 2()-61-44 
Mały Kack, ul. Wielkopolska 30 
(od godz. 9 - 24): 
Chylonia, .. Skorpius" ul. lllorska 
(całodobowy) 

POGOTOWIA 

991 - energetyczne 
992- gazowe 
993 - ciepłownicze 
994 - wodociągów i kanalizacji 
995 - technicme 
GDAŃSK - ciepłownicze: :i 1-20-
88. energetyczne: 41-23-23, - ga
zowe: 31-!8-68. 52- 14-62, tech
niczne PKt>.t: wodociągów i ka
nalizacji: 31-20-67. opiekuńcze 

państwowe: 4 1-10-42 
SOPOT - gazowe: 51-10-68 
(czynne\\. g . 6-22); - wodoc i ą

gów i kanalizacji: 51-40-55 
GDYNIA - ciepłownicze: tel. 23-
19-41: dźwigowe: tel. 23-36-65: 
25-27-27; energetyczne: tel. 20-
45-50; gazowe: tel. 20-44-73; 20-
44· 79: wodociągów i kanalizacji: 
21 -90- 19 

TAXI 
--- ---

NA TELEFON 
GDAŃSK 
HALLO TAXI GDAŃSK - 3 1 -
9 1-91. 316-3 16, 9 1-91 
~11LANO TAXI. tel. 37-30-30; 
3 70-800 - na jkorzystnicj 
POMOC DROGO W A - HOL 
SER VICE, 56-64-98; 52-29-87 
GDYNIA 
NON STOP TAXI RADIO 
GDYNIA, tel. 25-01 -0 1 i 91 -98 
ZKM Gdynia - Mikrobusy dla 
osób niepełnosprawnych. tel. 23-
50-78, wg. 7-2 1 
PRZESYŁKI KURIERSKIE -
52-00-71 do 76 

Kolumnę redaguje'icspół; kier/ .Elżbieta · Przewoźni al<;. 
Stan1sław Cpijkowski,Aleksandra Kra~ucka; Kuba Urbański; 
Ewa Zwicrzycka Adres działu; Gdańsk/farg Drzewny 317, · 
tel. 31 '-45-1 7 t ' ' N , ·· . 

Zawory termostatyczne 
firmy TA, 
to krok ku polepszeniu 
komfortu cieplnego, 
przy mnieisz:ym 
zużyciu ciepła .•. 

Dystrybutor: 
Marco Engineering Ltd 
Gdyn ia, ul. Wolności 18 
te l. 210106, 216631 , fax 210436 

307 10 
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WZBIORCZE NACZVNIA PRZEPONOWE 
SPRZEDA2, PROJEKTOWANIE, MONTA2 

.n GDAŃSK-WRZESZCZ, GDYNIĄ TCZEW, ELBLĄG, I 
i 00 ® ul. Zawiszy Czamtgo 18 ul. Hl/11łlCZA 16 ul. ROKICKA 1 J ul. ROBOTNICZA 16 I i 
il GA\. 1io (wjazd od ul. Białej/ 11 lJ-JS-61 w. 144 (bud. ZEC TCZEW] 11 Jl-13·7' i!· ll! 'r\.Y' "41-15-81, 41-40-SS w. ll4 11 (0-69/ Jt-6~1S 
i .I.C. : 1· 

TEN POL 
! 

15862 l 
···:::::::::::::::::::::::: .. ············: ........ ·.: .. · ·.·:.: ..•. ·:: ................................................................................................... ••· .......................... · .. · ........................................... ,.: 22757 

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

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

małości 700 kg każdy. 
3. PRZECIWWYWAŻENIOWE bolce stale. 
4. WIZJER panoramiczny 190'. 
5. ZAWIASY. 
6. ZASUWKA RIM LOCK dwufunkcyjna: 

bezpieczny łańcuch, wewnętrzny zamek. 
7. WSTAWKA teleskopowa z uszczelką do 

regulacji wysokości drzwi. 
8. NIEPRZEWIERCALNA tarcza stalowa 

Zniżki: 

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. HaUera 11, tel. 47-15-18 

chroniąca zamek. 
9. POKRYCIE DRZWI imitujące drewno lub 

WARI'A-20% 
PZU- 15% 

HESTIA- 15% 
Gwarancja: 
24 miesiące 

ODDZIAŁ GDYNIA 
ul. Sląska 35/37 81-310 Gdynia 
tel. 211-916, tel./fax 211-729 

,,,_ OFERUJE: .. __ 
'-,,, muszle morskie, kwiaty 

I re,śl/ny sztuczne, w kolorze białym w~ • kompozycje kwiatowe, 
•• oraz MEBLE WIKLINOWE 

WITEX DYSTRYBUTORZY: 
Gdańsk, 57-07-80 ( Novel) 
Gdańsk, 56-27-42 (Multex) 
Elbląg~~40-66 (Hurte_!)___ 

f:JMl~rll"'I SUPER-LOCK 
29666 

pLA,~URTOWNI • KORZYSTNE RABATY .IJ .A~'f :,<g::-f~':Ji, 
I 

GDAŃSK 
111. lllllczna 2a tel/fil ,Q.15,74 

MATERIAtY INSTALACYJNE 
Hurtownia .Ze/iwko" 

Gdynia 
ul. Jabłkowa 11 
te/Jfu 23-31-03 e Hurtownia .Kwintex" 

Gdańsk 
ul. Jedności 

Robotniczej 3/11 
tel. 39-03-33 

I Hurtownia .Kwintex" Tczew. ul. 30 Stycznia 46. tel. I0-69} 31-04-26 
NASZE SKLEPY: Sopot. Al. Niepodległości 956 

Sopot. AI. Niepodległości 645 B. tel. 51-12-51 (godz. 8-18} 

Oferujemy w cenach producenta 
• żeliwo kanalizacyjne (rury, kształtki, włazy, wpusty) 

prod. KZO Końskie 

• grzejniki żeliwne (wszystkie typy) - Stąporków 
• ceramika sanitarna (umywalki, miski ustępowe) 

prod. ZC Bolesławiec 

• cegła klinkierowa, rury kamionkowe - Bolesławiec 
• kształtki staliwne prod. Fabryka Łqczników Radom 
• amiatu ra (baterie itp.) prod. Krakowska Fabryka Armatury 
• PCV kanalizacyjne, wodociqgawe (najniższe c.eny) 

1 • żeliwo wodociqgowe (zasuwy, hydranty) 

ZAPRASZAMY w godz. 8.00-15 OO 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe 
Hurtownia kabli i osprzętu elektrycznego 
81-038 GDYNIA, ul. HUTNICZA 35 

SZANOWNI PT. KLIENCI 

Oferujemy Wam naszą współpracę w zakresie 
zaopatrzenia Waszej firmy w w/w asortyment 
w atrakcyjnych cenach. • 
JESTEŚMY NA WYBRZEZU NAJWIĘKSZYM 
PRZEDSTAWICIELEM "FAEL" • ZĄBKOWICE 
ŚLĄSKIE, OFERUJĄC WYŁĄCZNIKI "S". 
Nasze wyroby posiadają atesty, certyfikaty 
oraz świadectwa BBJ 
Skontaktujcie się z nami, a nasz przedstawiciel 
dotrze do Was. 

»O 
N 

AR 
w 

W<< 
IA 
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OFERUJE DO SPRZEDAŻY CEMENTY 
PORTLANDZKIE MARKI 35 i 45: 

u Naszych Dealerów: 
1. BAT w Sierakowicach, ul. Mirachowska 31 
2. S.M.B M. Specht w Rumi, ul. Towarowa 2 
3. S. R. W „Sambor" w Tczewie, ul. 30 Stycznia 44 
4. ,,Budownictwo" Gdańsk-Osowa, ul. Kielnieńska 138 
5. ,,Elgrand" Kościerzyna, ul. Przemysłowa 4 
6. ,,Kraal" Żelistrzewo, ul. Pucka 52 
7. ,,Rolbud", gm. Chmielno, Stacja Kolejowa Garcz 
8. STW Kartuzy m. Burchadztwo 176 
9. ,,BAT" w Gd.-Kokoszkach, ul. Cementowa 1 

10. ,,DROMEX", Gdańsk, ul. Wielopole 78 

O ciągła sprzedaż, 
O korzystne warunki zakupu, 

tel. 81-63-38 
tel. 71-18-64 
tel. 31-17-24 
tel. 52-75-97 
tel. 86-27-81 
tel. 73-86-23 
tel. 81-43-00 
tel. 81-24-78 
tel. 41-20-56 w. 641 
tel. 43-1 O-76 

o dostawy wagonowe do wskazanej stacji PKP 

27-530 Ożarów, woj. tarnobrzeskie 
Tel. (015) 611 ·812, wew. 53·25, 52·40 

L 

ODZIEŻ 
ROBOCZA 

KOLOROWE KOMBINEZONY 
I UBRANIA ZE ZNAKIEM 

lWOJEJ FIRMY!!! 

GDAŃSK-ORUNIA ul. JEDNOŚCI ROB. 223/225 

GDYNIA 
tel. 39-02-20 do 26 w. 210 
ul. SŁUPECKA 12 ( boczna od Warszawskiej) 
tel. 2Q-80-82 

8365C/BO 

Za edPodk o 
84-252 ORLE eJherowa 

ul. Cefno':NY 1 
tel. 72-42-84 

Producent wysokiej jakości 
betonowej kostki brukowej 
• dwuwarstwowej 

produkowanej 
metodą wibroprasowania 

• w różnych kolorach 

- wykonywanej 
wg technologii 
zachodnich 

• krótki termin 
realizacji zamówień 

pp 

KOSTKI :zr 

~1-~---'---. --lf-OS-TK-1 -2S--, 

KOSTKI 
PALETKI 

V OBRZEŻA 

KO'' 

oferuje 
nawozy mineralne: 

1. Saletra amonowa - 2 600 OOO zł 
2. Salmag - 2 400 OOO zł 
3. Saletrzak - 2 400 OOO zł 
4. Mocznik - 3 300 OOO zł 
5. Saletra WNP - 2 300 OOO zł 
6. Sup. potróiny - 4 1 OO OOO zł 
7. Sól potasowa - 2 7 50 OOO zł 

8. Agrofoska 24·24 -3 700 OOO zł 
9. Azofoska 6-20· 20 · -3 700 OOO zł 

Towar sprzedajemy no wydłużony termin płatności 
oraz 
1 O. Cement portlandzki "350" work. - 1 240 OOO zł/t 
11. Węgiel orzech. gaf. I 27 OOO KJ - 1 100 OOO zl/t 
12. Węgiel groszek, gat I 27 OOO KJ - 1 550 OOO zl/t 

Przy zakupie większe; ilości cemenlv oraz w,gla 
towar dowozimy własnym transporlem nieodpłatnie. 

MAGAZYNY: 
• Lubomino, ul. Kopernika 1.4, tel/fax 16-09-13 
- Lidzbark Worm., ul. Olsztyńska, tel. 37-23 
- Orneto, ul. 1 Moja, tel. 193 
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CrossComm 
P O L A N D Ltd 

Firma CrossComm Poland 
amerykańsko-polska spółka j.v. 
zatrudni inżyniera informatyka 

spełniającego wymagania: 
1. staż pracy minimum 3 lata 
2. dobra znajomość języka angielskiego 
3. znajomość programowania 
* obiektowego 
* w środowiskach graficznych 
* w systemie Unix 
* pożądana znajomość XWindows lub OSF/Motif 

Gwarantujemy pracę przy ciekawych projektach 
w dynamicznym, międzynarodowym zespole, kontakt 
z najnowszymi technologiami i dobre wynagrodzenie. 

Kandydaci proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 
(058) 47-25-71 w celu uzgodnienia terminu interview. 

27954 

• Kleje do glazury i terakoty 
• Spoiny białe i kolorowe 
• Masy samopoziomujące 
• Tynki mineralne strukturalne 
• Zaprawy wodoszczelne 
• Gipsy i szpachlówki 
• Farby mineralne 
• Spoiwa do 'kotwienia maszyn 
• Siatka do dociepleń 
• Klej do styropianu 
• Cemen s kowi 

~ SphirlX 
GLAZURA ŁAZIENKI 

>-~ Gdynia, ul. 1 O Lutego 23, tel. 20--04-70 fh ~ Sopot, Al. Niepodległości 646, tel. 51 ·44·59 
~ ce: Gdańsk, ul. Grunwaldzka 85. tel. 41-87-57 

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

glazura do zaetoeowań prof~5Jonalnych 
COLORBOX, PROJEKT 2000 <~~> 
k:olory i wzory na zam6wienie indywidualne 

terakoty oa ,5x15 do 'sox50 
5 klasa Ścieralności 
antypo~li.zgowł: lda5y B 
mrozoodporne 

BIURO: tel. 79-14-79, 79-13-45, fax 25-05-90 
,,OFERTAI;.t:YGODNIA: 

,,WC kompakt biały/;. prod. Franci•• · .. ,, ... ,, .. , 3,5 mln zł.···< ,. .';-, ·.w>··>,) _,/' 

BANK 
"AGRO BANK" 
ul. Marynarki Polskiej 148 
tel. 43-06-17, 43-06-23 

Gdynia • 
Gdańsk Główny 

Przyjmuje terminowe lokaty 
i wkłady 

oszczędnościowe oprocentowane: 

z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 
z okresem lokowania 

10 dni 19 % 
' 11- 29 dni 22 % 
1 m-cznym 25 % 
2 m-cznym 27 % 
3 m-cznym 33 % 
6 m-cznym 34 % 
9 m-cznym 35 % 

12 m-cznym 36 % 
24 m-cznym 44 % 

mm REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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Socjo og, po ityk, społeczeństwo 
Rozmowa z profesorem Zdzisławem Machem, socjologiem, diiekanem Wydziału Filoxoficxnego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
- Juk.a jest • pana zdaniem - rola 

socjologii i socjologów w altual
nej sytuacji społecznej i politycz
nej kraju, w okresie transfonnacji? 

• Gló.,.,nymi prnbh:mami ba
d.iwCL} mi. jakim, vbccme n1jmuJą 
,ię nauki socjologiane, s4 ocLy
w1,te probk:my <llltyoące gł<,.,., nic 
zmian 1ad1od1ących w spole1:1c1i
,tw ie pobkim . Zmiana sy,temu 
rqdlenia po-'(i<luje zc: ujawniają 
się nowe a~pc:kty zrorn cowania 
społecrnego, nll.,., e formy org~ni 
zowan1a się six1kcLeńst.,.,a. ludL1c 
~tają wobec nowych probkmów 
prrblcmu wolności, demokraCJi 
itp. 

Innym Je~1cze roJ1.a1cm prowa
dzon~ eh badań są badania ,tosun
kó.,., ctnicrnych. K .,.,c,tia na..:jona· 
li,mu, obalania pe" n)ch mitów, 
stcrcot} pów. upm:dLCI' zadaniem 
Sllcjologów je,t uśY. i.idomienie 
~polcneństwu konieczm,;ci p11-
nownego przem1 siema naszego 

di iednctv. a hi ,tury~ mego, na
szych stownkó.,., z innymi społe
czetistw.imi czy narodami . 

- Jakie i czy w ogóle jest zapo
trzebowanie ze strony administra
cji państwowej na wyniki badań 
socjologicznych w Polsce? 

- Uwaiam, ie mla socjulngt'1w 
jest n1cdoccni:mia rrze1. na,1ych 
poltt) ków. Soqologowic mogą 
zrnbić dla polskiego spokncń 
st wa naprawdę hard to.,., i1:lc. l\loż 
lmo .': lxlw1cm 1.rowmicnia, prze
.,., id) v. ani a kierunków rozwoju 
c LY wypadków może z.a pobiec 
wiciu kłopotom polityczn)m i bar
dzo destrukcyjnym procesom. 
Podam tu jeden tylkc, - ekstremal
ny - prz)k.lad: Jl1GOSLAWIA. 
Kilka lat temu rozma.,.,iakm z so
cjologami jugo,lu.,., ia1iskimi: prze
widywali oni wyhm:h wojny; mó
w 1h po prostu, że b\'dzic .,.,ojna. 
nie z.idne tam konflikty etniczne, 
t~ lk,.1 rc1:rnlarna wojna z ui.yciem 

Profesor gościnny, uczelnia ... 

brom. ofiarami itd Byli wtedy kk 
ceważem i wręcz wyśmiewani 
lud1.ic nie chq słuchać takich rzc 
c1y 

~ty na szcz,;śc1c me jesteśmy 
Jugusla.,., ią, alt! nic jesteśmy rów
nież wolni Pd wszelkiego typu mi
tów c,y uprzed,cń, któn.: są w na 
sLcj świadomości. I rówmcz tr1cba 
b} sobie 1.dJwa~ sprav.,;, że h.: ste
reotypy są i że mogą mieć ncga
ty\\nC kun,ck v.encje. 

- Czy to znaczy, że socjologo
wie mają jakąś szczególną zdol
ność profetyczną, proroczą? 

- Nie, to nic w tym rzecz Cho
dzi po prostu o to. żeby stawiać 
diagnozę i podawać ją do publicz
nej wiadomości: informowa.: poli
tyków i ludzi. społeczeństwo: mą
dry polityk będzie t,; .,., iedLę umiał 
y.} korzystać i w:,c,ągnąć z niej 
odpowiednie wnioski. 

- A społeczeństwo? 

- Tu chodzi przede wszystkim o 
edukacyjną <lLialalność socjologii i 
socjologów. My jako społeczeń
stwo nic ufamy na przykład środ
kom masowego pw:kazu - to zna
czy nie ufamy temu, ro pov.icdzia
m.: wprost, natom1a~t dajemy sobą 
dość bezwolnie manipulować 
prlez nieco bard,iej subtelne za 
biegi. poprtez skojar1.cnia, symbo· 
le itp. I dlatego wydaje mi się, że 
trzeba mówić o takich rzeczach, 
pk właśnie manipulacja. indoktry
nacja. mistyfikarja, k.sztaltowanic 
ludLkiegu rnyśknia, ludzkiego 
działania. 0-:z; wiscie, że nic prze
robimy spułeczcń,twa na socjolo
gów - nic w tym rzca. Chodzi po 
prostu o to, ie upowszechnknie 
wiedzy o tych mechanizmach w 
spokczeństwie spowoduje. że lu
dzie będą bardziej refleksyjni i 
bardziej świadomi tego, co się wo
kół nich dzieje. 

Rozmawiała: Anna Bil1ka 

Pierwsze śliwki 
• W Innych czasach konflikt tego rodzalu zakońcxyłby się 

poledynkle,. • powiedział dziekan Wydziału Malarstwa 
Państwowej Wyiszel Szkoły Slłuk Plastyn:nych w Gdańsku, 
Witosław C1erwo11ka. • Jeiell nie dopraculemy się nowel, 
elastynnej forMuły umoillwlaJqcej gościnność uc1.elni, H• 

wsze w podob11ych sytvaclach naraienl będziemy na takie 
zakłopotanie. 

RL ·z d, tyczy ,poru. ktory za1-
s1mał mi.;dLv rektorem PWSSP 
Stani,l.l.,.,cm· Radwarbk1m a La
pro,zunym z Dusseldorfu arty ,tą 
malarzem Robertem Knuthem, 
który przez dwa lata prowadził go
ścinnie pracowni.; w gd;ińskiej 
szkole Przez o,tatni rok akadc
m1ck1 nie .... iązała go z uczelnią 
żadna formalna umowa i me wLiąl 
La prac<: bdnego 1 ) n.igroJzcma. 

Zakaz spania 
Knuth rozponąl pracę w GJań

,ku przed dwoma laty. On nucił 
pomysł otwama Gakrii .. Del1k.a
tesse - A,antgarde ... która od 
st\·czn1a tcco roku działa na Piw
nej. Przypl;mnijmy kilka zaledwie 
faktów z jej 1..rotkicgo. lecz cieka
wego żywota. \\' performance m
augurują.:ym jej prace znaczące 
role odegrali hiądz lknr~ k fan
k1m \l..1, kt61)' przJh.,l J.., . .Ddil.J 

(<."" .. •• pr. J.wi u. f. ~<!(i .. • 
~wi,.:.1\ ~\.lep, t i.ywy 0~101 w 1po 
życzony na t,; okat.ię z o!iY.,kicgo 
zoo. :-.:ic<llugo potem prczemov.ala 
tam ~ .... 01c prace Jenny Hoher 
Knuth v.) stawi\ w tcd, żehrny 
krzyż. zwieńczony czterema cza
~zkam1. kompoz)Cj<; o nazwie 
.. Sarajewo"'. Na zaproszenie 1':nu
tha do Gdańska za 11, itał ~lrnnv 
spra)Cr z Zllrichu. Harald NaĆgcli. 
który u.,., iecznll swój pob) t nad 
~fotlaY.ą kilkoma wła,nymi graffi
ti o charakterystycznej i nie,ty.:ha
nie trudnej do podrobienia !init 

Jego f)Sunki do dLiś można oglą
dać w niektór}ch punktach TroJ
mi.i,,ta. ;s;l ~ci:mie, gdzie znaJduj.: 
się wej;~ie do gakrii • .,., idnieje 
napis ,,Zakaz spania", a ogólną za
sadą oq:amzu jącą twórcze pocz) -
nani.i Knutha jest zaangażowanie 
w społeczną rzeczywi,tość i nasy
ceme sztuki filozofią 

- :--:ie można mó" ć o żvciu. 
maluNc &k.ty i mmwe natury·- po
.... iedzial. 

Teraz w galerii centralne miej
sce zajmuje łeb drapieżnej f) by, 
której w (1twarty szeroko prk. we
pchnięto stalowe wędzidło. Jest to 
praca jednego z ucwiów Knutha. 
dzieło w inknCJi autora proekolo
giczne ... 

Polska gościnność 
.. Delikatesy'" formalme nalezą 

do Związku ·Polskich Artystóv. 
Pia.,!\ kó". GP~de Knutha prowa
J„ili ·/la P\\".'iSP zair, ia dla <tu-

'JcntÓ\\ me pobierając honora
riów Koszty ich pobytu .,., GJań
s.ku czę~ciov.o pokrywał Knuth z 
wla,nej \r.ies1eni, częściowo 
ZPAP. Szkoła nic czuła si<; zoho
wiąz:ma do partycypacji w wydat
kach. OJ jednego z gości pobrano 
natomi.t~t oplati; za kilkudniowy 
pobyt w Domu Studenta. która 
v.yniosla 2j mln złotych. 

Pracownia goscinna na PWSSP 
powst..1fa w ubiegłym roku. ~1iała 
slutvć otwan.iu się uczelni na cie
kawe zjawi,ka zachodzące w wu-

ce gdz.1e 1ndz1cJ. Rektor Radwań
ski mówi, że to wl.i~nie on był ini
cjatorem utworzenia tego rodLaJu 
atelier. Zgodnie z wyobrażeniami. 
zapraszanym artystom ucielnia 
miata pov. ir:rza~ stanowisko pro
wadzącego pracownię 301, gwa
rantując przy tym pensje równe 
placom zatruJnionych na stale wy
klaJo.,., .:ó.,.,. Praco.,., nia nazwana 
1ostała międzywydziałową, bo 
każdy wyd1ial uczelni mialt>y pra
wo zgłosić własną kandydaturę t 

zaopiniować ofert,; pochodzącą 
skądinąd. Zapraszany powinien 
przedstawić terminarz. zawierają
cy program jego pracy. Wszystkie 
decyzje dotyczące pracowni go
scmnej należą do senatu PWSSP. 

Knuth, pierwszy .,., historii 
PWS SP „visiting professor". po 
przepracowaniu zimowego seme
stru ubiegłego roku akademickie
go jak.o wykładowca w gdańskiej 
szkole, przedstawi\ program swo
jej działalności na rok następny. 
We wrześniu zarówno diiekan 
Czerwonka, jak i rektor Radwań
ski ustnie zgodzili się na to. by 
Knuth kont1nuowal zajc;cia v. pra
cowni JOi . .\limo starań dziekana 
mafarsma na początku nowego ro
ku akademickiego me dos,:!o jed
nak do final.zacji formalneJ umo
wy. Senat podjął decyzję o zatru
dnieniu Knutha dopiero w gru
dniu. Okrdlcnie warunków kon
traktu I spisanie odpowiedniego 
dokumentu znalazło się teraz w 
gestii rektora uczelni. Formalno
ściom jednak nic stało się zadość. 
a Knuth akurat poważnie się roz
chorował. Upłynął pierwszy se
mestr, lecz sytuacja prawna pozo
stała nadal nie uporządkowana. 
Pano.,.,ie przeprowadzilt szereg 

rozmów, ale żadna nic skończyła 
się zawarciem formalnej umowy. 

- Przy całym szacunku. było w 
tym wiele winy Roberta · powie
dział Witosław Czerwonka. -
Podejrzewam, że celowo sprowo
kował stan oficjalnej niela,ki. 

Dopiero w k.,.,ietniu rektor Ra
dwański zdecydował się podpisać 

z Knuthcm angaż, okre,;Jający czas 
jego pracy w gdańskiej s1kole na 
niespełna tny .,., iosenne miesiące 
tego roku. Knuth nie przyjął pro
pozycji rektora, ani nic odebrał na
leżnego mu honorarium. Do sena
tu P"\VSSP dotarło jego pismo, w 
którym do5Ć oględnie daje wyraz 
swej urazie, dość kategorycznie 
natomiast zarzuca nkkompetencję 
Radwańskiemu. Możliwe, że 

pierwsza w tradycji gdańskiej 
szkoły wizyta zakońcLy si.; w są· 
dzie pracy. 

Co dalej? 
- Jeżeli o wszystkich sprawach 

dotyczących gościnnej pracowni 
ma decydować zawsze najbardziej 
z natury rzeczy ociężale ciało, ja
kim jesl sena! uczelni. !,J..óra <.:ierp
nie na my</ o rym. by J..ogoko/

wiek zapraszać - móv. i dziek.an 
Czerwonka. 

~a ograniczenie możliwości 
decyzyjn)·ch narzeka również rek
tor Radwański Sa razie gdańska 
szkoła sztuk pięknych jest instytu
cją wyjątkowo zamkniętą. a próby 
zmiany stanu rieczy skończyły się 
ogólną konfuzją. Miejmy nadzieję. 
że jak w przysło.,.,iu. tylko pierw
sze śliwki okażą się robaczywe. 

Aleksandra Krasucka 

Po nas1Jch publikaciach 
• 1e m • 1e obić gębę aka 

Bez prL)jcmnoś,i przecz) talem 
tekq ,.Z niesmakirm·· ( .. DB" z 14 
czerwca) Roberta Knu·ha, artysty. 
~lory kiedy~ studiował v. GdaJ\~ku 
grafikę użytkową, a nic. jak sam 
podaje. malarstwo u prof. Jackiewi
CLa. Prace do dyplomu wykon) wal 
samodzielnie. bez korekt. w swojej 
.... 1a~ncj póli:raficznej te.:hnice. Do
dawał do ni.:h gipsowe aniołki. pta
szki. :-,.ie mieścił się swoimi pracami 
w ówczesnym rozumieniu grafiki, a 
moze nie był w stanie poddać się ry
gorom grafiki projektowej. do~ć że 
przeniesiono go na ostatnim roku na 
malarstwo. Dyplomu nie dostał. Te
raz wzywa do reformy uczelni. któ
rej nie ukończył i jest bardzo nieza
dowolony. że używam - w stosunku 
do propagowanej przez niego sztuk.i 
pojęcia ANTYSZTUKA. 

Tymczasem każdy student wie, 
że nie jest to pejoratywny epitet, tyl
ko nazwa określająca działania pla
styczne występujące poza malar
stwem, rzeżbą, grafiką i poza sztuką 
użytkową. Happeningi. konstruowa-

~ 

ne v.n~trza. procesy chemiczne, 
sztuka wideo oru tzw. instalacje od 
dawna nakżą do uznanej sfery arty
stycznej. Kon~tni0wania takich dzia
łań u.:zy się każdego studenta w 
uczelniach plast)cznych na całym 
świecie, róv.niez w gdańskiej 
PWS SP. 

Szkoda, ze Robert Knuth nie 
obejrzał razem z dyrektorem Ziar
kiewiczem kończącej rok akademic
ki wystawy i nie zobaczył, co się ro
bi w pracowniach rzeźbiarskich u 
prof. Franciszka Duszenki. u prof. 
Stanisława Radwańskiego. Nie zaj
rzał też Knuth do pracowni projekto
wania wstępnego równie świetnie 
prowadzonych przez Zdzisława Pid 
ka. Mariusza Kulpę ety Annę Bem. 
Czyżby nic dostrzegł on też niezwy
kłych dyplomów graficznych u prof. 
Jerzego Krechowicza? A twórczość 
pedagogiczna tandemu interdyscy
plinarnego: Czerwonka-Klaman - to 
pryszcz? 

Robert Knuth nie sprawdza się, 
jak na razie. również jako komisarz 

duzy wybor płytek ceramicznych 
I glazura I terakota • płytki klinkierowe • płytki techniczne (gres) 

POL 

!Tlrnno w 
• Gdynia Grabówek, 

ul. Opata Hackiego 12 
"a" 23-08-02, 23-52-86 l'f 
MTS s.c. Gdynia, 0 , Clfł,-
u/. Mściwoja 1 O ł:',-..-

11 
'fi" 20-89-79 -.. ~ 

OFERTA SPECJALNA 
GRANITY I MARMUR 

PŁYTY I PŁYTKI SZLIFOWANE 
I POLEROWANE WŁOSKIE 

galerii DELIKATESSE AVA~T
GARDE, która bywała całymi tygo
dniami zamknięta. Obietnicami v.y
stawiania tu świetnvch niemieckich 
artvstów zwiódł związek pla~t)ków. 
który oddal mu we władanie galerię 
związkową. Tymczasem na utrzy
manie jego galerii lożą dawni libera· 
Iowie z Cotton Clubu, a nie Instytut 
Goethego, jak. obiecywał Knuth na 
początku. ~1ożna odnieść 11-fażenie, 
że promując w Gdańsku swoich ko
legów. nie chodzi Knuthowi tyle o 
,.wymianę międzynarodową arty
stów'', ile o towarzysko-artystyczną 
promocję osobistą w ~iemczech. 

Knuth przypomina mi, że mala
rze gdańscy przyjmowani byli iście 
po królewsku w Bremie. Byli, ale to 
się dawno skończyło. Po zjednocze
niu przestaliśmy być „modni". W 
Bremie. poza tym. polscy artyści nie 
otrzymali na wyłączne użytkowanie 
żadnej tamtejszej galerii. B)liśmy 
tam tylko przelotnymi gośćmi. 

Teraz Robert Knuth staje w obro
nie krytykowanego przez trójmiej-

skie środowisko plastyczne dyrekto
ra Państwowej Galerii Sztuki w So
pocie, Ziarkiewicza. który wcześniej 
wypędził gdańskich artystów ze 
swojej galerii. Pierwszą jego decyzją 
po objęciu stano.,.,iska było skreśle
nie z planu wystaw ustalonej już pre
zentacji prac profesora PWSSP w 
Gdańsku, Hugona Laseckiego. 

Jako autor plastycznych felieto
nów szydzę z prac głupich i słabych, 
a nie dlatego, że to coś jest instala
cją. To właśnie ja w 1971 roku - w 
Gdańsku pierwszy - urządziłem 
happening i wykonałem w „Żaku'' 
pierwszą instalację przestrzenną. Za 
dwa tygodnie w Tuchomiu powtórzę 
instalację ,.Rysunek wiatr", którą 
przed laty wykonałem w Osieku, 
smoczej jamie awangardy. Byłem 
też jedynym z Gdańska uczestnikiem 
słynnego ,,Zjazdu marzycieli" w Ga
lerii EL. Nie mnie zatem robić gębę 
raka; reakcjonisty zamkniętego w 
okowach martwej tradycji. 

Czesław Turnielewicz ~ 

Okna, drzwi, witryny 
PCV 

Sopot 

panorama 
Produkcja, sprzedaż, montaż 

niskie ceny 
11 ENERPOL" 

Gdańsk Elbląg 
ul. Tatrzańska 19 

tel. 51-80-27 
ul. Siennicka 30/40 

tel. 31-14-19 
31-98·54 wew. 307 

ul. Hetmańska 26. pok. 20 
tel./fax 32-4Q-67 

'l'l7B3/l 

ian · 530 ooo zł+ VAT 

- rury i kształtki z PP - HOSTALEN do c.o. ciepła, zim11a woda 

- rury i płytki podłogowe z PCV 

- kleje dla budownictwa 
- opakowania spoi., beczki, wiadra, tacki styropianowe 

Conces s.c. Gdynia. ul. Hutnicza 40 
tel. 230025. 237085 w. 23 10969 
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© 
W konkursie ,,Dziennik.a Bałtyckiego" - przy wykorzystaniu 

samoprzylepnych winietek, dodawanych do wydań ,,DB" - po
znaliśmy wczoraj kolejnych zwycięzców! Tym razem nasi foto
reporterzy udali się „w teren". Szczęśliwców (ich przedmioty 
publikujemy poniżej) prosimy o zgłoszenie się po nagrody (nie 

Bałtycka Agencja Artystyczna BART 
z siedzibą w Sopocie, ul. Kościuszki 61, 

nr tel. 51-72-54, 51-01-15 
później niż w 
środę do· funduje nagrodę dnia: 
godz. 17). 

Po ponie
d z i a I ko we 
nagrody (ko
lacja w re
stauracji „Ta
we rn a" oraz 
zaproszenie 
na koncert 
Jose Felicia
no) zgłosił 
si.; do biura 
konkursu p. 
Andrzej Szel
ka. Uśmiech
nięty powie
dział nam: 

BILETY NA WYSTĘP "BUDKI SUFLERA" 

Co-

o 

, zawiódł i coś wygrałem. Mam nadzieję, że to dopie
ro początek dobrej passy. 

puję też „Dziennik". I proszę - po tylu nieudanych (przynajmniej dla mnie) 
zdrapkach - nareszcie wygrana. Na początek może skromna, ale sądzę, że nie 
ostatnia ... 

- Spodziewał się pan czegoś przyjemnego właśnie w piątek? 
- Naturalnie, przecież tego dnia obchodziłem swoje urodziny! Ale. że tyle 

radości przyniesie mi fotoreporter na rogu ulic - Jaśkowej Doliny i Grun
waldzkiej - tego nie przewidziałaby chyba żadna wróżka! 

Tyle o poniedziałkowych zwycięzcach. Dzisiaj fundatorem nagrody dnia 
jest Bałtycka Agencja Artystyczna „Bart" (zaproszenie na koncert Budki Su
flera). 

Przypominamy, że w konkursie - trwać będzie do 5 września br. - brać 
mogą udział osoby, które w widocznym miejscu, na przedmiotach, pozostają
cych ich własnością (np . na torbie, samochodzie, domu itp.) nakleją winietkę 
.. DB". Wśród nich rozlosujemy nagrody - dnia (wartości ok. 1 mln zł), tygo
dnia (ok. 10 mln z.I) i miesiąca (ok. 100 mln zł). Zdjęcia - robione przez foto
reporterów „DB" lub uczestników konkursu (mogą przysłać jedno w miesiącu) 
- muszą być wykonane w taki sposób, by ustalenie tożsamości wlaścicjela 
było możliwe. 

Kolejna emisja samoprzylepnych winietek „DB" - w piątek, 8 lipca. 
Identyczny konkurs trwa w „Wieczorze Wybrzeża". Biorąc udział w obu 

konkursach zwiększa się szansę na zdobycie cennych nagród. 
Biuro konkursu (Gdańsk, Targ Drzewny 3n, pok. 201; tel. 31-35-66) czyn-

- Sfotografowano pana 11a tle samochodu ... 
- Oczywiście, bo od IO !dt jestem taksówka-

rzem. Akurat wysadziłem pasażera i jechałem ul. 
Partyzantów we Wrzeszczu, w kierunku manhatta
nu, gdy do wozu zbliżył się ten sympatyczny fotore
porter . Wiedziałem, że za chwilę zdarzy się coś 
ważnego. I nie pomyliłem sic! 

W doskonałym na~troju zay. i tal do .. Domu Pra
sy" kolejny laureat. p. Piotr Zieliński . 

- Muszę przyz.nać. że od lat związany Jestem 
głównie z ,.Wieczorem··. ale - na szcz.;ście - ku-

ne jest w godz. 9-17. Krzywe K(l/o. 
© Copyright by „Prasa Gdańska'", czerwiec 1994. Fot. Maciej Kost1m 

~ c• I •••I VQ{ •) ' Sprzedaż ~ 
8. -~ •I I l•L~( ~- ~ na raty , 
:~ TO-KLEJE DLA BUDOWNICTWA 
] do glazury, styropianu, korka, parkietu, 
§. sylikony, fugi, wylewki i inne 
.=: płytki podłogowe granito - gres I 

GLAZURA WŁOSKA - Klinkier 
Płytki podłogowe, przeciwpoślizgowe, parapety, 

stopnie, cegła klinkierowa niemiecka, pianka uszczelniająca 
HURTOWNIA- Sklep „SKAT" g 

Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 3, telJfax 058 53 16 61 ~ 

~\jJJ\ l!~!fłOJ.\& W l1fW©XQ)'vJ'Jlć\rM~ 
11ENERPOL" 

1. Pokrycia dachowe 
• blachodach6wka 
• dachówka bitumiczna 

2. Elewacje w/nilowe - siding 
3. Systemy rynnowe 

Sopot 
ul. Tatrzańska 19 

tel. 51-80-27 

Gdańsk 
ul. Siennicka 30/40 

tel. 31-14-19 
31-98-54 wew. 307 

Elbląg 
ul. Hetmańska 26, pok. 20 

tel./fox 32·40-67 

klasyczne pokrycie dachowe ., 

DA o 
KARPI ÓW CERAMICZNA 

produkcji KZCB w Krotoszynie 

Polecamy także na atrakcyjnych warunkach: 

• cement, wapno, zaprawy klejowe 
• wełnę mineralną ROCKWOOL 

• wełnę szklaną GULLFIBER 
• okna połaciowe VELUX 

• papy, lepiki, styropian 
• cegłę klinkierową 

• inne mat. bud. 
BUDOWNICTWO s.i::. 

GdońsK-Osowa 
ul. Klelnleńska 138 

tel 527597: fax 577598 
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Mieszkaniowe dylematy 

• Po rozwodzie -dzie i my. • • Podwyżki ... Cói, większość to właśnie wybrała! 
Po rozwocble usta(e 111ałieńska wspól· większa niz drugiego. Muszą jeszcze istnieć 

nośi 111aiątkowa I następule pod1lał 111a• ważne powody, które uzasadniałyby koniecz
(ątku, Jeiell malionkowle sami nie po• ność ustalenia nierównych udziałów, np. w 

fi I ~ I I I I przypadku, gdy jedno z małżonków trwoni za-ira ą porozum 8" • Ił w • spraw e, robione pieniądze. Innym ważnym powodem konlecme lest pn:eprowadienle podilału ustalenia nierównych udziałów jest dlugo
pn:u sąd, Moina dokonai pocbiału rów· letnia separacja, podczas której każde z malniei w trakcie trwania małłeństwa, wyslę• żonków gospodarowało oddzielnie, a po roz
pufąc cło sądu '.I iąclcmlem miesienla współ• wodzie domaga się, żeby sąd pozwolił im 
własności maiątkowel ustawowei, która zachować to, co udało im się w tym czasie 
powstałe automatyanle po mwarclu '.IWicp- zgromadzić. Bez znaczenia jest natomiast to, 
ku 111alieńsklego ora:1 umownei, które( . z czyjej winy. doszło .do rozwodu. · . 
warunki określa Intercyza. • "' Przy p~z.ial~ _maJątk~ w~o szc~egol?ą 

Zgodnie z przepisami, udziały męża i żo- """.agę posw1ęc1c kwestu m1~szkam~ społ
ny w majątku wspólnym są jednakowe {chy- d~1elc,ze.go. ~rzede _wsz~stk~m nalezy pa
ba że inaczej ustalono w intercyzie). W m1ętac, ze m1.es~k~1e społd~1~Jcze (z~r~w~ 
związku z tym, wartość tego, co przypadnie no lokatorsk1e_1ak I własno.sc10we)'. Jezeh 
każdemu z małżonków, powinna być taka ~ostało przydzielone w czasie t~ama mał
sama bez względu na stopień przyczynienia ~eńst~a! bez wzgl_ędu n~ to,. kt~re _z mal
się do powstania majątku. Z?nko"." }est c~łonkiem ~po~dz1elm ffileszka-

Istnieje wyjątek od tej zasady i dlatego za- n10weJ .1 czy Je. były piemądze na w kła?, 
równo mąż jak i żona mogą przy ustalaniu wchodzi ~o m~J~tku wspólneg? na zasadzie 
udziałów domagać się przed ~ądem.uwzglę- tzw. wsp?lnos~1 ~rzymus.ower Tego stanu 
dnienia stopnia, w którym kazde z mch przy- rzeczy me zm1ema podpis.ante przez mal
czyniło się do powstania majątku wspólnego. żonków intercyzy wyłączaJącej wspólność. 
Nie '.""yst~rczy udowodnić, ~e rol~jednego z Jolanta Odrzywolska-Ludwig matzonkow w powstawamu majątku była 

Pomimo obiegowei opinii ... 

Pod I 
Modne ostatnio, użytkowe wykorzysta

nie poddaszy budynków stawia przed wy
konawcami nowe wymagania. Właściwie 
wykonany dach nad takim poddaszem po
winien być dobrze uszczelniony; tak, aby 
nie przepuszczał wody z zewnątrz oraz aby 
uniemożliwiał gromadzenie się wilgoci w 
konstrukcji. Jeżeli jako pokrycie wybierze
my dachówkę bitumiczną, wówczas właśnie 
ona spełnia rolę zapory przed zewnętrzną 
wilgocią, uniemożliwiając jednocześnie swo
bodny odpływ pochodzącej z wnętrza bu
dynku pary wodnej. Pozostając w konstruk
cji dachu staje się ona zagrożeniem dla całego 
użytego drewnianego materialu,jej zwalcza
nie staje się więc celem nadrzędnym. 
Dużym ułatwieniem przy realizacji takie

go celu stają się nowoczesne folie budowla
ne. Zastosowane bezpośrednio pod gontem 
bitumicznym folie dachowe np. Delta-fol 
PVE) łączące w sobie cechy włókniny, tka
niny o wysokiej wytrzymałości na rozrywa-

do wnętrza pomieszczenia. Zalecane jest uło- 1 

żenie pasów folii równolegle do krokwi da
chowych na zakład, zaklejając wszystkie 
miejsca styków folią samoprzylepną do uzy
skania wiatroszczelności połączeń (istotne 
ze względu na możliwe przenikanie wilgo
ci do warstw ocieplenia). 

Folie tego typu są trudnopalne, odporne na 
duże wahania temperatur i promieniowanie 
ultrafioletowe. Ich walorem jest lekkość, ela
styczność, a jednocześnie duża łatwość 
obróbki. 

Pomimo obiegowej opinii, że mieszkanie 
na poddaszu jest bardzo uciążliwe, współ
czesne rozwiązania konstrukcyjne potrafią 
stworzyć takie warunki cieplno-wilgotno
ściowe, że poddasze staje się bardziej atrak
cyjne aniżeli zwykle mieszkania z niższych 
kondygnacji. 

Wystarczy zapewnić płynną wentylację 
przestrzeni pomiędzy materiałem termoizo
lacyjnym a poszyciem dachu. Wloty powie-

Miało być taniei, beąlecmlel, wydal· 
nlel .. , A lak iest? Na to pytanie kaidy IIIOo 
ie oclpowieuleć sam. Fakt po1ostaie fak· 
Iem • leS1C1e kilka miesięcy temu 
sprezentowano nam doU 1nae1ną 
poclwyikę cen gazu I energii elektryonei, 
Ledwo :1dąiylił111y (?) się pn;pwycialc 
cło wyłs'.IJCh rachunków, a w iycle weszła 
koleina '.I serii „łaskawie" rolłoionych na 
tr'.ly raty podwyiek cen energii I gaiu. 

Mniejsza o wiarygodność uzasadnień 
tych decyzji, gdyż skutek ich jest i tak ten 
sam - z dnia na dzień zmniejsza się zawar
tość na<;zego i tak mizernych gabarytów po
rtfela. Nie chodzi lu nawet o spowodowa
ny tą podwyżką nieunikniony wzrost innych 
cen, lecz o rosnące koszty używania sprzę
tu codziennego użytku. Sumy jakie wyda
jemy na eksploatację najważniejszych urzą
dzeń powinna więc choć częściowo 
przybliżyć zamieszczona poniżej tabela. 
Można w niej znaleźć przykłady typowych 

Urządzenie p 
Antena satelitarna 35W 
Ekspres do kawy 900W 
Grzałka elektryczna 175W 
IBM w średniej konfiguracji 220W 
Kuchenka elektryczna dwuplyt. ok.3000 
Kuchenka mikrofalowa 1150W 
Lodówka 40W 
Magnetowid 27W 
Odkurzacz 600W 
Odtwarzacz kompaktowy 12W 
Pralka automatyczna 1500W 
Radiomagnetofon 25W 
Suszarka do włosów· 1200W 
Telewizor 26 cali 135W 
Toster 800W 
Wzmacniacz ok.300W 
Zamrażarka 60W 
Żarówki (5 sztuk) 300W 

P - pobierana moc 
H - koszt I godziny użycia (zł) 
I - ilość godziny pracy dziennie 
M - koszt eksploatacji miesięcznej (zł) 

urządze1\. jakie znajdują 
się w naszych domach 
wraz z ich przeciętnym 
poborem mocy oraz przy
bliżonymi kosztami eks
ploatacji, opłaty za zuży
tą energię. 

Jako podstawa do 
obliczania kosztów eks
ploatacji JX>Slużyła ak."tu
alna opłata za energię: 
za jedną kilowatogodzi
nę - ok. 1117 złotych. 
Ilość godzin codziennej 
pracy urządzenia zosta
ła przedstawiona w spo
sób najbardziej prawdo
podobny, który jednak 
w niektórych przypad
kach nie musi być stu
procentowo prawdziwy 
(jeden całymi godzina-

H I M 
39 5 6060 
1006 2 62390 
196 2 1 2 I 2 8 
246 3 22881 
3385 l 104930 
1299 0,5 2 O 1 3 I 
45 24 33242 
30 1,5 1403 
673 0,5 10430 
13 I 416 
1677 I 51992 
28 3 2592 
1346 0,5 20860 
151 5 23397 
894 0,5 I 3 8 5 I 
335 3 3 I 1 9 5 
67 24 49883 
335 2 20778 mi ogląda te

lewizję, inny 
pracuje uży
wając kom
putera). Dla 
większości 

Jeden temat architekta wnętrz 

FOiia Delta-lol Renex: ·~~-• jest %IJPOrll (la pety .octlej. 
·SIIWloM~~ 

Kolejnym tematem, stanowiącym kon· 
tynuaclę cyklu 09rodowego są ogrodie· 
nla. D'.llś proponuję państwu klika rozwlą· I zań ogrodzeń stałych, wykon;ystuiących 
traclycylne materiały. 

Nie będziemy się zajmować ogrodzenia
mi z siatki, rur stalowych, prętów, szkła itp., 
ponieważ te materiały źle się komponują z 
naturą, zielenią. Są obce w stosunku do 

(dylatację pionową) w celu uniknięcia pęk
nięć powstałych wskutek rozszerzalności 
cieplnej. 

Przykład 1 
Ogrodzenie drewniane z żerdzi o grubo

ści 10-15 cm, można zastosować bale; roz

nie oraz mocnego, nieprzepuszczającego wo
dy pokrycia mogą być położone bezpośrednio 
na deskowaniu. Są zalecane szczególnie tam, 
gdzie deskowanie jest niezbędne jako ele
ment nośny do pokrycia dachowego, nie za
stępując jednocześnie twardego wierzchnie
go pokrycia dachu. 

Przed wilgocią pochodzącą od wewnątrz 
chronimy dach folią wielowarstwową (np. 
czterowarstwowa folia Delta-fol REflex). 
Taka folia złożona z siatki zbrojeniowej, fo
lii aluminiowej odbijającej promieniowanie 
cieplne oraz z folii osłonowych po obu stro
nach jest niesłychanie odporna na uszkodze
nia mechaniczne przy montażu . Można ją 
przymocować pod izolacją cieplną przy uży
ciu zszywek lub gwoździ, folią aluminiową 

trza umieszcza się wówczas na linii okapu, 
wyloty zaś w okolicy linii kalenicy. Latem 
przepływające tą drogą powietrze usuwa 
nadmiar ciepła gromadzącego się w obrębie 
konstrukcji dachu, nie pozwalając mu wnik
nąć do wnętrza budynku. Zimą ta sama cyr
kulacja zapobiega skraplaniu się pary wod
nej i dlatego wszystkie elementy dachu 
pozostają suche. Tak przygotowany dach 
nad poddaszem użytkowym zagwarantuje 
nam odpowiednią sprawność termoizolacji i 
uchroni przed wszystkimi przykrymi następ
stwami niskiej wydolności tego elementu, a 
do ogrzania tak zabezpieczonego poddasza 
potrzeba o wiele mniej ciepła niż dla zwykłe
go, zawilgoconego najczęściej dachu. 

I drzew, kwiatów i tradycyjnych ogrodów. 
I Materiały te stosuje się z powodzeniem w 

nowoczesnej architekturze, gdzie z kolei ru
stykalna sztacheta to anachronizm. Wspo
mniane materiały naturalne to drewno - żer
dzie, bale, deski; kamień - polny, łamany; 
bruk, piaskowiec; cegła - czerwona, biała 
oraz tynk malowany na biało, a wykonany na 
dowolnym murze. Człowiek od tysięcy lat 
obcuje z drewnem, ceramiką, kamieniami i 
w sposób oczywisty i naturalny akceptuje 
ich obecność, tak jak drzew czy zieleni . 

Podaję kilka przykładów zastrzegając się, 
jak zawsze, że możliwości rozwiązań i wza
jemnych połączeń jest o wiele więcej, niż 
pomieścić może ta rubryka. W tym miejscu 
znów zachęcam do własnych poszukiwań i 
wykorzystywania lokalnych materiałów. 
Przykłady l, 2, 3 - to w pełni ogrodzenia 
drewniane, natomiast przykłady 4, 5, 6 to 
ogrodzenie murowano-drewniane . 

Ogrodzenia murowane wymagają solidne-
go fundamentu, tj. głębszego niż strefa zama
rzania gruntu, czyli 80-120 cm poniżej tere
nu. W gruntach piaszczystych i 
nienasiąkliwych (gdzie nie zatrzymuje się 
woda) wystarczy fundament o głębokości 

piętość słupów ca 3 m. 
Stupy należy zakopać w 
ziemi na głębokość 70-
100 cm, po uprzednim 
zaimpregnowaniu lub 
choćby opaleniu. Zależ
nie od potrzeb reguluje
my wysokość, możliwa 
jest płynna zmiana wy
sokości . Elementy pozio
me mocujemy do slupów 
przy pomocy śrub, tak 
aby łby śrub nie wysta
wały za lico żerdzi. 

Ogrodzenie typu fąr
merskiego, dość ciężkie, 
bardzo dobre w rejonie 
wiejskim i leśnym . 

Przykład 2 
Palisada podobnie do 

przykładu l, wykorzystu
je żerdzie wbite w ziemię 
jedna obok drugiej tak, 
że tworzą zwartą ścianę. 
Zakres wykorzystania te
go rozwiązania zależy od 
wysokości palisady: ni
sko - 30-50 cm nad zie
mią - ogrodzenie pia
skownic, rabat 
kwiatowych, ścieżek; 
wyższe - 120- 150 cm 
płoty; wysokie 200 cm -

Miasto 
pod odem 

Miasto Thule w północno-zachodniej części Gren
landii nad fiordem Woltensholme to jedyne w swo
im rodzaju większe skupisko ludzi na ziemi mieszka
jących pod lodem. Pomysł na zbudowanie 
niewidzialnego z ziemi miasta (na powierzchni widać 
jedynie wieżyczki wentylacyjne) wziął się od eskimo
skich igloo, które mimo że zbudowane z lodu trzyma
ją wewnątrz ciepło. Miasteczko leży na terenie ame
rykańskiej bazy lotniczej wybudowanej w 1951 roku. 
Na początku większość budynków leżała na po
wierzchni. Jednak zarówno względy wojskowe, jak 
i surowy klimat Grenlandii z wichrami dochodzący
mi do 200 kilometrów na godzinę, burzami śnieżny
mi i temperaturą do minus 50 stopni C spowodowa
ły , że kilka tysięcy osób zdecydowało się zamieszkać 
w głębi lądolodu grenlandzkiego. 

Miasto Thule składa się z systemu połączonych 
ze sobą podziemnych a właściwie podlodowych tu
neli. Kilkadziesiąt kilometrów głównych tuneli oraz 
setki małych odnóg leżą na głębokości od trzech do 
350 metrów pod powierzchnią lodu. Część z nich 
wydrążonych jest w lodowcu, inne mają stalowo-alu
miniową konstrukcję. Rury o średnicy sześciu metrów I 
w trakcie budowy powoli tonęły w śniegu i lodzie 
tak, że nie pozostawał po nich żaden ślad. W mieście 
tunele spełniają wszystkie role. Niektóre są pomie
szczeniami mieszkalnymi, sklepami, barami oraz ma
gazynami. Inne pełnią rolę arterii komunikacyjnych, 
po których jeżdżą elektryczne kolejki, zabierające 
zarówno pasażerów ,jak i materiały. Centralne ogrze
wanie zapewnia stalą temperaturę około 20 stopni C. 
Dlatego mieszkańcy w najzimniejszych okresach ro
ku w ogóle nie muszą wychodzić na powierzchnię. W 
mieście zadbano bowiem, aby było wszystko co jest 
potrzebne do życia człowiekowi. 

Juliusz Koropecki 

DOM OSIEDLE ::!;:· 

MIESZKANIE 
-~:: . v 

pod redakcją ' 
···· s1awomira 
Bib niskiego 

40-60 cm, z tym, że słupy zawsze muszą być 
posadowione poniżej poziomu zamarzania. 
Posadowienie płytsze może być przyczyną 
pękania ogrodzenia, kiedy zamarzająca wo
da, znajdująca się w gruncie, napotka opór w 
postaci lawy fundamentowej . I jeszcze jed
na ważna uwaga: fundament powinien być 
podzielony na odcinki nie dłuższe niż I O m 
i rozdzielone dwoma warstwami papy na ca
l ej wysokości. Wykonuje się tę szczelinę 

Poczta (letnia) DOMU 
' 

Wolnoć romku 
Szanowny Panie Redaktorze 
Piszę, by gazeta coś zmieniła w kwestii 

niereformowalnej bezwładnofri ncyśle
nia i bezmyślności pewnych instytucji 
uniemożliwiającej wkroczenie Polski w 
nowy etap rozwoju. Na nic apele i mą
dre zachęty do rozwijania przedsiębior
cwści prywatnych obywateli,jeżeli admi
nistracja budynku, w którym mieszkam, 
postąpi tak jak grozi, że postąpi. 

Do 1984 roku miałem stalą pracę. Wła
śnie w tamtym roku odkryłem w sobie żył
kę kolekcjonerską, która stała się moją 
główną aortą. Poszerzanie zbiorów i spo
tkania klubowe z kolegami według mo
jego szefa, zakompleksiałego abstynen
ta, zajmowały mi za dużo czasu i zwolnił 
mnie pod pozorem nakrycia mnie w pra
cy z kieliszkiem alkoholu (którego wcale 
nie wypiłem). 

Od tego czasu moja kolekcja rozrosła 
się wspaniale, zajmując już wszystkie po-

mieszczenia mojego mieszkania do 1,5 
metra wysokości. 'Zona bez zrozumienia 
mojej pasji, wraz z dziećmi eksmitowała 
się. Jedyną piętą Achillesową mojego 
hobby była jego nierentownoŚl'. Nieła
two zdecydowałem się na rozpoczęcie 
handlu sprzedażnego moimi eksponatami. 
Kontrahentów przyjmowałem w domu i 
tam zawierałem transakcje. To podobno 
przechyliło szalę niezadowolenia spo
fecmego moich sąsiadów, ludzi prymi
tywnych i nadużywających alkoholu. Nie 
mając pojęcia o nowych aktualnie rea
liach, poskarżyli się ,w ha/asy w późnych 
godzinach (w nowoczesnym handlu nie 
wybiera się godziny i temperamentu klien
tów) oraz przy/..ry, zapach i robactwo ata
kujące z mojego mieszkania sąsiednie lo
kale (a to bardw dokuczliwe kłamstwo). 

2.abolalo mnie, że komisja, która sta
wiła się na wizję lokalną, skrzywdzi/a 
mnie nazywając moje zbiory śmieciami, 

tworzy drewnianą ścianę. Oczywiście drew
no musi być zabezpieczone impregnatem, 
który może jednocześnie barwić na np. zie
lono, brązowo czy czarno. 

Ogrodzenie efektowne, ale przy zastoso
waniu palisady o wys . 2 m należy ograni-

• wo, 
sugerując się miejscem, gdzie znalazłem 
swoje egzemplarze. Nawet nie zdają so
bie'sprawy, jak wysoko warto.friowe 
przedmioty wyrzucają ludzie na śmiet
nik. Większość tych tzw. śmieci to rzeczy 
zdekompletowane albo częściowo w roz
kladzie, ale wyjątkowo użyteczne. Uprze
dzenie komisji stało się oczywiste, gdy 
nie uznała nawet kartki na drzwiach 
,, Hurtownia. 1 OO 1 drobiazgów". Podob
no powinna być zarejestrowana . Ewi
dentne szukanie dziury w całokształcie. 
Czy Pan uwierzy, że teraz zastraszają 
mnie eksmisją? 

2.apoznalem Pana z okolicznościami 
mojej sprawy. Liczę, że wstawi się Pan za 
sprężyście rozwijającym się przedsiębior
stwem prywatnym i nie pozwoli zwią:::ać 
rąk człowieka z szeroko otwartymi ocza
mi. 

Pozdrawiam podpisując się oburącz ... 

J. CHEL, Gdynia 

urządzeń przyjęto, że są użytkowane ty
le i tyle godzin przez 31 dni. 

Niestety nie mogę tego smutnego wy
wodu zakończyć akcentem optymistycz
nym - zgodnie z ustawą budżetową kolejne 
podwyżki czekają nas już we wrześniu. 

M.B. 

czyć jej długość do ca 5 m, aby nie dzia
łała przytłaczająco. 

Przykład 3 
Plot drewniany o rozpiętości przęseł 

ca 250 cm. Słupki wkopane w ziemię lub 
osadzone w stalowym uchwycie w ksztal
cie-Jirery;.u" zakotwionym w betonowej 
kos!ce. Do slupów ( 15x 15) przykivcamy 
rygle (elem. poziome 6x!O), do rygli przy
bijemy sztachety, kratownice proste lub 
skośne. Całość oczywiście impregnujemy. 

Ogrodzenie tradycyjne, ze skośną kratow
nicą i pomalowane na biało przypomina al
tanę ogrodową . 

Przykład 4 
Ogrodzenie murowane z cegły pełnej czer

wonej lub białej, rozstaw slupów ca 250 cm. 

3 

W czasie murowania slupów należy osadzić 
kotwy z piaskownika z otworami do monta
żu przęseł. Przęsła drewniane wykonane ja
ko panele bez szczelin lub z I -cm szczelinę. 
Deski o grubości 25 mm, część boczna i gór
na okolone drewnianym ceownikiem 8x6 

Mieszkania 
M-2 Gdynia Wiu:;mino, pow. 27 mkw., 

wys. part. w lVp., cena 220 mln 
M-2 Gdynia śródmieście,· pow. 27 m 

kw., Ip. w Xp., cena 242 mln ··· 
M-3 Wejherowo, pow. 44 rn kw., IVp. 

w IVp.,'cena 230 mln 
M-3 Rumia Janowo, pow. 33 mkw., H

ip. w lVp., telefon, cena 225 mln · 
M-3 Gdynia Chylonia, pow. 45 mkw., 

part. w IV p, cena 300 mln 
M-3 Gdynia Grabówek, pow. 44 mkw., 

Illp. w IVp., cena 320 mln 
M-3 Gdańsk Żabianka, pow. 38 mkw., 

Ilp. w Xp, telefon, cena 295 mln 
M-4 Gdynia Redłowo, pow. 70 mkw., part. 
w IVp, garaż, telefon, cena 650 mln 

M-4 Gdynia centrum (Władysława IV}, 
pow. 70 mkw., VIIp. w Xp., telefon, widok 
na morze, cena 71 O mln 

M-4 Gdańsk Zaspa, pow. 66 rn kw., VI 
p. w VIII p., telefon, cena 528 mln 

M-4 Gdynia Cisowa, pow. 60 m kw., Il 
p. w X p., cena 470 mln 

M-5Gdyniaśródmieśc1e,pow.64mkw., 
IVp. w IVp., cena 484 mln 

M-5 Gdynia Pustki Cis.,pow. 80 mkw., 
part. w IVp., cena 470 mln 

Diiałki 
Gdynia Mały Kack, działka budowlana, 

pow. 800 mkw., uzbrojona, cena 484 tysJ 
mkw. 

Rumia, działka budowlana, pow. 436 m 
kw., uzbrojenie obok, cena 255 tysJm kw. 

Gdynia Działki Leśne, działka budow
lana, pow. 859 m kw.,uzbrojona,cena 999 
tysJm kw. 

Gdańsk Osowa, działka budowlana, pow. 
584 mkw., uzbrojona, cena 266 tysJm kw. 

Domy 
Gdynia Mały Kack, 1/2 bliźniaka, pow. 

c. 200 m kw.,działka412 mkw., cena675 
mln 

Gdym a Orłowo, wolno stojący, pow. c 
220 mkw., działka 400 mkw., cena I 554 

mln 
Rumia, wolno stojący, panerowy, pow . 

c. 200 mkw., działka 520 mkw., cena I 110 
mln 

Gdynia Dąbrowa, szereg, pow. c. 260 m 
kw., działka 300 m kw., cena 131 O mln 

opr.J. O. 

cm. Ogrodzenie po zaimpregnowaniu na 
ciemny kolor (brąz, czerń), choć stosunkowo 
surowe i proste. prezentuje się efektownie. 

Przykład 5 
Podobnie jak w przykładzie nr 4, z tą róż

nicą; że tu do wymurowania fundamentów i 
slupów użytn kamiema i zastosnwano inny 

ksztalt przęseł. Przęsła stanowią pionowe 
deski przybite do poziomych rygli i wycię
te wg rysunku. 

Ogrodzenie również efektowne, prz.ezna
czone do bogatszych założeń (dom+ ogród). 

Przykład 6 
Tu zastosowano mur np. z pustaków, otyn

kowany na „biały baranek", słupy i funda
menty przykryto dachówką - karpiówką, a 
przęsła to kratownica drewniana, mocowana 

do stalowych uchwytów wpuszczonych w 
slupy. Drewno pomalowane na ciemny ko-
lor. , 

W następnym wydaniu DOMU - meble 
ogrodowe do samodzielnego wykonania. 

Arch. wnętrz Bogusław Żukowski 

Zdaniem prawnika praktyka 

Rozwód a mieszkanie 
Z ciekawym problemem zwrócił się pan 

Jerzy K. - oto jego list ... 
,,Do niedawna pomimo rozwodu zamie

szkiwałem wspólnie z byłą żoną. Sąd w wy
roku rozwodowym orzekł o SJX>sobie ko
rzystania z naszego wspólnego mieszkania. 
Ostatnio moja była żona kupiła sobie dom 
i wyprowadziła się. Obecnie gmina chce 
mnie przekwaterować do domu mojej b. 
żony powołując się na przepis art. 47 pra
wa lokalowego". 

Art. 47 ustawy Prawo lokalowe stano
wi, iż w wypadku opuszczenia przez najem
cę lokalu mieszkalnego i pozostania w nim 
osób zamieszkujących dotychczas wspól
nie z najemcą, wynajmujący może wydać 
decyzję o przekwaterowaniu osób pozosta
jących w lokalu do lokalu uzyskanego przez 
dotychczasowego najemce, chociażby do 
lokalu tego nic miały zastosowana przcpi-

sy o szczególnym trybie najmu . Jednak 
przypadek pana Jerzego K. wyłącza stoso
wanie art. 47 prawa lokalowego. Pogląd ta
ki od dawna został ugruntowany w orzecz
nictwie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Warto w tym miejscu 
przytoczyć tezę orzeczenia Ośrodka Gdań
skiego Naczelnego Sądu Administracyjne
go z 28 października 1987 r. (SA/GD 
903/87) - ,,Jeżeli w wyroku rozwodowym 
orzeczono tylko o sposobie korzystania z 
mieszkania, to w razie opuszczenia mie
szkania przez jednego z byłych małżonków 
pozostały małżonek jest nadal najemcą ca
łości, a lokal mieszkalny nie może być uzna
ny za wolny (opuszczony) ... ". 

Jestem przekonany, że w toku postępo
wania odwoławczego organ Il instancji 
uchyli wadliwą decyzję. 

Arkadiusz Skłucki 
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_ BHU Dom System 
Gdynia. u l. MsCIWOJa 3, tel 21-70-59 (buLzna od Starowiejsk,eJ) 

DECEMA sp. z o.o. 
poniedziałek-piątek I 000 - 1800, sobota I 000 -1400 

. OKNA, DRZWI 
· PCV {Thyssen, Panorama) l 

1 
ALUMINIUM {Hoog Al System) 

• Rolety antywłamaniowe 
· • R_olety zwijane 

• Zaluzje pionowe, poziome 
• Okładziny korkowe 

;--------··· ,.,:;;, .;;;;;;; ...... ;;;; ...... ;;; ... ;;;;; ..... :;:;::;;: ..... ;;;;::; .... _;_Jj 

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Jaśkowa Dolina 31 
tel. 41 -90-34 w. 20, tel./fax 41-96-52 

Aran1'..acJa wn9'łrz 
• suttty podwieszone mineralne. gipsowe I alumlnlowe 

• ścianki kartonowo-gipsowe 
• roboty budowlane 

POSTAW NA CENĘ, ZACHODNIĄ JAKO$C I DO$W/ADCZENIE 
,\ Posiadamy riferenrje renomou·anychjirm niemieckich. 
·~ _ . -- . . . 7ll1.1 : , 

Najwyższej jakości: 

Dr~ip~:kna KO~IPLETNE 
Rolety \VYPOSAŻENIE 

OFERUJE PO CENACH PRODUCENTA 
elZOlMAT 

• Papy asfaltowe • Lepik • Dysperbit 
PONADTO: • Farby akrylowe • Cement. • Wapno 

• Materiały uszczeln iające . izolacyjne 
• Siatki ogrodzeniowe ocynkowane. powlekane PCV 

PUN«TY SPlłZEOAtV 
-GDANSK, ut. Sandomierska 46, tel. 31-31-15 
- GDYNIA, ul. Sląska 130 (Baza Transoceanu). tel 21-68-46 w 23 

'""" 

HURTOWNIA SZKŁA 
ZDZJSłA W 2.ĄDHEK 

GDAŃSK-ORUNIA ul. JEDNOSCI ROBOTNICZEJ 253 
39-00-71 Baza .Transbudu' 

dystrybut(J( HUTY SZCZAKOWA I HUTY JAROSZOWIEC 

oferuje uldo: 
-okienne 
• zbrojone białe I kolorowe 
• szkto float 
-hartowane 
- ornamentowe białe I kolorowe otwate 7-16 
• szklarniowe oraz narz~ szklarskie 50boto 8-14 
w posiadamy tranaport własny 

R-12!,0 EKOLOGICZNA 

PODPAŁKA 

DO GRILLI I KOMINKOW 

SC Johnson Polska 
61-608 Poznań. ul. Boran ta 17 

telJfax (0-61 ) ~07 4-11 

~ouwkwjeffly ctyetryt."10f'6w 

LAKIER DO PARKIETU 

RABATY DLA RZEMIEŚLNIKOW 
PPU KOMERCIAL 

Dom Handlowy "Fsrbolak" 
24365 20-90-31, 20-64-29 

zewnętrzne ŁAZIENEK 

S~by #\ zespolone e kafelLI ściennl' i podłogowe BAI F 
• ceramika i armatura -• ---· 

ORYNNOWANIE 
,,Lindab·,, 

l , , l • kabiny i zasłon~ prysznicowe ©?[;[21):::'.)3 ~ 
e ewaC)e Wtny owe • wann) blaszane, akr)lowt' Bolszewo k. Wejherowa ul Wejherowska 12 c, 

typu SIDING • al.resoria dt>lor&c)jno C ~ tel (058) 72·24-16 tel (058) 72-ł1-79 
-w,końrzeniowt' n~ 

Gdańsk-Oliwa • kleje i mas, rugowe j J ~~ 
Bażyńskiego 32 ff ARDO\~ '-0J ~() 
tel. 52_49_21 Gdynia, ul. św. lVo~ieeha 7, tel 21.a3-i2 _ 'li • i ~ ~ 

~-----------------i ______ 1_0._oo_.1_t_oo _______________ ~ ___ \.j) ____ ...... ~ ~ 
l~/J wytącznyctystrybutor BLACHY TRAPEZOWE 

BALE"if// szwedzkiegokon:ernu ,, ~ i ____ ,,Llndab BLACHODACHOWK~ . 
[.0j~_H.!Jl.L~ Jtl•:iMtiti Orynnowanie 

A Powlekane na gorąco - 4 warstwy. • Przycinane na żądaną długość. 
_. Trv;ale, nie wymagające konserwacji. • Estetyczne, w szerokiej gamie kolorów. ~ ~ 
.A. Najlepsze na budynki mieszkalne, hale, magazyny, elewacje. F"I o J 

oferuiemy materiały ceramiczne polskieffirmy JOPEK "'-1' 
dachówka karpiówka, dachówka wleżyczkowa, ~ ~ oegta kinl<ien>wa 

PPW 8ALEX, Bolszewo k. ~ &t W.,.onlll 12 c, fil (Ili) 72-.24-11 fil (1158) 72-11·71, fa (Oli) JN.1.11 

Gdań s k . ul .Marynarki Polskiej 59, tel (0-58) 432 034 w.19 , Fax 431 569 

Zaprasza lirmv w dniach 22 - 23 Lipca do udziału w 
Wakacyjnym Festynie Budowlanym 

Gdańsk 
Ul Grunwaldzka48/50 
Tel. (058) 414665 ,410568 

NAJWIĘKSZA 
CHEMICZNA 
HURTOWNIA 

4 

~ WGDAŃSKU 
~ ZAPRASZA! 

CHEMOODPORNE MROZOODPORNE PALNIKI NA PRZEPRACOWANY 
ANTYPOŚLIZGOWE OLEJ SAMOCHODOWY 

PŁYTKI ŚCIENNE I PODŁOGOWE 

terakota 
350 

e 
1200 tys. n 

gazobeton • wapno • styropian b!] 
dachówki• papy• lepik • eternit B 
wełna min. • cegły • klinkier pawiu„ 
Dachówki bitumiczne 

MATERIAŁY IZOLACYJNE 
Z WEŁNY SZKLANEJ 

firmy qt;rm)Thg;p 

10 ND UL I NE 
bi 

• 8115 • 80Tffl MASY SZPACHLOWE • PACE • 
• WKRĘTY • TAŚMY • IWIOblKJ • 
• ce.tENT • WN'tfJ • LEPIK • PAPA • 

• ABIZll • STYROPIAN • ~ MINERAI..NA • 
• l!I.ACI'.' OC'OO\OWANA • STAL ZBROJENIOWA • 

- - G!WlSK, Il. SZCZEC:tNSM 41 TnTF FI c tel. 56-12-71 •. 39 I K ł\ I 56-12-87 11 

AIR POL 

ZAPIERA DECH!!! 

"RADUNIA" 
• .. o""'"' 

okna, drzwi 
rolety, witryny 

z PCV VEKA, 
Panorama 

- c:eny od 1,5 mln/mi 
-monta! 
łel./f'ax 41-117-89 

Gdańsk WUBSZCJ.. ul. Za11iszy Czarnego 18 
wejście -Od ul. Białej przy ryok 91~ 

" ROMBUD" 
DACHÓWKI ·sRAAs· 
DACHÓWKI "IBF" 
OKNA DACHOWE 

ORYNNOWANIE I 
FOLIA ZBROJONA 
USŁUGI BLAOIARSKO-OEKARSKIE 

J --;RUNWAl DZJUI M I\ 
1A'.'• '11"/A 

S?-'~ 12 , , ,X 5?flc. "-~ 

Fiśl 

Płyty gipsowo 
·kartonowe, 

sufity podwieszane 
kształtowniki 
do płyt G·K 
i akcesoria 

Hurtownia Materiałów Budowlanych 
Gdynia 

HORVZONT ul. Wrocławska 93 
.__ __ ...., tel. 24-80·25 

Str. 9 

O oświetlenia sufitowe 
O ścianki działowe w systemie" Knaufa" 
O tynki szlachetne 
o ślusarka aluminiowa 
O posadzki, marmur, terakota 

80·307 Gdańsk, ul. Abrahama 3 
tel. 52-12-95 ,1so2 

KR{GI BETONOWE 
pt YTY DROGOWE, 

YOMBY 
RURY BETONOWE 

RURYVIPRO 
BLOCZKI BETONOWE 

producent: 1 

I PREFABEX I ~,~?t!~sfla 11 

tel. 31-09·27 -

r'\ 0 

MEi R®N 
80-389 GDAŃSK '-...,/ 

~~-~IXs°K~2
6~ ~fi.fi Cl ~OJ lnbtfJl(fl 

TEL. 53-47-15 {(J c,M(.IŃ O"' 
PN-PT 8.00-15.00 d d 

TECHNIKA 

SPRężONEGO 

POWIETRZA A/ 11 WODOMIERZ ~4 LATA I V O«JO.fe MI Es z KA N I o w vc:::::7- GWARANCJI 
4973 

61-034 Poznań 

ul. Krańcowa 15 
( POLECA SOLIDNE WYKONANIE POD KLUCZ ) 

TYPOWĄ STOLARKĘ 

OKIENNĄ I DRZWIOWĄ 

produkcji "STOLBUDÓW' 
w Warszawie, Sokółce, 

Gorzowie i innych. 
tel. 0-61 762 960, 

fax 0-61 771 741 

ENERGOOSZCZĘDNYCH DOMÓW w technologii kanadyjskiej 
- mieszkalnych, rekreacyjnych i budynków indywidualnych 
- pawilonów handlowych, kiosków itp. 

Duży wybór, ciągła sprzedaz 

- równiez w soboty 
PRZEBUDOWY DOMÓW I DACHÓW DREWNIANYCH 
LEKKICH SC JANEK DZIAŁOWYCH i suchych tynków 

WYSOKA JAKOSć - SZYBKIE TERMINY 

Puak1y sprzedały : 
ta.31-14-97 
tel.31-26-94 
tal41-19-34 

Gdańi 
ul Chmielno 7 4/16 

bau;I 
9625 

PRZEDS!ĘBIORSlWO 

BUDOWLANO-INST AlACY JNE 

SOPOT, GRUNWALDZKA 12, TEL/FAX 51-11-07 

PCV 
wg niemieckiego systemu V EKA 

ALUMINIUM 
wg ~elgijskiego systemu ~ f fcluf;::!.~~~f.ł~ 

PRODUKCJA 8 SPRZEDAŻ 8 MONTAŻ 

1.8;ł€J\T1~ 
•Aluminium System• Okna 

jednoskrzydłowe 
Okna 
dwuskrzydłowe 
Drzwi 
przesuwne 

Szkło 
antywłamaniowe 
Szkło pancerne 
Szkło zespolone 
Szkło float 

Drzwi wahadłowe 
Ściany osłonowe 
Werandy 

Szkło bezpieczne 

,'J $ / REYNAERS 
~ ,/ ALUMINIUM SYST E M S 

Dział Przeszkleń .\luminiowych 
Gda1isk. ul. Sucha 31 

Tcl./fax 0· 58 43-22-41 w~w. 65, tel. 43-22-44 
13228 

tel . 56-40-55 
tel. 53-12·50 137894MM 

PPHiU "MIRMAG" 
ul. GRUNWALDZKA 62 
83-000 PRUSZCZ GD. 
tel. 82-33-76 

AUTORVZOWANY DEALER 
FIRMY 

~SMAG·BELET" 

OFERUJE: 
WÓZKI MAGAZYNOWE: 
PALETOWE PODNOŚNIKOWE 

PLATFORMOWE 
SPEOALISTYCZNE: 
DO BUTLI SKRZYNEK BECZEK 
WORKÓW SCHODOŁAZY 

TACTKI 

REGAŁY I POJEMNIKI 
ZESTAWY KOŁOWE I KOŁA 
PASY SPINAJĄCE 
DO MOCOWANIA 
ŁADUNKÓW 
TAŚMY I NAPINACTE 
DO PAKOWANIA 

ZAWIESIA I STROPY 

UDZIELAMY GWARANCJI 
ORAZ PROWADZIMY 

SERWIS 
NAPRAWCZY 

WÓZKÓW 
PALETOWYCH 

403Rłi/MM 

_ __ .. ____ .. __ ~ 

Producent Izolacyjnych Materia/ów Budowlanych 

ATl 
Przedsiębiorstwo Produkcji Mateńal6w Budowlanych s-ka z o.o. 
Gdańsk, ul. Sandomierska 38, tel. centrala (0-58) 31-82-61, 62 
fax (0-58) 31-25-12, Dział Sprzedaży 31-43-19 

o'Feruje: 
PAP{ ASFALTOWĄ WIERZCHNIEGO KRYCIA 
PAP{ ASFALTOWĄ IZOLACYJNĄ 
LEPIK ASFALTOWY 
STYROPIAN 
DYSPERBIT rewelacyjny, stosowany na zimno, 
wydajny, nieszkodliwy (posiadający atest PIH) 
środek do: 
• pokrywania i konserwacji tradycyj nych pokryć 

dachowych ; obróbek blacharskich 
• gruntowania podłoża 
• przyklejania płytek parkietowych 

PUNKTY FABRYCZNE 
DECEMA Gdańsk, ul. Sandomierska 46, tel. 31-31-15 

Gdynia, ul. Śląska 130, tel. 21-68-46 w. 239 

GDAŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWI..ANYCH 
Gdańsk, ul. Mostek 218, tel. 31-92-64 
Gdynia, ul. Północna 10, tel. 23-68-10, 23-68-42 
Elbląg, ul. Mazurska 15, tel. (0-50) 34-24-61 

W -ZET Sierakowice, ul. Okrężna 10, tel. 816-498 

POL{X)()P Lębork, ul. Pionierów 14, tel. 621-703, 621-737 

LEVINO TRADE Lębork, ul. Kossaka 23, tel. (0-59) 623-108 

ATOS Gd.-Kokoszki, ul. Nowatorów 8, tel. 475-653 w. 15 

METAUęrr Białystok, ul. Plażowa 37, tel. (0-85) 411-217, 413-207 

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORS1WO ROBÓT DROGOWYCH 
Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2, tel. 82-22-61 w. 17, 30, 53 

2096 

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

, .... -?,~ 
.. -~· . - .. --- ~ .I). 

STYROPIA~~~/).- DROMEX • GDAŃSK evu:mJ!:.\ J ~:;1~'0~0 
1- ,_. ,..: ...... 

HURT- DETAL zwyk.ły utwardzony i frezowany i.S'~ , Zakład Stolarki Budowlanej Wołomin I,.. Gdańsk • Wrzeszcz, ul. Kościuszki 8 
tel.Iłu 41-49-92 płyty, kształtki, Izolacje rur, · 

kołki rozporowe do mocowania płyt sty!opianowych . ~ 
z własnego punktu sprzedazy ': . '1 {). 

Chwaszczyno, ul. Gdyńska 68 ~\'?>\·"'*" 
tel. 52-83-17 

~JlUl~i@'W}~ij~ ~ll,~~~@~ó\00~~@~] 

@BOSCH CELMA 71zaki:ta.. 
o elektronarzędzia i akcesoria 

8 ~@@~®ff o spawarki, migomaty 
najniższe ceny, hurt - ceny producenta 
RATY, LEASING, SERVICE 

VIBEX 
·----

Gdańsk-Oliwa, Bażyńskiego 32 
tel./fax 52-43-51, 8.00 - 16.00 ---

TAPET 
ERQMQCYJNE CENY! 

DOM HANDLOWY ' JANTAR" Róg ul. Grunwaldzkiej 
paw. 35, GDAŃSK-WRZESZCZ i Do Studzienki 
2987 1 

J MEBLE BIUROWE 
A 
G 
A 

PPH 'JAGA" 

<> Krzesła biurowe 
<> Fotele obrotowe 

ul. Gnmwaldzka 139 tel. 41-43-54 

CENY 
PROMOCYJNE 

Gdańsk-Wrzeszcz 41--00--01 w. 282 809 

~ ~--- -~ GDAŃSK (baza WPRWiK), I 
ul. NarNicka 17, tel. 430-081 , -82 I 

p. Sozańska -43-10-95, -96 p. Jagielski· w.49 ' 
83-200 Elbląg, ul. Warszawska 128 I 

tel. 32-53-49 (baza GS) p. Henryk Grewenda ! 

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE , najlepsze wyroby polskich hut. 
O BLACHY - ocynkowane t 0,5 mm 

• w cenie 12.400 zł/kg+ 7% VAT 
- czarne t 1-2,5 mm 

- w cenie od 7.900 zł/kg+ 7% VAT 

O STAL ZBROJENIOWA 08-018mm-wcenie 
od 6.700 z_łl)<g + 7% VAT, walcówka 0 6 - 7.000 zł/kg+ 7% VAT 

O KĄTOWNIK gorącowalcowany od 25 - 45 mm 
w cenie od 7.500 zł/~g _+ 7% VAT 

O RURY STALOWE czarne i ocynkowane 
ze szwem, atestowane w cenach zł/mb + % VAT 

0 3/8" 
0 1/2" 
0 3/4" 

czarne ocynkowane % VAT 
od 7 .100,- -- 7 

0 1" 
0 1 1/4" 
0 1 1/2" 
0 2" 
0 2 1/2" 
0 3" 
0 4" 
0 6" 

10.100,- 17.000,- 7 
12.500,· 22.000,- 7 
18.800,- 32.500,- 7 
23.000,- 40.500,- 7 
27.200.- 46.600.- 7 I 
39.000,- 55.700,- 7 
48.900.- 55.200.- 1 I 
64.500,- 72.000,- ~o, 
79.800,- 7 ~ 
99.700,- 7 ;f 

.· BT&T Sp. z o.o., \ FARBY SIUKONOWE 
Gdańsk. ··. ' 

ul. Narutowicza 11/12 ·. EMULSJE, OLEJE, 
te!. ,i~~{fJ:1s..o1 USZCZELNIENIA 

•••Wlllłldfll\ 
' Środki do impregnacji wodoodpornej i malowania 

~at. budowlanych i ceramicznych (także drewna) 
Sro~ antygrzybiczne; Kauczuki do wyrobu form; 

I 
• ... <>.l~ .. e (n . xero); Środki elektrotechniczne i inne 
: ,:;;,}i&iiil.~Jit?fi~ar······.·: .. ·.· ·.·.· .. ·.·_ ::4".·.····.· a)Wfflrt+ 

S.C 

Gdańsk, ul. Jedności Robotniczej 29 
tel/fax (0-58) 390·527 centr. tel. 390-351 do 359 w. 342 

O POLIMEROWE u MATERIAt.Y 
TYNKI FAKTUROWE DO OCIEPLEŃ 
W KAŻDYM KOLORZE BUDYNKÓW 

złl7f} f110f10'.X!)W8 tJ ~GJt} 8317 C38G[J)U0 

PHU "HAND-BUD" Gdańsk 
ul. Obr. We$1erplatte 25, tel. 52-00-82 

JASIENICA - ceny fabryczne 

27732 

Mat9l1ały budowlane. słobrlco ofworoo.Na w naszych składach: 
- Gdańsk-Orunia, ul. Jedności Robotniczej 3, tel. 39-03-33 , 
- Gdynio, ul. Pucka 28, tel. 23-35-21 w. 51 

POLECAMY: gips budowlany, szpachlowy, 
wyroby firmy Jopek 

czynne od 7.30 do 1 7.00 · w soboty do 13.00 10Hl 

o

,.. Gdańsk • Orunia 
ul. Jedn. Robotniczej 223 (EL TOR) 
tel.lfax 31·02-20 cło 29 wtw. 2~ 

- Gdynia, ul. Kapitańska 4 ~ 
tęl.Jtax 2M9-n ~ 

. 

KUPUJĄC U NAS KUPUJESZ 
GWARANCJĘ I SERW I S 

Przy wl9kszych llo6clach transport bezpłatny. 

PB HOW! rozpoczęło realizację budynku 13-rodzinnego 
w osiedlu Gdynia-C'ąbrowa przy ul. Kameliowej 

-+ cena 370 USD/l m2 

+ miejsce parkingowe 
-+ termin zakończenia - 31.03.95 
-+ istnieje możliwość kredytowania 
-+ budynek catkowicie strzeżony,' 

komfortowy, z ogródkami 

BIURO SPRZEDA!Y, GDYNIA, ul. Slqska 35/37, pok. 324 
tel. 20 92 33 fax 211-304 

PRZEDSIĘBIORSTWO auDOWLANE 

~ ... ----------------------------~ 
80-126 GDAŃSK 

MERITUM UL PIEKARNICZA 7 

tel./fax 32-98-12 

Na;wyższej jakości i trwałości 
Systemy rynnowe PCV oraz 
M~temyodwodnkńnazkmn~h 
~ ·- - JtJjJJJ"/ 'JdJt;©l!l 
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fi , FIRMA , 

F ... :~. W'iEC _Sp zoo 
ul Parfyzonł6w n B 
tel (058. J41 ·40-33w. Z 

(o-58) l !·91H2w? 
•ox (OS!l) 4' :lO QS 

1ZGRZEWARKI 
~§ 

SUFITY PODWIESZANE 
ŚCIANKI DZIAtOWE 

jrt) 
I 
I 

I ~4ypów~ 
PROJEKTOWANIE 
I WYl<A.~i:ANIE WN~JRZ 
MONrA200fffóW POD'N!ESZANYC!-1 
BUDOWANIE SC!ANS< D2WOWYCH 
MONTAt O!NllffifNIA 

! Tą;AL-PACK - s,.. z ~.o. I GOANSK-ZASPA ul Zwiki i Wip-y 4 

I teVfox(0-58)537787 MON!AŻ.l<'ARNISZ'I' ł lAl.lJl.il 11002 

uchylne, 
mechaniczne 

P/ektroniczne 

1AR WKI '2600 zł/1 szt. 
PH "BRATPOL" 

GD'i1'IA-KAR\'\IINY I 
ul. NOWODWORCO\VA 19 

tel. 29-05-48 10&15 

DOMY 

\V pobliżu je7,iora Jasień 
10 min. od centrum 

• l\fożliwość interesujących kredytów 
• 

Twój dom vvg. 'rwojego gustu 
pod klucz za 5 miesięcy 

(ograniczona ilość działek) 
R-1246 

\~,s Nn® oferuje: 
Kompletny dach z gwarancją ---- dachówki BRAAB - okna dachowe 

- rynny z PCV 
- folia i akcesoria dachowe 

Gdahsk - O/lwa, ul. Piastowska 63, tel.jfax 53-99-29 
Zapraszamy do współpracy firmy dekarskie 

SANIDRECK; 
' 

~\ąi]ł Gdmia·Pofirze Gfui1·~ 

2'821 

.... 

!J...~13-62-61 Il. Ma. J. U111g1 73. wL·!al ZS.33-44 1L w-. Pnn,szmii~W 
~r.~ Deski parkietowe typu "BAR" ~ 

Okna drewniane 
ll.amparkiett ·Sl)'ropiaa 'Bo-a-zer-. -ia~~- ~--. 
iParkiet, Drzwi " Listwy wykonczeniowe 
!!_!by. Lakiery Deski podłogowe 

~ GEORG FISCHER MIEDZIANO-ALUMIN I OWE 
American Building Products ~~ ® (SZWAJCARIA) Autoryzowany dealer 

, OFERUJEMY PEŁEN 
Zakład Usługowo-Handlo~ AR~oo ' ASORTYMENT RUR I ARMATURY . RZEJ .o. 

ul. Nowolipie 28 A, 80-131 Gdańsk, tel. (058) 32-37-54, tellfax (058) 32-99-23 " DO BUDOWY I REMONTÓW ... 
·.. Poleca w snrzed& i montażu· ' RUROCIĄG<?WCIŚNIENIOWYCH W,,,1, :be • M,,.,· 1;..f;,..,.,, ~ ~ • - z pohetylenu (PE) ,,,orrJjemy zposrt:U/ 110 u 111rv,:;;)!'Ofa - stalowe pokrycia dachowe , - z polichlorku wln tu (PCV) 

J}lfiny a/Vminiowe w 4 kolorach - rynny ciągłe, rury spustowe aluminiowe Y 

78 TYPÓW• MOC: 346 -7687 W • WYSOKOŚĆ: 20 - 80 cm • DŁUGOŚĆ: 40 -190 cm 
WBUDOWANY ODPOWIETRZNIK I NAWILŻACZ POWIETRZA• WERSJE Z BOQNYM 
I DOLNYM ZASILANIEM• MALOWANE PROSZKOWO• SRED. POJ. WODNA 0,28 1 /l kW mocy 

• , • . - dachówki bitumiczne .WAGA" MOLTI/JOINT 
O dowolnej dfugosc, na maszynach USA - okładziny elewacyjne VI NY LOWE - SIDING Rewelacyjny system remontowy 

DYSTRYBUCJA REGIONALNA: . tor 111-529 GDYNIA 
CONVECTOR. FILIA w GDYNI 11,···vec UL.INŻYNIERSKA,,, 

- izolacje .t,, 

CODZIENNIE: 8 - 17 co TELJFAX (058) 248 144 
W SOBOTY: 9 - 14 FAX 578 552 

P.H.U. AKALA. Szc2E>c1n. ul. Przesmyk 5, tel/fax 79-15·56 
~ - ' -. ....... _. • .• • .,.~,,..~ .... ~a;),)(ł-)<• 

· . /- ~ .• Gdańsk, ul. Grunwaldzka 578 
tr.an..-... tel. 52-16-31 

Już w Gda1isku 

Nowoczesne wyroby 
aluminiowe & ,A 
drabiny (60 typów), rusztowania, 
pomosty, podesty - duży wybór 

Magazyn fabryczny 
producentów z Niemiec Zach. 

~K.G. jest w sprzedaży 
O fi11 EYJ.iJJJ!.. fK©l.LE!K(QJJ!.. Tf&i:PW @@ IMJ~!l©"!JYtJ.'1Jtiff)j.\ ~IJ!JIM!P~ 
O /K(l.(EJE !!)@ 'l~P~ O (l©!JJJ~ IMJfEJJfL©'WLE 

Odbiorców detalicznych i hurtowników serdecznie zapraszamy 
MAGAZYN FABRYaNY, GDAŃSK, ARKOŃSKA 2 

tel. 52-12-58 w. 56, tel.lfax 52-09-24 
Sklepy: ARKOŃSKA 2, GDAŃSK-PRZYMORZE 

WITA STWOSZA 16 A, GDAŃSK-OLIWA 14162 

wiPt~fYN J.o'l{ KOMANDOR 
BOX54 AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 31-84-42 w. 382 _...:::::!!!:::!:~::...__:=::..:;:.::.:.:.::..:::.;..:.:.:.:.:...:..:..:.:::.:::..::.::.:..:.:.:.::.:.;;;:.:.:::.:::....1 

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

GDAŃSK 
'GILDIA' 
BOX !02 

+ DRZWI SUWANE DO SZAF 
+ ZABUDOWA WNĘK 
~ DOWOLNE WYMIARY 
NAJNIŻSZE CENY - RATY 

GDAŃSK 
-PRZYMORZE 
EXTRADOM + 

ul. BAżYNSKIEGO I 
ODPISZESZ TO OD PODATKU 22637 

.:".::~ 

• wodne, parow , olej, gaz, 18 ... 10 ooo kW 

GDYNIA 
SKWH 

KOSCTl:SZKI IJB 
20-59-58 

PRUS7a GDAŃSKI 
ul. CHOP[NA 36 

82-20-71 w. 893 

TCZEW 
ul. WĄSKA 2 
31-37-84 

I. ' • projekt • dostawa • montaż • serwis 
i• ponad 300 zrealizowanych inwestycji na bazie urządzeń VI EgMAN N 
• instalacje wod.-kan. i c.o. z polietylenu oraz ogr:zawanie podłogowe REHAU 
• zbiorniki paliwa, armatura cieptownicza, kominy § 

• =~ = F •z-um .. _.lll"!i~"'~·~ .. :"'~;·wmw~""'. --~, .. .,~ .. t"'1 .... i .. ,llilll1--·+·-il"!t""=8 ... "'· .... ~ -!.1i6~1~ł~ .... ~.?· ---. ·------· 

albit \P I OO 

PRZEDSTAWICIEL 
FRANCUSKICH FIRM 

. ALPHACAN • CHAPPEE 
• SOTRALE NTZ 
BLORTHERM 



OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • 
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!El PRACA PRACA stała I sezonowa, ul. Piastowska 92 
B (przedszkole) 71138 

Zatrudnię 

51·65-70 DZIAŁ handlowy za1rudm pra· 
cowmków, samochod przydatny 

2009a8 

15 osoo od zaraz. 41 ·56·33 64196 

A V O N Cosmetics poszukuje konsultantek. 
Mozliwośc samodz1elneJ pracy lub dodatkowego 
zarobku. 2081-80. 29-W-04. 32-11-61 6~7 
BYŁEŚ ak'llizytorem zarablales mało, J nas 
zaroosz duto. 561-472 

CHCESZ zdobyć lepszą pra· 
cę? DeGard Institute zaprasza 
na ki..rsy szkoła sekretarek, an· 
giels~i dl~ sekretare1 U}SY kompi.terowe 
savoir vivre w biurze Zapisy 
Cifyl"la. Wol'IOŚCI 11a. tel. 2f\-0342 6641 

FIRMA handlowa poszuku· 
je pracowników Sfl-602 

2'19 

FRYZJERKĘ męską zatrudnię, 29. 
09-52 ~ 

GAPRO pośrednictwo pra· 
cy l)?SZ'JWI') o· z dourą znajOmOŚOą ,ęzykóH 
obcyctl, Sopot, N1~ośo "97 A 66413 

GAPRO pośrednictwo pra· 
cy poszulwje księ9owych, pełna kslęgowosć O!az 
sekretarek język oocy, ko"1)Uler. Sopot, N;epooie
g',ośa 797 A 

KRAWCOWE atrakcy1ne p'ace te1 300-
886 

2892' 

LITERY rT11es1ęczmk k1.lt1Jralno - po my 
zatnm agent&,. idamy. 31 -1 6-65 ,1m 

LUDZIE, ludzie ta praca .:zekz ~ 
ko na Was. Ebląg. 34-33-03 

PRZEDSIĘBIORSTWO bu· 
dowlane pilnie zatrudni 
murar~, tynkarzy, robotni· 
ków drogowych. Gdańsk· 
Wrzeszcz, ul. Partyzantów 
67/27 

:183 

SALON Fryzjerski "Dorota" 
zatrudni fryzjerów, 24·88· 
41 po 20.00 ~ 

SPAWACZY a1.m1n1~rr. 11etodą MIG. 
°'rętcwycll monterów kad!utxiwycłl na 
cienkie blacr alunmiowe przy1rru,emy natych
miast Shr;fard Mamim furope, Gdansk ·Przerób-

S,"'lna ( tel 7 1.jj.l 
29153 

STOLARZY uc 11cw. Pruszcz. G•owac· 
kiego 7 1•11111 

U W AG A 200 0500 z samxhodar1l osr:b:Nly· 
nua!Mnię 56-14 72 

ABSOLWENTÓW I mat1.rzystów zatrudn 'ir"'a 
hancbra. tel. 43· 72 ·52 

AGROS · Martet Gdym. Polska ~ . pcszukqe 
ro11Z)".01ów z te enu lroim1asta I We heicwa 
W branzy 1;p()lj'WCZO • alloholowl!1. tel. 27-4 ~ ~ 

AKCJA wal<.ą · praca 1994, tel. 2<}-0' 34 69891 

AKWIIfTOflóW. W)'onawców JSl\Jg mieszll.anio
wydl, <izw, oodatkCW)'tl' teł 22·' 8-35 ~ 

AACHITEKT A wnęlr1. iumez absolwenta zalru<h 
'l<ootiuf.lel~ m-016w 12 ~·"96 

A TRAKCYJN.~ p,aca -rso.ie .a Ci>IIJ 1 ( 

°' 
COCESZ Cl::o zaribć, ~ spędzi wcns„ ia ,lid· 
rteą? 32-0Ml7 

242!)& 

OO ~ 5 0500 z saroochodar-'I. zar::d<J j\_ 

5 mln tel. 20-43-69, d:worić 10.00 • 14 Ciil'50 

OUZO pracy · d„żo p,eruęd:y 25-23 66, 8.0, 
1600 

DYNAMICZNY zesp& firmy T anmex zatrudni hail· 
ctcwca (eksport) i sekretar1tę . Korneczna zra10· 
mość obsll.9 korf1)utera oraz lllJllnjffi )e(Jl€9C ~ 
~ zacl'l)t.iego. tel. 4•5-4• 7 

71 1 1'6 

EKSPEDIENTKĘ · buk1ec a•kę do kw1ac1arn1 
w Clly'oo zalr\Jf:hę. tel. 248·235, po godz. 2q,[Oxi 

FIRMA Zill'lm inżyniera tl,oowy okrętów z prakty 
ką w remootach statków. 31-59·21 

FIRMA handlowa zatrudni lllłodych pracowr ków 
na sta!e I na sezon, 224-SSO oo 19 OO = 
FIRMA AJkon zatrudB ~l'lle 11111rarzy. Zgłosz~ -
Gdyria. Witomir\slla 2 31806 

FIRMA zatrudrn kierowcę z sarnoc'1odem osobo· 
wym. wiaó:xoość w godz. •o.oo -11.00. tet. 5613· 
05 

FREZERA, tokarza. śmarza. 25-1&-20 

FRVZJERÓW, 41-57-10 

71428 

GRECKI armator EST SA zatrudni na statkach 
chłodniowcacłi oficerów. mechamków. elektryków, 
mechaników chłodm. magazynierów. Kontakt JES 
Sp. z o o., tel. 22-28·24 

JE2ELI jes\eś lotny Jak pszczó'ka, pracowity jak 
OSloł. siny jak koń, dzwoń, 20·94-31 w. 4 317'° 
KRAWCOWEzatrudmę, 57-10-07 71404 

MASZ nie więcej niż 30 lat i pragniesz osiągnąć 
sukces, zadzwoń, 41-70-08 24556, 10 

MŁODZJE2 do pracy zatrudnię. tel. 51 · 12·35 (po 
14.00) 22383 

M02UWOSC profesjonalnego dobo· 
ru kadry z Banku Kadry Zawodowej 'Electroimpex' 
Tu znajdziesz: menedżerów. księgowych, sekretar· 
ki, inżynierów. techników i fachowców wszystkic'1 
branż. Gdynia, ul. Helska 8, tel. 23-10-98, fax 23· 
43-80 69862 

OBOROWEGO i pracownika zatrudni gospodar
stwo Piotra Wendka w Borczu. Wyżywienie i nocleg 
na miejscu. Dojazd: Kościerzyna - Zukowo, tel. 84-
14· 17, do 9.00 i po 21.00 714<10 

OPIEKUNKĘ do dziecka. tel. 22-10-84 65524 
• 

OPIEKUNKĘ do dziecka do Holandii zatrudnię. 
Oferty 63098, Biuro Ogłoszeń 'Pionier", Sopot, We· 
sterpłatte 214 63098 

PANA do lat 30 z własnym samochodem osobo
wym w dziale zaopatrzenia zatrudni Big Autohan· 
del, Czamy Dwór 12, spotkanie 5 • 6, o godz.2~40 
PANIĄ do prowadzenia domu, z referenqami za
trudnię. 24-89-52 28567 

PB Hossa zatrudni murarzy lub brygady murarskie 
oraz cieśfi, 238-222 2086~1 

PCLLENA · GDAŃSK SA zatrudni: · inż. chemi· 
ków na stanowiska technologów tel. w. 249. · inz. 
chemika na stanowisko kierownika zmianowego na 
produkc~ tel. w. 253, · specj. ds. eksportu tel w 
317. Tet centrali 37-01-11 28580 

PRACA na twoje możliwośc1. Wysokie zarobki, 
8.00 - 18.00,51·21 ·10 27859 

PRACA w Hamburgu dla posiadających P.O., tel. 
004940-677· 1397 71121 

PRACA dla aktywnych, 43-16-78 71131 

PRACA -tel 29-01 ·34 69892 
PRACOWNIKÓW do dz1atu sprzedaży i akw,zyc1, 
z samochodem zatrudnię, Gdynia, Sląska 35/37, 
pok. 213, tel 2'-12-09 28184 

PRZEDSIĘBIORSTWO Budowlane 'Kombud' za
trudni: mura1Zy. tynkarzy. zbrojarzy, cieśi, tel. m-
605. 290-016 w 12 
/ 31799 

PfiZY JD2 po SWOje pieniądze, 500 OOO.· dziennie, 
43·28 60 71112 

PRZYJMĘ pracownika do wutkanizac;. wrek do 30 
lat. Gdynia W odawska 98. tel. 248-307 31815 

PRZYJMĘ paAe do mate1 gastronomi w w,eku 30 -
351at,te1 53·12·7'w.23,godz 800-16.00289~ 

SAMODZ'ELNĄ ks.ęgową zatrl.dnię 52-50 4' w. 
240 

SEAWrS Pe,,;geota zatrudri mecharika · diagnostę 
O!az eleł('rOIT'echamka, Gdar\sk, RedJta 2bik 5, tel. 
3' 00·53 

R·"Z80 

SPćtKA zal'IJdfl murarzv·tyrtarzy. robotmKow do 
robótdoaei:'ernowyc.'I 4' 12-81 wew. 169 27979 

ST~ACIŁES pracę? To super' Zaczn" od nowa 
W noWC! firmie. tel. 437 702 

SUPERPRACA na wakaqe , ,a stale, 56-1~~-'l 

SZKLARZA zatrudnię NowacilJ. Ortowo, Miodcwa 
4A 

69690 

mKARZY -a'l.;·d. tel 20-00-32 69957 
WYOAWN c·wo zat'Uór'I współpracowników. 41-
12 31 w 324 

28881 I 

ZADlNOO dzis,aj. rroże ,a µr,. będziesz ixaco
wać, 22-48·50 do 19 OO 

ZAl(tAD ełektrornstatacyJry przy;me lK:Znia mtodo
oanegi. tel. 24 29-70 

ZAKŁAD muraT1. s;:pachlarzy - m.mrzy Zatrudfll 
K. Sabsz. Gdyna, Mśc:woia 4 '6 kJ. 8 m 13. pon. -
sob. 1800 20.00 

ZAKt.AD Eiektroakustyczny. Gdańsk. Piastowska 
95 A. ucznia przYJrnę 

711.«I 

ZA TR:JDNIĘ stolarza ogólrego - trumarza, •el 
(0-69) r-0~· 

ZA TRUDNIĘ 3™2)10row I monterów do instalatj 
Ó7W! ~OWVCII o,-az przrJCZeria w obu zawo
dach. tel. 56-17-24.wgodz. '200 -1400 28084 

ZA TRUDNIĘ szklarza z prawem jazdy W~eszcz. 
li Grunwaktla 116 6< I 94 

ZA TRUDN'Ę kelnerki Rest Poloota. G<t;111a. $wię
toj311Ska 92 

ZA.RUDhlĘ rrurarzy. 24-86-10. 1000 ' 5.00 ·111120 

ZA TRUDNIĘ biac".arza samcx:l1o0Jwego. Gdań,). 
Z~e35 28574 

ZATRUDN'MY ~·orow wózków Wld'owycłi, tel. 
82·3C 91 do 5 w 240 

ZATRUDNIMY \i.ucharzy kelnef'tlJ, \i.e\nerów · So· 
pot, !~oso 795 

Poszukuję pracy 
2i lat. tect,nik rnechar1k, ang,eis,J, ooswiadczerne 
w •ardlu. zaopatrze~1u. kooperacp. marl(er1ngu. 
klercwr k fi"Tly produkry)II 'XJr'owiv. tel. 71-86-
'!4 

3 v-41 OPlćXA. gospcd'fn,e. sp<Zqiill'll8 A]ef>-
qa 10.00. 16.00 68171 

AGENCJA opieki -~~fflpocro:e 
OOOO'fj?. s;nąlal\le 3\-48 52°56 W 154 ]"T:,2 

ARCHITEKCI iąawnieri. tel. 53·22,~ 

OPIEKAnaddziecm Agerqa-41 ·20~ 

MŁODY prawo ,azdy kat B. wolny czas. te.etan, 
Fiat 126 p. poszUliUJe procy. 25-25-&I 

POPROWADZĘ biuro. podatki. 51 ·22-80 67707 

SPRZĄTAM, 32-55-85 71365 

STUDENT pode1m·e pracę ,a, noce. 27-03-2769933 

WYPEŁNIAM półroczne deklaracje dla ryczaltow· 
oow. tel. 31-30-(Mi 

26521 

fE) NIERUCHOMOSCI 
Spnedaż 

"3' 99.55 PRO·OMNIA szybka sprze
daz · kupno wyr.ajem. mieszkania. domy lo~7 

"3'-99-55 PRO-OMNIA szybka sprze
daz ·kupno · wynajen. mieszkania. domy, lo~7 

·LEX 0110szkan1a. domy. działki, tel. 22-45· 
50 20-61-45. codziennie oo 18 OO 31671 

'PIWNICE. Rotma1ka. działka 1724 metry 220 OOO 
ooo. 3' ·52-85 71327 

20-71-96 TABOR Gdynia. S'.arowiejska 14, 
111eszkania. <(omy. lok~ użytl\owe. codzienne dy-
żury arch1tektow 31901 

41 .90.31 - "KORPORACJA 
Strzelczyków" 

66583 

APEKS 47-02-22. Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Ma· 
tejki 6, a.oo - 1a.oo. sobota 9.00 - 13.00 27631 

ATRAKCYJNE. tame domy szeregowe, 
~~a podatkowa, lei. 248-024 31731 

CIC zaprasza na dni otwarte bLdowy 9· 
10.07.94, 11.00 · 14.00 Gdynia-Ortowo, ul. Archi
tektów 10 22197 

CIC sp1Zeda dom szeregowy 130 m kw. w Orto
wie. 22-35·82 (11.00 · 16.00) 22194 

CIC sprzeda mieszkanie 74 mkw. Ortowo, c!MJ. 
poziomowe, garaż, ogród, 20-79-51, 22·35-8? °22193 

CIC sprzeda mieszkania 44, 86 m kw., z gara· 
iem w Ortowie. lntormacje ul. A:chttektów 1022195 

DZIAŁKĘ rzemieślniczą (663) Wrzeszcz -
sprzeda pośrednictwo, 56·99·36 28800 

GDAŃSKA Kancelaria Pra· 
wnicza . ':o .. Koprowski· 
T .Krzeminsk1" sprzeda działkę 3300 
m kw. nad Potokiem Oliws~im rejon Pomorskiej 
i Piastowskiej, tel. 41-62-74, 41-50-47 (10.00 · 
17.00). Prowadzi Krzysztof Pawlicki 28862 

GDAŃSKA Kancelaria Pra· 
wnicza "O. Koprowski· 
T.Krzemiński" odstąpi działkę budow· 
laną 1 OOO m kw. -uzbrojona z rozpoczętą budową 
w Kiełpinie Górnym, tel. 41-62-74, 41-50-47 (10.00 
- 17.00). Prowadzi KrzysZ1of Pawlicirj 2886211 

HOME Agencja Obrotu Nieruchomościami, 
obsługa prawna, wyceny, geodezja, projektowa
nie. Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82. 41 ·29·64, 
Gdańsk, ul. Elżbielańska 10111 31073 

ATRAKCYJNY dom sprzedam, tel. 711-764 71562 

BUDYNEK z własnym parkingiem przy rynku 
w Starogardzie oddamy w dzierżawę, 39-05-~71 

CHWASZCZVNO pieczarkarnię sprzedam, 23-06-
11 

28237 

DĄBROWA segment sprzedam, 23·06· 11 28236 

DOBRZE prosperujący pawilon w Centrum Handlo
wym "Młyn' w Gdańsku sprzedam, tel. 41-95·~\2ti 

DOM Osowa spiZedam, 52-70-44 po 18.00 71311 

DOM - 135 mkw. + warsztat, działka 700 mkw. 
Łęgowo. Tel 41·34-48 w. 16 67554 

DOM w Sopocie. 51·00·58 w.eczorem 71342 

DOM stan surowy. zamkrięty Gdynia Dąbrowa· m
stalacje wod. kan., prąd, gaz, tario, 22· 13-9269925 

DOM dtlurodzmny pod Gdańskiem, 2541-95, 20· 
56·51 

DOMEK letniskowy nad morzem sprzedam, 23·06· 
11 

DOMKI letniskowe drewniane ocieplane - sprze
dam, 53-18-88, 560·581 

[)()MV (Sopot, Ortowo, Morena:, Lege Aros, 41 12· 
31 

DZIAŁKĘ bt,dow1aną z domkiem do zamieszkania, 
20-01-61 

DZIAŁKĘ budowlaną w Chyloni, tel 248·235, po 
godz. 20.00 

71384 

DZLĄŁKĘ budowlaną Gdańsk. 32-10-82 71192 

DZIAŁKĘ w szeregowe,,, Morena Budapesztańska. 
32·1l5-77 

71168 

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

DZIAŁl(l 1Zemieślocze (5,21 ha) w Lubiewie gmina 
Kob.J<tt ·Ewad', 41-43-59 

GOSPODARSTWO rolne, 0-69 214·16 62890 

GOSPODARSTWO rolne 14,75 ha. Kryslyna Dyks 
B:om 83-041 M,erzes..ryn 71175 

KANCELARIA Meritum zaprasza, 241fil 

KIOSK 12 m kw , Rumia · Janowo (przy peronie), 
lei. 718·968 w-eczO!em 

NIE ukońc.zor.y segment w OsoweJ, tel. 52·7~~ 

NIEKONWENCJONALNY segment do wykońc.ze
nta 280 mkw. na Si.icllame. tel. 43 50· 12 71359 

PAW\LOO w certrum Starogardu. tel. 224-6262893 

ROZPOCZĘTĄ budowę segmentu w Pruszczu 
Gdańskim, 31-26-56 71557 

SOPOT dom sprzedam, 23-06-11 

SOPCT · óorly wolno stojące sprzeda Akme, 51· 
2&-4 ' 

SPRZEDAM oomek letniskowy blisko Gdyni, 20· 
93-01 

SPRZEDAM dom w Gdyri, tel. 24-04-88 
69931 

SPRZEDAM dom stan suro~y. zadaszony 
w Chwaszczynie. tel. 20·22·75 

SZEREGOWIEC. konńortowy do zillllleSZkama od 
razu. 43-08·50 po 20.00 71187 

$RóDMIESCIE · dZJałka szeregowa [łant0) , 53-00-
85 

57350 

T ANIOmty bliźr;ak WitOf'l'no. sprzedamy 21-0'}-
95 

TANIO<izlal'!I tx.oowiane. wieczorem. tel. 27-A~ 

TANIO. dorneil na ~rnrae. 20-31-88 

Kupno 
DOM ~ ooze mieszkarie do reroontu Gdynia. So
pot · kupię Olerty 69934. BMo Ogłoszeń, Gdyrua 
l'l"~awa \1t24 69934 

PCSZUKUJEMY do!row, rnieszkan 47-02·22-

POSZUKUJEMY domów, mieszkań, 47-02·2~

SPóŁKA .Waza' W'yturuje 'pod klucz· domy na 
atr:ikcyinej działce b~dcW:anei w Trójmieście. 
Własciciel działki uzyska 
możliwość bardzo atrak· 
cyjnego odkupienia domu 
lub sprzedaży gruntu. Gdynia 
ul. Hutnicza 42, tel. 71-29-37, 71-10-25 28113 

(EJ HOTORY7ACYJNE 
Sprzeda.i 

·FORD sprzedaż częśa, Gdynia, ul. Chylońska 
155, tel 23-74-27 

2'185 

AKUMULATORY,~ 
31811 

CHŁODNIE samochodowe 
(0-58) 51-52·85, podnośniki samozaladowczlb76 

HAKI holownicze Rumia, Grun· 
waldzka 136, tel. 71-08-64 ,7167 

NIEMCY. Holandia 1anie samochody. 2247· 
38. 0·90 502 783 61819 

POWYPADKOWE z belgijskich firm 
ubezpieczeniowych. Fotooferta, 29-06-04 65102 

SAMOCHODY powypadkowe (Niemcy), 
41-48-54 64192 

BIG • Autohandel. Najkorzystn:ej samochody uży
wane na raty, Gdańsk, Czarny !Mór 12, tel. 53-1 4· 
82, 53-17-07 

28873,, 

BMW 520 i, 1988 czarny metalik, dodatki, 25-~-2,2 
CIĄGNIK siodłowy DAF 1986 r., po wypadku do re
montu lub na części lub sprzedaż Nowy Dwór 
Gdański, 0·507-2441, 44-43 

DACIA 1310 pilnie, 56-83-54 

ETZ -250, 528-342 

69737 

71569 

69941 

FIAT Ritmo 60 CL, rok prod. 1988, poJ. 1100 cm 
sześc. Ma1borl\ ul. Słowackiego 84/BIS, tel. 36-66 
w godz. 7.00 - 14.30 23974 

FIAT 126 p, 10.91 · folele lotn;cze · radiomagneło· 
fon, 50 mln, Gdańsk-Chełm, Hebanowskiego fl~ss 
FIATA 125 p. garażowany, przyczepę kem~ngową, 
tel. 31-69-05 71173 

FORD, Scorpio. GL, 1990, DOHC, bezwy
padkowy, 234246 

20883 

GARAl, 31-05-37 
71568 

GARBUSA 7 OOO OOO,- 57-92·68 
70474 

KUPIĘ Audi 80, benzyna po 1990, 20-27-92 65558 

ŁADA 2107, 88, 52 mln, 32·62·77 wieczorem71317 

MOTO · CENTER li, ku~sz. sprzedasz samochód · 
maszwczasy gratiS.53-12-71 wew.41 31114 

MOTO-CENTER 1125p, 126p, Polo· 
nez, inne. Skup, sprzedaż, raty, 53· 19-61 

31107 

PASSAT -comtJi.45mln, 73-30-05 26217 

PEUGEOT 205 XL 1100, 1987, sprzedam, 22· 13· 
85 28196 

PILNIE tanio sprzedam: kombajn 'Bizon', ciągnik 
C·360, MTZ szb 505,6 lub zamien~ na C·330. Al· 
fons Kuberna, Puzdrowo, gm. Sierakowice 71343 

PRZYCZEPĘ campingową N126E, tel. 82-33~n 

RENAULT Trafie diesel, 1983, 71-38-0J 
65537 

SAMOCHÓD Fiat 125 p, Agencja 'WibalUr', M~ 
szewskiego 12113. 41-37 -13 6(;587 

SIERRA, Rrtmo, 4347·84 7157111 

SPRZEDAM samochody z grillem · Mitsubishi 
i Ford T rar.si1, tel. 29-05·59 

SPRZEDAM IFA · 6 ton terenowa, wyciąg tx.oow
lany, Elbląg, tel. 3147-01 

522'1 

STAR 200 chłodnia 1900, 23-14-30 69927 

SWEDPOL Gdansk, ul. M1al1u Szlak 27 tel. 31 ·59· 
22, oferuje czę se I uzywane do samoct'()(!ów 
Volvo F4, F6, Ft2. Scama 142H, · opony uzy
wane do samochodów aęzarowych, • mon· 
taż, demontaż opon bezdętkowych, • 
nacinanie, wulkanizacja28799 

Kupno 

125 p 90.~1 . 126 p. 87,'88, 71-21-84 

126 p, kupię, 0-90502678 65544 

KUP I Ę Ładę. FSO, Poloneza. zachodnie, 
c'1ętn~ remont, 51·38·25 66359 

AUDI 80 po wypadku rok 80.81, tel. 53-65-83 po 
16.00 71383 

FSO 1500 lib Polonez, 1986 • OO, kupię. 0-58 86-
33-78 

KUPIĘ samochód do 150 mln, 53-12-71 
wew. 41 31113 

ŁADĘ Samarę kib Fiata Uno kurię, 39-43-~ 111 

POLOOEZA 1990-91, 25-14·92 

SAMOCHóD zachodru OO mln, 4342-50 70481 

SAMOCHóD do 100 OOO OOO,·. 53-02· 
111333 

SAMOCHóD, motorower. rower. 53-02-11 w ~&i 
SILN!K Pok>neza. 29-03 59 

SKUP używanych samochodów, 31 -9S-54w.j~3 

ZACHODNI 4 d do 100 mln, tel. 21·12·25 69926 

Semis motoryzacyjny 
....... AUTO·SZYBY calodo· 
bowo. Mireckiego 16. Gdy111a. 27-01 ·24 5207, 

"""AUTO,SZYBY Sprzedaż - montaz, 
Gdynia. Sląska 1,7 Do:azd Podolską do końca 
21-74-26 2~ 

...... TŁUMIKI 'Walker' kraiowe i dorabiane 
wg wzon.J, 41-68-96. Gdańsk, Matemblewska 14, 
Kra1ewskJ 2, 940 

..... AUTO-SZYBY, Przymorze, Czamy 
!MÓJ' 1 O, 53·49·98 24942 

'"AUTO · SZYBY · Jaan Nowe, 
niższe ceny. Sprzedaż . rrontaż. Wrzeszcz. 
4149-92. Kościuszki a. Orunia. 39-02·20;.29 
wew. 230 Jedności Robotnicze; 223 (Eltor). 
Gdynia 20-49-77, Kap;tańska 4 27629 

·AUTO-HAK. tel. 31-4/J-50 S&S5B 

·AUTO-SZYBY, dachy 
uchylne. Gdynia, 23·68-8]87 

AMORTYZATORY · regeneracja, 
montaz, sprzedaż nowydl. Gdańsk, Malczewskie-
go 103 6<946 

AUTO • GLAS GDAŃSK • 
szyby samochodowe . osobowe, 
ciężarowe, autobiJsy dosta~cze. Szybki profesjo· 
nałny montaż. fachowa obsługa. Oliwa, Gn.nwaldz
ka 487, tel. 52-22-31 , 52·28-14 R 316 

AUTO·GLASS „M & M". Szyby 
samochodowe. Sprzedaż · montaż. Gdańsk -Sród· 
mieście. Siennicka 30,40, 31-14-19 wew 
329 28105 

AUTOGAZ, haki holownicze. 51-76-
49 52565 

C~ĘŚCI · Renault, Peugeot, 
Citroen · .lwadex' Gdańsk-Olr11a Polanki 4, 
52·3241 28878 

CZĘŚCI do 'japończyków' i zachodnich 
·~-(0-58) 514741, 82-35·55 (10.00 • 17.~3 

DACHY uchylne Montaż, 41-28-'ll, &:ir59 

DIESEL · autoryzowany serwis, pompy 
wtryskowe, silniki 37-05-51, Stogi. Kępna ł\Jl111 
LAWETĘ wypożyczam, 41·24·30 30444,1 

NAJTAŃSZE haki 
holownicze · montaż. Gdańsk· 

. Orunia, Jedności Robotniczej 37, 39-40-28 70982 

PRZYCIEMNIANIE szyb, S6-Sl7s11 

TŁUMIKI Osowa, 52-7141 6<147 

WYPOŻYCZALNIA "As" -
Polonezy, 56-37-30 54961 

WYPOŻYCZALNIA "Tex" -
dostawcze, mikrobusy Wł, Mercedes, 41 ·24·L 

WYPOŻYCZALNIA Nava 
samochodów dostawczych, 39-02-20 w. 224, po 
17.00 · 57-65·34 

30801 

WYPOŻYCZALNIA Żuków 
.Automar'. 52-45-79 

WYPOŻYCZALNIA „Piast" 
osobowe, dostawcze, 52-26-33 67507 

WYPOŻYCZALNIA Żuków, 
57-61-94 70976 

WYPOŻYCZALNIA osobowe, 
dostawcze,. 31-86·31 w. 50 66706 

WYPOŻYCZALNIA osobowe, 
dostawcze, lawety, 71-44-76 69210 

WYPOŻYCZALNIA samochodów 
dostawczych, 41 -39-24 30037 

WYPOŻYCZALNIA - osobowe, 
dostawcze, Polonezy, 29-03-59 65161 

WYPOŻYCZALNIA dostawczych, 
41-56-59 71111 

WYPOŻYCZALNIA samochodów 
dostawczych, 47-99·24 

WYPOŻYCZALNIA>D> 
samochodów osobowych, 
41 ·04·01, 41-16-93 28506 

AUTOHOLOWANIE, 7145-55 48457 

ODNAJMĘ przyczepę campingową, 31-26·56,1556 

SAMOCHODOWE instalacje gazowe, ul. 
Powst. Warszawskich 23, Gdańsk, 32-35-76 28895 

WYP02YCZALNIA · Polonezy, 2uki, 24-18·26a 

IOLO.KAtE 
Sprzedaż 

100-TKI oferl sprzedaży. ,Koszty lransakcji'. 
Dwutygodnik. ,,Rynek 
Nieruchomości" 28169 

20-14-03 „SZMIDT". Jesteśmy najlepsi. 
Zadzwoń. Przyjdź. Sprawdź, lnformatje: 32-69-58. 
Olerty: ,Rynek Nieruchomości' 28175 

20-31 ·88 · WZGÓRZE Maksymiliana dwupokojowe 
36 mkw. 24470 

21 ·94·82 . OBŁU2E trzypokojowe, I piętro 24m1 

3 POKOJE na Chełmie, 41 ·32·92 24766 

47 mkw., 3 pako~. telelon, Chylonia· sprzedamy, 
23·62· 17 w. 220 

2 .... Sl<I 

ANTIDOTUM sprzeda 85 m, telelon, 
Zaspa, 41-06-92 2763513 

GDYŃSKA Kancelaria Pra· 
wnicza. Kupno· Sprzedaż· Wynajem. Loka· 
le. Nieruchomości, $W1ętojańska 46, 200-12626266 

TANIO 81 mkw, Gralxiwek · sp1Zedamy, 21· 
96·53 

2445&'1 

BUDYNEK wolno slojący dwupoziomowy o pow. 
200 m kw. na sklep, biuro, usługi , produkcję z 
telelonem wydzierżawię lub sprzedam, tel. 56· 14· 
93 po godz. 19.00 

71W 

DU2E mieszkanie zamienię lub sprzedam, 20-01 · 
61 

68960 

DWUPOKOJOWE, 31 ·99·55 54870 

GDAŃSK Stc,;ii · ctt.upokojowe sprzeda Akme, 51· 
2&-41 27860 

GDYNIA centrum mieszkanie sprzedam, 22-14-'iQ , 2k!1l 

GRABÓWEK · trzypokojowe sprzeda "Merpol', 
211-501 2 .... 5711 

GRABÓWEK trzypoko1owe, komfortowe, 
sprzedam, 23-06-11 

HALA Targowa Gdynia Box 10 mkw. sprzedam lub 
wydzierzaW1ę. 23-24-56 (po 19.00) 

KARWINY • dwa dwupokojowe I, li p. sprzeda 
'Merpol' 211-501, 244-226 w. 36 

2 .... ss,1 

KAWALERKĘ sprzedam, 23-06-t 1 • plne 2S23l 

LESZCZVNKI trzypokQJOWe sprzedam, 23-06-Jbg 

MIESZKANIA sprzedam, 52-24-61 
28868 

MIESZKANIE 62 m na Warszawskiej, 2541-95, 
20-56-51 

ODSTĄ,CIĘ sklep w Gdańsku, 20-01-61 

PAWILON t05mkw. 31-93-57 

31823 

71435 

PAWILOO Hala Targowa Gdynaa, '.el 41 ·39·9J497 

RUMIA czteropokojowe sprzedam. 23-06-11 28232 

SKLEP 18 mkw. przy SKM Gdynia-Orłowo 
sprzedam, 248-051 69961 

SOPOT czteropoko)Owe sprzedam, 23-06· 11 ~J!i 
SOPOT dwupoko1owe (40), 250 mln, sprzeda 
Akme, 51-2641 27861 

TRZYPOKOJOWE (Niedżw1ednik . Morena), 
dtlupokojowe (Przymorze, Siedlce), Lege Artis, 41· 
12-31 

WfTOMINO 3 pokoje, telefon sp!2edam, 2'2· tjJg 

WITOMINO trzypokojowe duże sprzedam, 23-06· 
11 

28231 

ZASPA· dwupokojowe, 57-63-84 
68961 

Kupno 
'"" KUPIĘ!!! 56-71-15 
Komfortowe mieszkanie_ 

·24.37.30 KUPIĘ!!! mieszkanie 31764 

2-POKOJOWf · zdecydowanie 54868 

2-POKOJOWE · zdecydowanie, 31·99-55 54868 

20-81 -56 KUPIĘ mieszkanie 
28251 

31 ·99-55 JEDNOPOKOJOWE · pinie 54871 
32·69-58 KUPIĘ mieszkanie, wynajmę lokal 
użytkowy 28173 

41 ·90·31 -PILNIE dtlupokojowe, trzypokojow'5a1 

DWUPOKOJOWE ku~ Merpol, 211-
so1 , filia Karwiny, 244-226 wew. 34 20875 

COMAX kupi mieszkanie <!tłu· , trzypokojowe. 21· 
94-82 24469 

FIRMA projektowo · geodezyjna poszukuje 
pomieszczeń aurowydl ok. 400 · 500 m, na terenie 
Gdańska, Sopotu w pobliżu ci ągu 
komunikacyjnego, 47 -02-22 27633 

KAWALERKĘ, 31 ·22·36 1038.!I 

KAWALERKĘ, trzypokojowe, 57iJ~ 

KUPIĘ mieszkanie, 21 -69-64 31005 

KUPIĘ dtlupokojowe lub kawalerl\ę, 53-0J-8~7345 

KUPIĘ dwl.!)okojowe lub trzypok~owe, s1-15s9i1 

KUPIĘ mieszkanie Osiedle Moniuszki lub 
Krasckiego Gdynia. Oferty 59922, Biuro Ogłoszeń, 
Gdynia, ul. Władysława 1Vi24 69922 

KUPIĘ, wynajmę mieszkanie, 52-24-61 28868,'1 

M·4, 5, w rozliczeniu możliwe M-3 (Morena), tel. 
41-08-91 (14.00 -17.00) 64188 

MIESZKANIE do 60 mkw., w Gdyni, tel. 29-0ZJ1 

MIESZKANIE lub dom Ofiwa, Sopot, tel. 56·9~; Jh 

Wynajem·zamiw·pośrednicw-o 

'"""""'HANNA!!! 53·38·93. 56· 
4140. N~~i_ęk!iZY · wy_bąr!!!, • 
cale Tr0Jm1asto. Na1tan
sza!!! (żadnej prQwizji) • Sprzedaż!!! 
• Wynajem!!! · Mieszkań • 
Domów . Lokali (12.00 • 
20.00), (soboty 11 .00 -15.00) Kotobrzeska 
42 E (falolliec · earter). Wszystkie!!! 
· Zgłoszenia · całiowicie 
bezpłatnie!!! 53·07·61. Bi· 
znesmeni · Cudzoziemcy . 
Wczasowicze • czekają!!b 

"""'"52-22-96 - MIESZKANIA • Natych· 
miast!!! · poszukuję 44385 

"'"'"'56-71 -15 SAMODZIELNE· 
G,O!!! · Mieszkania Zdecydowa· 
nie!!! · poszukuję 

44384 

""""41-73·68 • "LOKUM" ·Naj· 
więcej ofert!!! · Sprzedaż • 
WynaJem!!!, Wrzeszcz, ,Rzemieślnik' 
10.00 - 19.00. Zgłoszen ia bez~atnielll 48-26§222 

"""'37-42-91 · ARTUS · Wynajem . 
Sprzedaż · ,Zieleniak' (10.30 -19.00) - dużo ofert!!! 
· Zgłoszenia bezpłatne!!! 

"""41·90-31!1! "KORPORACJA 
Strzelczvków" · KuDno!!! 
Sprzedaż!!! Wynajem!!! Ob· 
sługa prawno · notarialna!!! 
Miszewskiego 12113, 9.00 -19.00, soboty 10.00 · 
14.00 66579 

""56·27·32 WYNAJEM (zgłoszenia bez
płatne) 71032 

"'37-43-56 -MIESZKANIA poszu~i1 

"20-36·22 - J. ODRZYWOLSKA Pośredn ictwo, 
Gdynia, Władysława IV 34 BIS 65360 

"24-83-83 · SPRZEDAM!!! Wyna· 
jem!!. "Astra". Ortowo, Klonowa 1\1765 

"41·22·22 · PILNIE poszukuję mieszk~ 

"57-02·99 „MIESZKAM". Sprzedaż, 
kupno, wynaiem mieszkań, lokah użytkowych25727 
·20-23.94 POSZUKUJĘ mieszkani~1163 

'20-83-01 DOMENA. Gdynia, Swięlojańska 
9 31521 

·20-ę8-93 KANCELARIA Inio · pośre· 
d n I et w Gdynia, Abrahama 1 O 31 ee, 

'21·96-12 WYNAJEM 40292 

'216-222 BIURO Nieruchomości MK · kupno, 
sprzedaż mieszkań. Gdynia, Słowackiego 40 31SBB 

'52·51·33 . SUPERFICJUM • 
wynajem 28902i1 

'51-15-85 · JODŁOWSKI 
Pośrednictwo (prawnik). So)Xlt. Niedpo1eglości 753 

5734,1 

·POSZUKUJĘ sklepów do wyna;ęcia w 
dobrycłi punktach handlowycłi, 41-0l·31 w. 47, 56 
(8.00 · 20.00) 31455 

20-31-88. COMAX 24459 

20·71·96 TABOR 31902 

21·09·95 · FORUM Sprzedaż , kupno, 
zarniana. Gdynia, Berna &'1 

30272 

21-80·21. 25·33-00 
BŁYSKAWICZNY!! wynajem pokoi, 
mieszkań, domów, lokali. Zgłoszenta bezp'atrru54 

21-96-12 POSZUKUJĘ m1eszkama 40291 

31-48·51,56 w. 154 POSREDNICTWO 
Unidom 

74(1(,3 

41-22-85 OSKAR Wynajem, odnajem ~9& 
41-40-01-:-04 w. 75 BEST kupno, sprzedaż, 
zamiany 

41-90-31 · PILNIE poszukuję rnieszkan:a 66682 

20-67-40 POSZUKUJĘ 
mieszkania 28225 

20·78·78 RENTWyna1em. 
Poszukujemy m~szkan 69743 

20·81·56 SPRZEDAŻ , 
wynajem Factor 28224 

200·611 • WYNAJEM mieszkań. 
biur, sklepów Zglosze111a beiµatnel 69852 

51 ·26-41 · POŚREDNICTWO mieszkania, 
nieruchomości Akme, Sopot. Grunwaldzka 
67,2 27855 

52·42·34 • "DOM" sprzedaż 
. kupno, wynajem 30101 

53·03·56 · POŚREDNIC· 
TWO. Mieszkania. Nieru· 
chomości · Biuro Prawne 
Jakub Tekieli Przymorze, Dąbrow
szczaków 13, Il.OO -18.00 

28887 

BIUR O pośrednictwa - obrót mieszkaniam , 
nieruchorrościami ·Zaspa.Startowa 13 E, 56· 
99-36 

27706 

CE F sprzedaz. kupno, wynajem mieszkań, 
n ieruchomości lokali uzvtkowych. Oliwa, 
Czyżewskiego 38. 52·24-61 288&&2 

CENTRUM Wejherowa lokal do 
wynajęcia o pow. 264 m, I p., na działalność 
biurową kib handlową. 72-20-88. a.oo· 16.0028933 

DOM Maklerski IMA Gdańsk. 
Stągiewna 1 (100 m od GdańskieJ Giełdy 
Towaroweu proponu1e do wynajęcia pow,erzchnie 
biurowe firmom handlowym, 31-€9-17 71430 

MA NAS Kupno, sprzedaz, wynaiem. Obsługa 
prawna transakcji, 2' 1 • 107 

65381 

MARIANNA. 23-74-08 65550 

MERPOL kuJJno. sprzedaż, nieruchomości , 
mieszkań, 211 ·501 20899 

WROCŁAW · I-pokojowe, komfortowe 42 
m kw .. telefon. w!asnościowe zamienię na 
Wybrzeże lub sprzedam. Tel. 
Warszawa 659·05-08 wieczorem 

71200 

A.RG. Byczkowska & Góralczyll. Nieruc'1omości · 
kupno · sprzedaż · wynajem, 21 ·95-42 21965 

BIURO turystyczne poszukuje lokalu centrum 
Sopotu, 51 -20-74 31133 

CHWASZCZVNO - pomieszczenie warsztatowo • 
magazynowe, odnajmę, tel. 52·59·78 

69846 

DO wynajęcia biuro, magazyn, plac. wiata we 
W1Zeszczu, 57-59·69 

28940 

DO wynajęcia 2 pokoje po 16 mkw., sanitariaty, 
sita na cichą produktję lub inne, tel. 41·68·7971436 

DO wynajęcia pomieszczenie warsztatowo -
magazynowe 120 m Orlowo, 20-79-94 69923 

DOMEK z działką lub mieszkanie w Białymstoku 
zamienię na Gdańsk . Wiadomość : Gdańsk
Brzeźno, ul. Walecznych 13/9 71379 

DOMKU letniskowego na 1 miesiąc poszukuję. 
Oferty 71170, Biuro Ogłoszeń, Gdańsk, Targ 
Drzewny 12114 71170 

EMERYTKA poszukuje pokoju, tel. 41-36· 1~ 7211 

FIRMA projektowo • geodezyjna poszukuje 
pomieszczeń biurowyc'1 ok. 400 -800 m, na terenie 
Gdańska, Sopotu w pobli żu c i ągu 

komunikacyjnego, 47-02-22 27634 

KANCELARIA Prawnicza Antidotum Biuro 
Obrotu Nieruchomościami Wrzeszcz, Chrobrego 
112, 41 -06·92 2763515 

KUPIĘ, wyna1mę mieszkania, 5242·34 71014 

LOKALE na sklep w dobrym punkcie wynajmę, 31· 
22-36 10383 

M·2 Zaspa, wtasnościowe, zamie nię na duże 
kwaterunkowe, 53· 70-63 7116$ 

M-2, 27 m kw., własnościowe , z amienię na 
większe, kwaterunkowe, tel. 41-64-32 71567 

MIESZKANIA 3-pokojowego, umeblowanego, 
telefon, na lipiec, poszukujemy, tel. 21-81-73 68957 

NAJTANIEJ sprzedaż, zamiana mieszkań, 56-83-
54 74051 

ODNAJMĘ pokój Gdynia, 32-81-81 11s5s 

ODNAJMĘ dom w Trójmieście, może być na 
agencję, 31-22-36 10391 

OFERTA na czysle powietrze. Do wynajęcia dwa 
luksusowe apar tamenty Zakrzewo woj. P iła . 
Wiadomość: Chojnice. tel. (0·531) 76-057 69368 

OFERUJEMY pomieszczenia biurowe, Jaśkowa 
Dolina 84, 41-88-37 24753 

PILNIE poszukujemy mieszkali do wynajm .. , 
sprzedaży Agencja Michalak, 72·64-39, 51-Sł,qt 

POKóJ · 2-pokojOwe wynajmę, 31·22·35 10~ 

POMIESZCZENIE warsztatowe 100 mkw., w Rumi 
odnajmę, 71 ·00· 72 64779 

POSZUKUJEMY pomieszczeń sklepo'h)'Ch. tel. /1-

19·54 
3171" 

PCSZUKUJĘ mieszkania. 52-51-33 
289Cl 

POSZUKUJĘ mieszkan a do w1Da1ec,d 3 pok. z 
telefonem, lel. 434·142 wew. 50, 19 28577 

POSZUKUJĘ lokalu handlowego w certrnm, 0-69 
31-32-75 

POSREDNICTWO Fides 20-74-48. F1l1a 23· 
62-17 w. 220 

PRZEDSIĘBIORSTWO posiada pn'eszcm1a 
biurowe do wynajęcia o powierzclini 102 mkw, w 
Gdańsku-Przymorzu oraz po1edyńcze poko1e o 
pow.17mkw .. tel.53·29·51,53·12·71 w.1330111 

SOPOT 30 • 250 mln, 58 · 420 mln, Oliwa 38 · 250 
mln, Oll!uże 45 · 320 mln. sprzeda Agencja 
Michalak. 51·53-04 24235 

WARSZAWA 11ieszkame kwat. pokój z kuchnią • 
40 m, zamienię na podobne - Gdynia, Sopot, tel. 
24·26·16 

6' 23 

WOLNE 1 OO m Wrzeszcz · hurtow~rę, magazyn, 
usługi, produkqa, 41 ·33·86 57844 

WYNAJMĘ dacze. 20-16 25 
69622 

WYNAJMĘ domek letniskowy, doba 170 tys. Tel. 
32-10-14 

71191 

WYNAJMĘ mieszkame. 2522 37 

WYNAJMĘ 70 m kw , na część m:esz~.alną ub 
uży:kowo • p:odukcyjną za wykoncz•" e. tel. 2Q0-
546 699. 

WYNAJMĘ m1eszkan1J 
Konopnickiej 23 

pokoJ, Pr~szcz 

71178 

WYNAJMĘ mieszkanie dw~ookojowe na Zaspie, 
tel. 57-43-56 

70,476 

ZAMIENIĘ kwaterunkowe, dtlupokojowe 45 mkw, 
na mrneisze, 32-15·37 

ZAMIEN I Ę 44 m kw., Chylonia na podobne 
Wrtorruno · Karwiny, tel. 23-35-70 

ZAMIENIĘ mieszkanie 45 m Pty'.a Redłowska ~a 
Gdańsk · Sopot, 439· 765 65552 

ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe 47 mkw., 
I ~ętro w Ciechocinku + działka z domkiem na 
mieszkanie w Trójmieście. Oferty pisemne 
Sopot. ul. 23 Marca 79 83 

2ABIANKA dwupokojowe zs.rruerię na M-4, M·5 na 
2abiance. 23-06· 11 

2!1227 

(EJ NAUKA 
·OŚWIATA-LINGWISTA ogłasza 
nabór do Policealnego Zaoczr 0 10 Studium 
lnfornatyi<J. Informacje: 32 9888, 32-4° 
71 

41 ·5347„ KOMPUTEROWE KUrSY. 

ANIIELSKI dolcM 

CREDO. Prawo Jazdv, wszysff\1e ~a1egor 
32-32-1 8 

EUROSCHOOL Liceum (I, IIJ 
podstawowa (0·8). prz~zkole. 20· 18·38 GS889 

KOMPUTEROWE. 21-ao-21 w. :ru,5 

KURSY komputerowe . GP 
"Etob" Gdarsk. Zawiszy Czamego 18, 41-40·~ 

KURSY języka niemieckie· 
go · specjalna wakacy1na olerta dla młodzieży, 
Izba Rzemieślnicza, Gdańsk, ul. Piwna 1/2, tel. 31 -
8441 28784 

LinCare · angielski Studium 
Pomaturalne 94/95. FCE. 
CA~. Prohciency. Specjalis~czny oficero· 
wie, marynarze. 20-55-59 65533 

NAJTAŃSZE kursy komputerowe, 38·42· 
65131 ·96·23 

R·1289 

PRAWO jazdy, bhp komputerowy, tel 
53·10·30 62791 
PRAWO jazdy, ról'lnież sob niedz., 48 
72·83 23966 

SKABIT indywidualne kursy kompute:owe, 
21-98-76 6!'666 

WEKTOR · indywdualne kursy kofl'putero
we, 31-67-27 

ANGIELSKI btyskaWJCznie. 56-00-18 

ANGIELSKI, 20·34 44 

71438 

65510 

BIURO ttumaczeń języka angielskiego i włoskiego. 
31-30-06 

7103~1 

KURS kat. ,B· · 1 580 000.- raty, Wrzeszcz, Chro
brego 79 A, 41-36-76 

KURSY kompulerowe · Dom Technika. 31-28-61 
28509 

KURSY: ks•ęgowych , sekretarek, kasjerów waluto· 
wych, maszynopisania. komputerowe. ODDK, 41 · 
12-31, wew. 312· 313 28124 

KURSY: księgowości komputerow~. obsługi kom· 
putera, racuhnkowości, kasjerów walutowych, se· 
kretare~. maszyno~sania, komputerowe. ODDK. 
41-12-36, 41-12-31, wew.312-313 28124 

NAUKA jazdy Polski Związek Motorowy, kat. A, B. 
C, E. Edo B, tel. 567-340 

71034 

POMATURALNA Szkoła Sekretarek i Marketingu 
ogłasza nabór kandydatów, 20-18·38, 25·48·1~1 

PRAWO jazdy, 21-14-03, Sląska 35 69616 

PRZEDSZKOLE w wakacje, 20-45-80 69642 

(E]USlUGI 
Remont. - budowl. 

23·58-17 • PARKIECIARSKIE 6945" 
53-46-17 DEKARSKIE 

2086611 

ANTYWŁAMANIOWE drzwi. za
mki, tapicerka, drzwi harmonijkowe, 41-45-92, Poli· 
techniczna 9 

30117 

ANTYWŁAMANIOWE drzwi, kraly. 
blachy. Alestowane zamki, 56·22-43 71008 

ANTYWŁAMANIOWE rolety, bra
my, kraty, tel.nax 32·62·51 w. 208, Piekarnicza 1 

28533 

CYKLINA, Paweł RL1kowski, Wejherowo · 
Smiechowo, Hu1ca Harcerzy Gdyńskich 2 A 56242 
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CYKLINOWANIE, układanie, VAT, 
41·25·40 

70986 

DEKARSKO • blacharskie, 
tynkarskie ogólnobudowla· 
ne, tel. 475-565 11046 

DOMOFONY, mon!aż - naprawa, 21-94-
4o 6518 

DREWNIANE drzwi z bladlą , 52-5!!-
48 

DRZWI antywłamaniowe komforto· 
we harmoni1kowe, re.welacyjne zamki 
ates'.owane. 31 -60-48 Piwna 19121 63246 

DRZWI drewniane, zbrojone, 43-46-51 67417 

DRZWI melalowe drewniane, 31 ·34·48, 53· 
31 -44 25749 

DRZWI przec1wyważeniowe, kraty, ogrodze
nia, 32·65-49 70965 

DRZWI anfywtamaniowe, kraty, bramy, 25·53· 
27 65495 

DRZWI wejściowe, zbrojone, kasetonowe, 
róine, produkqa, montaż, 56-27·97 63410 

DRZWI drewniane, tap,cerl\a, 41 -79-91 64160 

FOL IE anlywtamamowe, przeciwsłoneczne, 
23-57-86, 23-12-09 65247 

FOL IE anlywtamaniowe, przeciwsłoneczne. 
PHU Janex, 51-60-22, 53-79-83 3u 119 

GAZOWNICZE · ~nkersy, kuchenki, 32· 
81-75 6875911 

GAZOWNICZE, naprawa. konserwacja 
kuchenek, jurkersow wykonuje mistrz gazownic
twa. 24· 17·94 61729 

HYDRAULICZNE -gazowe, 32·ij;~ 

HYDRAULICZNO-gazowe. wodomie
rze. 53·99·27 

KOMINKI tanio, 32-60·34 69874 

KOMINY gazowego ogrzewania zabezpie
czam przed zawi',JOceniem. 5242·52 27983 

KRA TY. zabudowy balkonów, ogrodzenia, 
balustrady, inne konstrukcje melalowe, solidnie, 
32-31-66 68918 

KRATY, ogrodzenia, drzwi, 82·28·34 71044 

MONTAŻ - autoryzowany serwis za• 
mków. Gerda, Abloy. Ewa, Assa-Solid i in
nych. Lares, Gdynia, ul. Slliętojańska 98. 20· lffi 
PARKIET eksportowy. roczna 
gwararqa, rachunki VAT. 57-06-69 28516 

PARKIET· 51·19·20. Układanie . 
Cyklinowa~ie. (mat. ekolc,;iiczne). GwarancjaJN 

REMONTY mieszkań. malowanie, tapeto· 
wanie. Agencja remontowa, 29-01-07 69610 

ROLETY antywłamaniowe, 
bramy zwijane. Sohns-Poł, 39-9~ 

ROLLGATE · rolety przeciwwytamaniowe. 
ZW1jane. kraty. bramy. 31-10-11 w. 31 2'ffl28 

ŻALLUX ZaluzJ€ pionowe, poziome. Rolety. 
Bezterminowa gwarancja, 31-27-84 68046 

ŻALUZJE pionowe, marki· 
zy, rolety, drzwi harmonij· 
kowe, produkcja montaz. 
Gdańsk, Rajska f /5, 31·31· 
23, Gdynia, ul. Św1ętojań· 
ska 128 21631 

ŻALUZJE_pionowe, 1 O lat 
g waranc Jl. Deko·S1stem, producent, 
Gdansk, Polanki 110, 52·37·36 2223, 

ŻALUZJE producent Hanles pozio
me. pionowe, rolety. Gdynia, Wielkopolska 154, 22· 
48-97, 24-28·56 6972ti 

ŻALUZJE i rolety • produ· 
cent „Aga". Gdańsk, Ka· 
prów 1T A, tel. 52·41·48, 
Przyokopowa 1, tel. 31-49· 
86 16<75 

ŻALUZJE · producent - Urbaniak Gdynia. 
Słupecka 21 (od Warszawskiej) 20-62-40, Gdalrsk, 
32-29·04 21893 

ŻALUZJE · ~orvpoziom, 23.34.74 22135 

ŻALUZJE · producent· ~onowe. poziome. 
43-21-31, 51 -66-70 59167 

ŻALUZJE. 48-75-17 54985 

BONIFIKATAI 2aluzie, 51-18-07 62197 

CYKLINOWANIE solidnie. 57-26-19 64068 

CYKLINOWANIE· lakierowanie, 53-94-68 71103 

CYKLINOWANIE bezkurzowe. 
lakierowanie · wysoka jakość, 47-60-37 68838 

CYKLINOWANIE VAT, 41-60-94 

CYKLINOWANIE. 53-6:J.85 

CYKLINOWANIE. 56·01 ·95 

CYKLINOWANIE. 20-74-81 

CYKLINOWANIE. 32-06·10 

CYKLINOWANIE, 53-14-46 

CYKLINOWANIE, układanie, 25-38-35 

CYKLINOWANIE, 26·84·95 

CYKLINOWANIE, 53-22-62 

CYKLINOWANIE, układanie, 32·59-06 

CYKLINOWANIE, 32-62-10 

CYKLINOWANIE, 53-18-40 

CYKLINOWANIE, 39·44·98 

CYKLINOWANIE. 20-94-35 

CYKLINOWANIE, układanie, 32-40-44 

CYKLINOWANIE, 26·46-78 

CYKLINOWANIE, 22-29-45 

CYKLINOWANIE, lakierowanie, 21-94-06 

71128 

68414 

69716 

69093 

63924 

69715 

60231 

60539 

63520 

71001 

71 118 

69876 

70992 

65556 

65532 

69872 

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56·53·95s.ti75 

CZVSZCZENIE dywanów, ia~cerki, 32· 14·2968946 

CZVSZCZENIE dywanów, 5749-13 

CZYSZCZENIE dywanów, 
(samochodowej), 56-51-71, 21 ·81-76 

63349 

tapicerki 

63547 

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki 
(samochodowej), 21·07-33 49386 

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56·85· 
19 70387 

CZYSZCZENIE, dywanów, tapicerki · 52-16-18, 32· 
14-29 

66289 

DEKARSKO -blac'1arskie · papowe, 24-81419878 

DRZWI antywfamarnowe, 37-33-58 

ELEWACJE, docieplenia, cyklna, c,;irodzenia, 23· 
25-33 

I 6961,4 

pm REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20·08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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FIRMA „Parkletus" - 51-26-04 układa 
parkiet ('lliasny, powierzony). VAT. Gwarancja. 
Tanio 

31322 

GAZOWE centralne ogrzewanie, miedź, 
hydrautczne, nowoczesna technika, 41-14-5b5 

GAZOWE, 53-71-22 
30034 

GAZOWE, 32-28-30 
28537 

HYDRAULICZNE . nowoczesna 
technika grzewcza. Specjalizacja -
budownictwo jednorodzinne. NSB Letorex, 4aJ.·s1i3 

HYDRAULICZNE -tanio, 24-64-39 

HYDRAULICZNE, 23-14-63 

HYDRAULICZNE, 23-70-61 

HYDRAULICZNE, 32-66-97 

69879 

69218 

69620 

70359 

HYDRAULICZNE, wodomierze, najtaniej, 32·?&:i?f 

HYDRAULICZNO -gazowe, 56-70-1 O 

HYDRAULICZNO -gazowe, 32-96-56 

HYDRAULIKA, 25-26-46 

KAFELKOWANIE, hydrauliczne, 23-89-04 

KAFELKOWANIE, 51-50-92 po 1 O.OO 

KAFELKOWANIE, 39-44-98 

KAFELKOWANIE, 81-46-87 

KAFELKOWANIE, remonty, 26-46-78 

KAFELKOWANIE. Solidnie, 82-25-58 

70396 

70351 

85418 

69085 

6827211 

71119 

71137 

65557 

63976 

KRA TY, balustrady, drzwi metalowe, 1el. 25· 18~ 
MALOWANIE· tapetowanie, 51-20-91 

70335 

MALOWANIE mebli, malowanie, tapetowanie, VAT, 
23-33-39 

MALOWANIE, 20-74-81 

MALOWANIE, tapetowanie, 37-09-51 

MALOWANIE, 56·01-95 

65423 

69498 

71125 

65509 

MALOWANIE, tapetowanie, cyklinowanie, 56~~~5 

MALOWANIE, okien, drzwi, VAT, 53-63-
58 

28941 

MALOWANIE, tapetowanie, tynkowanie, 52-~~ 

MALTAP -malowanie, tapetowanie, 51-98· 
55 71323 

MONTA2 okien, 56-04-45 po 17.00 
56476 

NADZORY, kosztorysy, roboty budowlane (0-69) 
31-63-76 

59656 

PARKIET, ioozaika, układanie, 31-51-27 70987 

REMONTOWO - wykończeniowe, 43-06-61 71901 

REMONTY, budowy, 25-43-31 
31510 

REMONTY, kompleksowo, VAT, 31-06-49 67881 

SCHODY, 52-59-49 
71133 

STOŁARSKIE, 233-644 
85489 

UKŁADANIE glazury i terakoty. Rachunki VAT i 
uproszczone, ul. Kartuska 249, tel. 32-39-61 28541 

ZAKŁAD prz~mie zlecenia na usługi tub produkcję 
ślusarską. 23-06-97 

ŻALUZJE pion -poziom, 56-13-57 

ŻALUZJE pio1 -poziom, 31-66-66 

ŻALUZJE, 32-18-49 

ŻALUZJE, 24·35-66 

ŻALUZJE, 57-49-13 

ŻALUZJE, tanio, 23-57-86 

65549 

24348 

24347 

68643 

65389 

63350 

65240 

ZWIR, szalunki, rusztowania, tynki, 39-44-4368837 

Elektr! ~ ekktronłcme 
'"AUTO-ALARMY Piranha, 
klimatyzacja, blokada silnika na kartę kodową. 
Gdynia, Podolska 17, tel.flax211-200 20898 

'"AUTOALARMY amerykańskie -
Code Alarm. Zabezpieczenie obiektów -
całodobowy nadzór komputerowy. Mass • Gdynia, 
Jana z Kolna 11/13, 20-53-63 24858 

"51 ·84·61 lub 81-68-68 
LODOWKI, zamrażarki 
gwarancja 

30108 

·ALARMY, domofony. 24-30#63 

'AUTOALARMY Boxer Cel 
Protector, Mul·T·Lock. 
Cenlralne zamki. Znakowanie. Radia. Sopot, 
Niepodległośa 849, 51 • 76-49 52563 

37-06-89 ALARMY gwarantja dwuletn~65 

51 • 70-91 LODÓWKI, zamrazarki, po 
14.00, 51-47-09 

62182 

ALARMY sprzedaż - montaż Sklep G(fynia, 
Wielkopolska 20, 24-83-08, 24-65-24, 27-07-~~912 

ALARMY inżynier elektronik, 31-74-7911012 

ANNTENY, 20-64-89. Gwarancja -
ekspresowo 

ANTENY, 51·68·27 

ANTENY TV -satelnarne, 20-51-04 

ANTENY RTV -SAT, 22-45-05 

ANTENY · obrotnice, 39-94-32 

ANTENY, 32-91-31 

65519 

67504 

69500 

65259 

70957 

70971 

ANTENY, 31-36-64 67505 

AUTOALARMY, blokady, 
znakowanie, radia, 52-47· 
49 21365 

ELEKTROINSTALATORSTW 
0, 51-69-05 -VAT 30855 

ELEKTRYCZNE, gwarancja, 41-11~~ 

LODÓWKI, zamrażarki, 
klimatyzacJa 
samocl1odowa, 52·16·5330105 

PRALKI, 32-80·10 

PRALKI, 52·16·53 
64127 

30106 

PRALKI, 53.43. 79 mikro1alówk6232 

PRALKI, zmywarki wszystkie typy, 
41-97-74 Kuczewsl<i 

71124 

PRALKI krajowe, zagraniczne, 21-14·1g5530 

PRALKI. 56-20-21 

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

PRALKI, 56-15-15 

PRALKI, 32-28-48 

PRALKI. 20-06-78, 23-56·30 

66745 

61000 

59165 

71426 

69569 

SONY • Otake • Royal, inne, 
serwis, 32-37-30, 23-51-04, bez~atny w 
TELE • Colormat • Neptun, 
zachodnie -magnetowidy, bez~atny dojazd, 32-37 -
30, 23-51-04 59875 

TELECOLOR -Neptun, inne, 41-83~~93 

TELENAPRAWA przestrajanie, 23-52-
~ ~292 

TELENAPRAWA - Neptun, Jowisz. 
Helios· dojazd bezpłatny -41-69-66, 41-71-01, 53-
79-45 68760 

TELENAPRAWA 52-44-60, bezpłatny 
dojazd 68292 

TELENAPRAWA, 32-81-69, 25-21-97. 
Bezpłatny dojazd 6829211 

TELEWIZYJNE, 41·30·78,0991 

TELEWIZYJNE, 20-21-52 
65490 

VIDEONAPRAWA. dojazd bezpłatny, 
53-11-26 

28108 

ANTENY, 23-73-38 
65302 I AUTOALARMY Cerber, 32-48-94, 52-43-11 44m j 

DOMOFONY -naprawa, 53-46-80 

DOMOFONY. 32-70-74 

DOMOFONY, 29-70-05 

DOMOFONY, 43-22-20 

DOMOFONY, 24·00·90 

DOMOFONY, 53-08-25 

ELEKTROINSTALACYJNE. 714-394 

ELEKTROINSTALA TORSn'/0, 41-09-41 

ELEKTRYCZNE, 41-51-79 

LODÓWKI. 20-18-62 

70953 

71016 

69959 

88045 

69714 

70963 

69603 

30013 

709?3 

22001 

VIDEOFILMOWANIE profesjonalne. 51-14-4\7052 

VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95 

VIDEOFILMOWANIE, 56·85· 19 

1,5 t, 29-70-05 

1,8 T, 57-70-96 

1.8 t, 37·37-37 w.16, 47-90-51 

2 -5 -12 TON, 39-05-11 

20-62-35 2WIR 

21-81-97. 1,5 t 

3 700/km, 41-07-69 

3600,-11,H 8 osób, 53-59-72 

53-60-44 

64274 

70388 

69960 

68947 

28907 

69664 

49385 

24755 

71041 

66198 

6 TON clilodnia, 22-14-93 
31694 

DAJAN taxi, 370-360, na tele1on 30 % 
taniej 

67985 

LIMUZYNA. 23-40-21 
61658 

NA VITRANS, przewozy kraj, zagranica, 
do 1,5 tony, tel.lfax 470-391 28899 

OSOBOWO - bagażowy. Przewozy -
Okęcie, 25-29-34 

21911 

PRZEPROWADZKI meblowozem, 
51-53-54, 11.00 -19.00 69702 

PRZEPROWADZKI, tel. 41-14-57, 
41-40-55 do 59 w. 272, 56·95-25 

29796 

PRZEPROWADZKI, 53-70-58, 57. 
93-45 63209 

PRZEPROWADZKI. 56-40-68 68764 

PRZEPROWADZKI, 57-90-3\141511 

BAGA20WO - osobowy, 23-71-76. (wieczorem) 
23-70-03 

KRAJ, zagranica 16 m sześc. 310-400 

KRAJ, zagranica, 48-51-83 

65104 

63504 

68923 

KRAJ, zagranica, 57-90-33 

KRUSZVWA, 51-42-06 
71415 

47948 

MIĘDlYNARODOWY 1-12 t, 43 m sześc, winda, 
24-34-37, stałe inie: Gdańsk -Munchen, Gdańsk -
Moncher"9ladbach 

61696 

MIĘDlYNARODOWY 30 -120 m sześć. 79-~:AA 

POSIADAM Jelcz 417 z naczepą 20 ton. 
oplandekowany, nawiążę współpracę lub 
sprzedam, tel. 25-50-06 

69952 

PRZEPROWADZKI -transport 32-51-31 25739 

PRZEPROWADZKI, 56-40-68 

TANIO, 713-798 

TRANSPORT -1anio, 52-18-42 

ZLECĘ powroty, 24-89-43 

ZWIR -VAT, 47-61-15 

ZWIR, 62-83-79 

ZWIR, 22-22-66 

ZWIR, 56-00-34 

ZWIR, 48-54-76 

6876411 

69956 

64165 

10989 

28542 

54972 

69741 

64263 

70975 

f~iJA};i; .,.·····aizne·I·i&,tJ.fa#f; 
51·81·88 • STEFANIA-Twójświat 
w Jej kartacli. Wróżenie 

69897 

BIURO Rachunkowe ,Helmor' -pełen zakres 
usług finansowo-księgowych, tel. 21-80-46 wew. 
201, 8.00 -15.00 

22046 

BIURO rachunkowe, 32-75-15 
24211 

BIURO racliunkowe, 51-14-35 
26511 

DEZYNSEKCJA -gwarar.:ja151·itiii3 

DEZYNSEKCJA. deratyzacja, 51-87-
59 

62196 

DEZYNSEKCJA, 24-81-90, 53-oi~~5 

DEZYNSEKCJA. Gwarancja, 57· 
86-02, 41-29-94 71045 

KOMINKI. piece, tanio, 22-21-16 69723 

TELMEDIA - ogłoszenia w Ameryce, 21-
80-21 w. 331 65353 

TŁUMACZE - Pomorska 29.113, 21-15-84, 
21-93-64 

'9366 

TŁUMACZENIA angielski. niemiecki, 
inne, Gdynia. Starowiejska 26, 20·52· 7~

425 

WYCENY nieruchomości, projekty 
archttektoniczne, 24-80-24 

31617 

ŻALUZJE, producent · piorowe -225 OOO 
mkw. i poziome. Zan wo • 39·00·24 

27977 

BIURO rachunkowe, tel. 31-30-06 
314n 

BIURO rachunkowe - pełna księgowość, sklepy, 
tel. 20-41-92 

68859 

DRUK, projekty. kalendarze. foldery, folie 
samoprzylepne, wizytówki, T-Shirt's, odzież. 
Tampondruk -32-63-12 

KOMIS meblowy zaprasza, Wrzeszcz, Chrobrego 
79A, 41-36-76 

31443 

KSIĘGOWOSC - pełen zakres, 56-82-59 65517 

MASlYNOPISANIE komputerowe, 52-42-9967548 

MASlYNOPISANIE, 23-14-83 
65073 

PROFESJONALNĄ obsługę księgowo-finansową i 
prawną podmiotów gospodarczych, prowadzoną 
przez wykwalifikowaną kadrę księgowych i 
prawników oferuje Polnord - Consulting, spółka z 
o.o., ul. Na Piaskach 10, Gdańs~ tel. 31-85-11, 31· 
62-31 w 81 

! UBEZPIECZENIA na życie, 41-90-16 

UBEZPIECZENIA -Hestia, 41-90-16 

VIDEOFILMOWANIE, 52-33-80 

VIDEOFILMOWANIE, 56-83-95 

28538 

64190 I 
64191 

68406 

69857 

WESELA, zabawy, videofilmowanie - polecają 
zespoły muzyczne, tel. 43-21-40 

WIDEOFILMOWANIE, 52-44-44 

WIDEOFILMOWANIE, 53-49-02 

ZESPOI. wesela, 24-15-42, 32-88-83 

ZESPÓi. muzyczny, 82-32-93 

71130 

71108 

63236 

69301 

539;5 

(EJMATRDIONIAlNEii 
53-75-11 'ANIA" 

JULIA, 47-87-49 

MALWINA Gdańsk 6, skryt~a 170 

57348 

30107 

64195 

""MEBLE skórzane - nowe, 
używane - Tawal, Gdańsk-Morena, Marusarzówny 
2. paw. 34, tel. 48-70-15 w. 47. Ceny od 12 mln 

14664 

·REKLAMÓWKA 2516 x 45, cena 101.
Torbacz - Przedstawiciel Sinplastu, 4 7 • 11 • 
92 24863 

•REKLAMÓWKI - torby z nadrukiem 
Twojej firmy od 500 szt., tel. 390-289 

30435 

FAKTURY 
RACHUNKI 
REJESTR Y 

'V..A: 

•WORKI n a śmiec i - firmowe 
Q!Jakowanie, 4 rozmiary, reklamówki, nadruki. 
Torbacz Przedstawiciel Sinplastu -4 7 • 
11-92 24860 

31-67-27 KOMPUTERY PC -Wekt9Śl177 
176-11-69 -STROPYT eriva 28780 I 
AMERYKAŃSKA dachówka 
b1rumiczna, wentylacje, okładzina siding, 23-1JAq 

BLOCZKI, gazobeton, pustaki, cegła, 
cement. obrzeża, żwir, transport, VAT, 48-78jm 

BOAZERIA. 57-54-31 
88753 

BOAZERIE szlifowane również na podbitki, 
podłogówka 32, Dzierżązno 81-35-60; Oliwa, 
Krzywoustego 47. Zapewniamy transport 64760 

DESKA podłogowa dębowa typu 
Bara, Zakład Produkcji Drzewnej, Zajączkowo 29, 
tel. (0-69) 36-96-24 

19880 

DYSTRYBUTOR listw grzewczych, 
grzejników, wentylatorów, podgrzewaczy wody. 
Sopot, 1 Ma,a 30, 51-17-50 30854 

KOSTKARKĘ do lodu, 82-85-20 28931 

K RU SZKOP dostarczy żwir, piasek, 
pustaki, bloczki, 52-77-52153 VAT 31057 

KSEROKOPIARKI regenerowane -
gwarancja, raty. Tanio! D & K, 53-17-59 24345 

KSEROKOPIARKI. taxy - nowe. 
używane, gwarancja, serwis, materiały 
eksploatacyjne. 53-44-73 

24555 

MEBLE sklepowe, biurowe, Baltservice, tel. 
23-76-93 

22133 

NASIONA -.Agro!', Pruszcz Gd .. Baza GS, 
(0-58) 82-32-03 23514 

SOLARIA Alisun, 31·ą4·ąQ18 
WENTYLATORY Baltservice, tel. 23· 
76-93 

22134 

AGREGAT prądotwórczy 1,2 kW· 7 800 OOO,- 71· 
09-48 

65547 

AGREGAT 3 kW, reklamę płynącą, Orłowo, 
Jesionowa 13 

AMIGĘ 500, 20-94-86 

BOAZERIE 70 000,-46-73-31 

CEGŁĘ tanio, tel. 57-88-58 

71181 

65514 

29576 

71433 

CEMENT -1 090 OOO zł+ VAT. Gdańsk, Kartuska 
340, FHU .Lech' 

28944 

CYKLINIARKI, prly. spawarki Dyma 8, giętarki, 
nożyce, betoniarki, szlifierki do lastryka, windy, 
agregaty tynkarskie, żurawil<i, itp., 57-59-69 287832 

DĄB, buk 3-letni, 816-651 
70994 

DESKĘ Aquarius 3.2 Bom Pacific, Gdynia. 
Dembińskiego 7, po 16.00 

65546 

DZIAŁKĘ z garażem za PKS w Tczewie. działkę 
budowlaną 1400 mkw., przy E-1 w Różynach 
ogrodzoną z matenatem budowlanym, 1el. 0-69 31-
03-41 

\9688 

FOKSTERIERKĘ krótkowłosą. rodowodową, 4-
miesięczną, (0-69) 214-94 

62888 

HURTOWNIA budowlana oferuie: bloczki, pustaki, 
gazobeton, cegłę, cement, wapno, styropian, 
tarcicę, papę. rynny. stolarkę drzwiową, zaprawę 
"Atlas· oraz inne materiały budowlane. 'Kombud' 
Gdynia Dąbrowa, ul. Lubczykowa. tel. 290-30)1797 

JACHT tamo sprzedam, tel. 53-18-94 

KANTÓWKI rozbiórkowe, 22-17-87 
71040 

65527 

KAPCIE damskie, męskie, dziecięce, poleca 
producent, tel. 21-61-27 

28156 

KSEROKOPIARKI, faxy regenerowane, gwarancja, 
52-15-81 

14096 

MASZYNĘ drukarską - dociskową. komplet 
czcionek do typografii, linotyp, grafopres, 
Wrzeszcz, Aldony 14, tel. 41-36-17 

57641 

MASlYNĘ do popcornu, tanio, 32-83-83 71188 

MASZYNY stolarskie: wyrówniarka, dłutarka 
łańcuchowa, prasa hydrauliczna, grubościówka, 
56-27-97 

71193 

NAClYNIA ze stav nierdzewnej, tel. 0-69 31 ·2~J 
NOWY sklep drzewny, 25-47-14 

21908 

NR 24 ... 24-24-63 
69940 

ODn'IARZACZE compactowe 'Marantz", maszyny 
do szycia, maszyny do pisania, organy 
elektroniczne "Yamaha', aparat do nurkowania. 
nowa szlifierka oscylacyjna do produkcji sto~rskiej. 
Agenc;a "Wibatur', Miszewskiego 12113, 41-3ZJA 

ODZIE2 uzywaM z Holandii· hurt, tel. 72-37JJ43 

OFERUJĘ drewno na dach, krokwie 0.08 x O, 16 x 6 
m, belki 0,14 x 0.14 x 6 m (2500 m sześc.), Ślw~. 
tel.178 

62881 

OKNA dachowe, wyłazy, 48-57-59 
64188 

PIANINO "Seiler", klawisze kość ston., płyta 
metalowa, po godz. 20.00 31-27-03 

71374 

PIANINO, 47-70-85 
71167 

PIEC odlewniczy, wtryskarkę, wędzarnię, tel. 52-
11-02 

70489 

PLANDEKI, 71-19-36 
31501 

PŁYTY podłogowe pilśniowe, 32-31-35 
71176 

PRALKĘ automatyczną, zmywarkę, mikrofalówkę 
w b. dobrym stanie tanKl. 24-46-49 

69928 

~ ll:dońsk, ut.Hynka 69 
1$, Telefon : 48·44-1 6 
'i!: 

'\««Y.~ I N EX IM 

LEN 
WISKOZA 

TKANINY SPIERALNE 
PODSZEWKI 
SZERMEZY 
FLIZELINY 

PRODUCENT -boazeńa, poctogówka, 51-99J04 

PRZYCZEPĘ gastronomiczną z wyposażeniem 
(kuclienne, lodówka, zlewozmywak, ogrzewanie na 
gaz, oświetlenie prąd -gaz, tel po 20.00 (0-69·82)-
47-86 

71902 

PUSTAKI stropowe Ackermana tanio, 1el. 531?"*1 

ROTIWEILERY, tel. 83-89-27 
71164 

ROWERY, 31-22-91 
24188 

SIATKI ogrodzeniowe, powlekane PCV, Rabitza, 
transport bez~atny, (0-59) 278-42 

26539 

SPRZEDAM działkę nad jeziorem kolo Kartuz, 
Franciszek LeJk, Zajezierze 

71553 

SPRZEDAM deski dębowe suche 7 m sześc., 
grubość 25 mm, cena 4,5 mln, 0-58/86-35-69 po 
16.00 

58661 

STALE, narzędzia, ściernice, piec hartowniczy, 
piece akumulacyjne, 41-52-36 24754 

SZNAUCERY olbrzymy - bez rodowodu, 
Kołobrzeska 53 8111 

SZTAPLARKĘ elektryczną, kompresory, 
przyczepki samochodowe, zgrzewarkę punk1ową, 
żurawik stacjonarny, 48-73-31 

SZTAPLARKĘ elek1ryczną, 53-91-40 

SZTAPLARKĘ sprzedam, 24-86-04 

SZWEDZKIE deski podłogowe, 390-881 

26544 

28605 

69936 

70988 

TANIO sprzedam wyposażenie sklepu, 53-31-15 
po 16.00 

30340 

TANIO, sznaucerki średnie, tel. 53-18-08 64203 

TELEFON Brzeźno, 43-44-66 
71357 

WAGĘ zegarową do 50 kg sprzedam, 1el. 52-79-68 
po 14.00 

71445 

WANNĘ żeliwną, 1,40 nową, rury żeliwne 100 -
150, tanio, 31-66-49 

71073 

WÓZEK widłOWf elektryczny, tanio, 24-26-1\9916 

WÓZEK dziecinny, 31-52-SS 
71327/1 

WYPRZEDAŻ kasety gra Pegasus. 2abianka, 
Gdyńska 6, pawilon 'Kon1ra', 190 tys. 

70999 

ZAGRANICZNĄ spółkę z o.o. 37-37-75 
71134 

PIANINA 'Legnica", 'Calis;a· kupujemy, 51-
39-88 

KABOSZONY, surowiec, 39-49-88 
28945 

KUPIĘ tanio piec japoński ogrzewany naftą, szafki 
kuchenne, lodówkę, pralkę zwykłą, kanapę 
rogówkę, segment młodzieżowy, stolik pod 
telewizor, tel. 79-12-05 

68951 

OWERLOK 3, 5-nitkowy, tef. 78-34-77 
65396 

ZAKUPIĘ książki Stanisława Przybyszewskiego. 
Również w języku niemieckim. Tel. 41-84-13 71380 

ZLECĘ produkcję mebli tapicerowanych na export -
APH 'Balt", Goańsk, 43-07-84 w. 39 

27608 

ZŁOM metali kolorowych, 51-12-86 
63076 

·t+I1%· t ombard 

'"LOMBARD - pożyczki. Gdańsk, Wały 
Piastowskie 1 (Zieleniak) li piętro, 374-234, 374-
534 oraz w byłym Hotelu Monopol, 31-56·31 wew. 
0011 

20439 

"23-10-54 l.OMBARD -korzystne Pożyczki 
pod zastaw. Gdynia, Morska 171 70397 

"23-67-17 w. 137 LOMBAR D - RTV. 
samochodowy, złoto. Najtańszy komis. Sklep 
lombardowy, Dom Towarowt Chylonia, Box 3j'0398 

" LOMBARD - samochody, RTV, złoto, 
Sopot, al. Niepodległości 743, tel. 51-15-50 24193 

"LOMBARD - samochody, RTV, złoto. 
Gdańsk-Przymorze. Kołobrzeska 39 F, tel. 53-04-
68 

24192 

31-70-21 wew. 25 LOMBARD obok Zbrojown\8835 

51 ,47-12 • LOMBARD, 
Sopot, Hattnera 2411 

58212 

CENTRUM lombard, 20-47-7k, 

LOMBARD samochod owy. 
20-39-24 28201 

L OMBARD, komis 
techniczny Sopot, Podjazd 7, 51-71J~ 

LOMBARD · pozyczki, przyjmujemy 
samochody, 41-37-13, Wrzeszcz, Miszewskiego 
12/43 

66586 

SUPERLOMBARD 20-24-01 Gdynia, 
Warszawska 64 oraz Hala Targowa stoisko 3§1653 

FINANSUJEMY transakcje handlowe, 20-08-~ 78 

.,; Inne e 

WRÓŻKA. 23-66-25. 21-00-46 
U267 

ASTROLOG -Wróżenie -Tarot. 51-4m 

KUPIĘ - wydzierżawię - we1dę w spółkę z 
zakładem stolarskim, 43-12-29, 23-28-42 62220 

KWIATY sztuczne. wysyłki, Warszawa (0-22) 36-
98-59 

R·1214 

NAWIĄZĘ współpracę w zakresie budowy domów 
drewnianych. Tel. Niemcy 0049 5251 21206 70494 

WR02KA. Prognozy pary, 21-13-13 
65551 

" SUPERWYCIECZKI!!! Dookoła 
świata!!I Hiszpania -Portugalia!!! 'Wibatur', 41-37-
13 

66584 

'31-36-21 wew. 222 ISABEL - Dom 
Harcerza. Supertanio - Hamburg, Koln, Stuttgart · 
codziennie, Berlin, Wiedeń, wczasy krajowe i 
zagraniczne, domki 

68607 

'41-52·29 ,DEMPOLTUR' Tunezja, 
ubezpieczenia, Grunwaldzka 82 31053 

·ANGLIA - kursy językowe. Izrael, 
Turcja, Włochy, Hiszpania, Francja, kraj -
wczasy. ubezpieczenia, przejazdy oferuje 
Pegrotour Gdańsk, Grunwaldzka 569, 
godz. 11.00 -17.00, 52-24-33 31147 

·EURO-TOUR, 51-66-60 (10.oo -17.00). 
Przewozy międzynarodowe. Wycieczki. Wynajem 
mikrobusów 

31129 

•IT ALIA!!! Ośmiodniowa· 4 OOO OOO.
Szwajcaria!!! Dziewięciodniowa - 5 ooo 
OOO,- Anglia!!! Dziewitciodniowa - 5 900 
ooo.- Hisz1>ania!!! Ośmiodnio· 
wa • 8 1100 OOO,· Przewo
zy!!! "Wibatur'', 41·37-1366585 

31-27-00 GROMADĄ. 31-66;41. 20-42-16, 
51-14-39. Litwa, Drusktennikt - sanato
rium, wczasi. kolonie. Przewozy autokarowe - Eu
ropa. Berun, Wilno 31102 

57 -57 -52 -MIKROBUSEM 
57349 

ANGLIA -kursy językowe, 374-664 31139 

AUTOCENTRALA - Najtańsze prze
woz~ .cudzim samxhodem', autokarami - CO• 
dziennie: Niell]cy, Benelux, Francja, Ajlglia, 
Wiochy, Hiszpania; KonkurencyJny 
wtnajem mikrobusów; 374-406, 374-664 31137 

BAL T • TUR -przewozy mikro!xJsami i au
tobusami -Europa, do Niemiec zniżka 1 OO tys. zł, -
wczasy odchudzające w Jaslrzębiej Górze, - 11Jry
slyka zagraniczna i krajowa, - wizy Kanada, USA, 
inne, - ubezpieczenia, -wynajem mikrobusów. So
pot, ul. Kościuszki 12, tel. 51-64-44, 51-75-14R-s71 

BAL TICANA poleca atrakcyjne -wyciecz
ki: Paryż (6 dni), Szwajcaria (1 O dni), Włochy + 
Szwajcar;a (12 dni), -pobyty indywidualne: Wiochy 
(Adriatyk, Rzym-Ostia), Morawy (komfort), Słowa
cja, -wczasy, sanatońa: Polska, Litwa (Pałanga!!!), 
Łotwa (Jurmala), -prz~azdy wodolotem do Kalinin
gradu (z Elb~ga) 

31132 

BAL TICANA -zaprasza, Sopot, Cho~na 
36, 51-20-74 

3113211 

BT " Esmo" - wycieczki, wczasy, obozy, 
kolonie - Wiochy, Hiszpania, Frantja, Anglia, Gre
cja, Turcja, Szwajcaria, Bawaria, Austria, Węgry, 
Słowacja. Prze'NOzy - cała Europa, Gdańsk, Targ 
Drzewny 12114, 31-71-11 

28550 

DOMINIKA. Natańsze przewozy· Europa, 
31-01-71 

68608 

DRUSKIENNIKI Litwa sanatonum 14 
dni. Prima - Tour Gdynia, pasaż Dwoita PKP, 20· 
13-42, 51-18-96 

5651 

EST -przejazdy au1okarowe -Niemcy, 31-55-
25. Brama Wyżynna (siedziba PTI1<). Biuro Bro
kerów, 31-28-61/407 (siedziba NOI). Falcon 
Ce~trum Handlowe Zaspa. 57-44-52 Panda 
• Tczew (0-69), 31-46-60 31101 

FALCON bilety au1obusowe Europa, wy
cieczki kraj. zagranica. Wynajem au1okarów. Cen
trum Handlowe Zaspa. Box 3, 57-44-52 70964 

GRECKIE Biuro Podróży 'Barf<osr. Staro
wiejska 1, 21-95-16. Wycieczki: Grecja. Kre
ta, Cypr, Wiochy, Hiszpania, Tunezja. Przewozy 
autokarowe - Europa, bilety promowe Wiochy -
Grecja 

68809 

HALLO. -przewozy, Kolonia. 41-&Uł 

HISZPANIA. Wiochy, Anglia -wczasy, wy
cieczki. )Auza', 31-76-10 

6861312 

INTERGLOBUS Gdańsk, tel. 31-60-18. 
Nallańsze _przejazdy luksusowtmi autokarami do 
N1em1ec (Hamburg. Lubeck, Kieł, Flens
burg). Da n i a - Kolding, Frederycja, Velje, 
Arhus. Randers, Alborg, Fredenkshavn. An· 
glia -Venia, Eindhoven. Antwerpia, Lille, Calais, 
Dover -Londyn 

68616 

KOLONIE góry, konie, angielski, windsur
fing, jachting, 20-18-38 698e5 

LEGOLAND (10-15.07.), tet. 374-651o..1 

LONDYN • Manchester - naj
większy wybór połączeń .• Muza', 31-76-10 68613 

ŁAD Żabianka. 57-74-08. Bile1y- Euro
pa. Superwycieczki Druskienniki, Dorożka 55732 

MARSYLIA • Madryt. Paryż. Lyon, 
Niemcy Benelux -przewozy. J~uza', 31-76-Ja1311 

MAXITOUR - przewozy Anglia, Wiochy, 
Hiszpania. Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, oo
dziennie. Hamburg, Koln, wczasy, kolonie, 41-80-
74 ~150 

MŁODZIEŻOWE górskie 
obozy wędrowne. Globex, 20-07-27, 20-M 

NEPTUN - koncesjonowane przewozy do 
Niemiec. Wynajem autokarów, 32-34-22 31130 

PARYŻ+ Eurodisneyland + Bruksela - 6 dni, 
hotele, wyżywienie -Balticana, 51-20-74 31110 

PARYŻ - nowa. koncesjonowana linia Biuro 
Podróży "Olivia, Gdańsk, Rajska 6, 31-13-24, 
31-79-14. Wrzeszcz, Grunwaldzka 76(18, 41-12· 
31, Sopot, Monte Cassino 25, 51-38-39, Gdynia, 
Kilińskiego 6, 20-73-62 

31123 

W Hurtowni APH 

l 2328 l 

TA I .Ili 
BONIFIKATA /8'X, 

· kwiaty sztuczne 
·świece 
· kosmetyczki 
· wyroby metalowe 
· czapki dziecięce 

P.s: Do zakupów dodajemy ·uPQminekl 
APH .BALT' tel. 43-07-84 w. 39, Gdańsk, ul. NARWICKA 6 

RESTAURACJA HOTELU 11HEVELIUS" 
PROPONUJE 

NOWĄ OFERTĘ GASTRONOMICZNĄ 
BUSINESS 

LUNCH 

ł 
CODZIENNIE W GODZINACH 13.00 · 16.00 

PROMOCYJNE CENY, POI.ECM\Y UROZMAICONE MENU m.in.: 
lo10! z grilla 45 (XX) zł, 
~ z po!ęd;,Nicy 45 (XX) zł, 

schab W IOSie śliwkowym 40 (XX) zł. 

ZAPPJ,S7.AMYI 28702 

PETER-LEO - Hamburg_- tanio;. s~bko 
i wygodnie. Video, kawa. posttek. 31 ·3a·tłlJo 
PRZEWOZY Rzym -Florencja, Bolo
nia, Wenecja, Wiedeń, 31-12-15, 31-40-42 68026 

ROKI-TRANS -atrakcyjne Wiochy - Pa
ryż -Zamki - Hiszpania -przewozy Niemcy. Wyna
jem autokarów, 41-07-18, wieczorem 32-78·5J1117 

SKIFF - przewozy Benelux, Niemcy. 
Wycieczki Francja, Hiszpania, Włochy, 31-95-31, 
31-23-46 

31145 

SZWAJCARIA objazdowa - lipiec, 10 dni 
niezapomnianych wrazeń -Balticana, 51-20-~1108 

' WCZASY • Sobieszewo, kom1or-
towe domki, basen, 38-07-75 65385 

WCZASY - Goluń, Załakowo, Gołubie, Pi
lawki, Augustów, inne, 31-15-01 29560 

WCZASY. Kaszuby, góry. 'Muza', 31·i;\O 

WCZASY. Dzieci taniej, tel. 20-18-38 69217 

ADRIATICA Vacanze · przewozy do Włoch, wyna
jem kwater -tanio, 31-30-06 71033 

BARDZO atrakcyjny obóz Budapeszt, hotel 3 800 
000,-Kapitol, tel. 21-73-13, 20·12-83 

31800 

BTU „Maciek" codzienne prz~iazdy do 
Hamburga-Lubeck, Kieł • 
Bremen. Ubezpieczenia. Wynajem mi
krobusów. Gdańsk (Zieleniak li piętro) p. 215 c, tel. 
374-448 wieczorem 47-98-28 67882 

DOOKOŁA trancji -trampingi, 374-4qę140 
HARCTUR - obozy, kolonie, wczasy - świętego 
Ducha 119, Gdańsk -31-13-29 

31148 

HARCTUR - Hiszpania, Wiochy - obozy 
młodzieżowe, 31-17-44 

3114811 

HARCTUR • Eurodisneyland, Legoland -31 ·JĄ-lJłi 

KOLONIE, obozy· 57-86-80 · 'Spółdzielca' 28508 

MARINTEX, Heweliusza 11, Gdańsk -31-68-27 w. 
411 zaprasza na wypoczynek: -Morze Czarne -
Krym - 14 dni samolotem Boeingiem 737; -
Wysokie Tatry - Słowacja; - Adriatyk lstra 
Chorwacja; - Turcja, Tunezja; -Bilety lotnicze i 
autokarowe 

MIKROBUS, tel. 20-18-38 

MIKROBUS, 56-56-85 

28061 

70395 

MIKROBUS, 53-07-97 
44005 

PRZEWOlY mikrobusem, 32-76-49 

Pm -Krym, kolorie, 21-n-51 
69900 

WYCIECZKA objazdowa Grecja - wrzesień -
16dni14600000,-, 21-95-16 

68611 

WYNAJEM mikrobusów. 23-70-03, 23-71-76 
(wieczorem) 

65105 

fcZGUBY ; 
AKADEMIA Muzyczna Gdańsk, unieważnia 
legrtymatję studencką na nazwisko Dorota Kozak, 
nr alb. 3056 

71364 

AKADEMIA Medyczna Gdańsk unieważnia 
legitymację 19B57, na nazwisko Tomasz 
Nowakowski 

71329 

{a HURTOWNIE 
BATERIE ceny produncelów: Cenlra, 

Elektron, Energizer, Maxe/1, Panasonic. Philjps. 
Rayovac, Varta. Wonder. Latarki 
kilkadziesiąt wzor(JII. Osram - źródła światta. 
Zasilacze - ładowarki. Zegary. 
budziki. Hurtownia Baltrade. Arkońsl<.a 11, 
Gdańsk-Przymorze, tel. 52·20·20 24932 

HURTOWNIA odzieży używanej sort. w cenie 5S 
000,-tel. 24-10-69, Wielkopolska 17 

69648 

HURTOWNIA odzieży używanej . 
nowa dostawa, Wielkopolska 54, 22-46-06 69896 

(EJZDROWIE . 
CENTRUM Stomatologicz· 
ne Vis • Dent -specjaliści ortodoncji, chi· 
rurgii stomatologicznej, protetyki, anestezjologii, 
41-92-96, 41-85-04 

27628 

"'31·89-53 20-68,16 
ALKMEDYK, stany poalko· 
holowe, esperal 59876 

"31-89-53 20-68-16 
LARYNGOLOG, p e diatra, 
psycholog 5987611 

"31-89-53, 20-68-16 
LEKARZ d omowy - wizyty 
specjalistów, dzieci, dorośli, EKG 

59(179,1? 

S ł.KA FRANCUSK • LSKA 
JJ06ZU/ruje, osoby w celu założenia 
zakładu w reg. Gdańska, zajmu
jącego się zakupem i przerobem 
sosny zwyczajnej 
>- w wieku 25·35 lat 
>- posiadającej wiadomości 

mającej doświada.enie w 
zawodzie związanym z 
p17.etnyslem drzewnym 

>- język francuski niezl:x;dny, 
rosyjski mile widziany 

ka ROYtel:0033-51661751 

5 lipca 1994 

•ALKMED. 41-42-44. Domowe leczenie 
stanów poalkoholowych. 
Esperal 

25744 

'PEDIATRA. 51-97-64, wizy1y. Joanna 
Stefanowicz 

25750 

'PSYCHIATRA, 51-97-64 - Piotr 
Stefanow~ 

25745 

CHIRURG Marek Łącki, w,z,h, 31-25-26 
30103 

CHIRURG I A ogólna i kosmetyczna. 
Ledwożyw , Sopot, Pułaskiego 33, 
poniedzia'ek, środa, 16.00 -18.00, 51-74-39 

63074 

ENDOKRYNOLOG -ginekolog, 
ginekolog dziecięcy, Ewa Ste1anowicz - Kujawa, 
39-03-04 

GINEKOLOG Bieguszewski, 41-19~
29 

GINEKOLOGICZNY gabinet. Testy 
ciążowe, porady, 51-33-68 

63031 

INTERNIŚCI . W\Z'fly, 53-42-59 
64173 

LARYNGOLOG. 20-65-75. Wizyty 
domowe 

69630 

MASAŻYSTA, 71-30-66 
69629 

MEDICUS • 56·38,28, Opolska 8, 
stomatologia. protetyka, lekarze specjaf;ści, U~~

66 

N EUROLOG Jan Niżnikiewicz, 
Szczecińska 32. Również w'izyty domowe, 56·12· 
49 

25747 

NORD·MEDICA USG. 
gastroskopia, porady, 51-05-04 Sopol, Kościuszki 
58 

63089 

OKULISTA Alicja Jettmar - komputerowy 
dobór szkieł, soczewki kontaktowe. Wrzeszcz. ul. 
Wajdeloty 12113, codziennie z wyjątkiem wtorku 
15.00 -18.00, 41-65-82 

57315 

PIELĘGNIARSTWO. Wizyty 
domowe, zabiegi. opatrunki, opieka i rehabirrtacja, 
56-10-13 

63250 

UROLOG - K. Tarnowiecki Gd.-Siedlce, 
Malczewskiego 78 F, wlorek, ~ątek 1600 -18.00, 
32-56-35 

71110 

WYJAZDOWA Pómoc Lekarzy 
Specjalistów, 57-33-33. Wizyta 300 000,-

64078 

E. MASSALASKA - Blęcka internista, choroby 
serca EKG. gabinet. wirjly, 41-18-80 71908 

MASA2YSTA, 71-14-51 

PSYCHOTERAPIA, 41-46-68 

69748 

64269 

SPECJALISTA chorób wewnętrznych. Mariusz 
Madaliński, 41-63-29 

70958 

WY JAZDOWA Pomoc Lekarska dzieci, dorośli, 
EKG, 57-63-25, 56-27-40 

25729 

ZIOŁOLECZNICTWO lek. med. W. Sobiera1 
Zapisy -51-05-04 

, Stomatologic:me 
'PRZYCHODNIA Prywatna, Polanki 71, 52-35-56 · 
Specjaiści: stomatologia kosmetyczna - lal<.owan:e 
zęoow -protetyka, ortodonqa 

66038 

ASDENT speqahsc stomatologii ogólne; 
pro!Btyki. cflit11r{lf stomatologicznei, ortodoncji · 
pon. - pąt 9.oo - 19.00 soboty 9.00 -15.00. 
,Dom Towarowy Chylonia" - parter. 23-62-17 
wew. 186 

68762 

CURODENT A L stomatologia 
• zachowawcza; prote~ka. chirurgia a.oo - 20.00 

również w niedziele Gdańsk. Pańska 6 
(naprzeciw Hali Targowej), 31-69-58 

27989 

NODENT -Stomatologia, protetyka. Pruszcz 
Gdański, Kocllancwskiego 22 D, 82-34-72 

63342 

STOMATOLOGIA, protet y· 
ka. Gdańsk, Kołodziejska 4, 31-70-21 w. 6~ 

GABINET Stomatologiczny t RTG, tel. 47-92-21. 
Codziennie. Wrzeszcz, Migowska 42 A M204 

GABINET stomatologiczny Andrzej Hebel 51-38· 
88, leczenie, usuwanie zębów w nar'Kozie 54841 

STOMATOLOG - Jolanta Lewandowska. Sląska 
51125. codziennie, 21-17-61 

<19376 

ZA TRUDNIĘ stomatologa i pomoc stomatologicz· 
ną, 39-46-63 

71-410r'1 

Inne 
PODUSZKI do masażu. Bóle: reumatyczne, 
korzonkowe, kręgosłupa, po 18.00 32-63-33 71054 

~IIE~T~UM 
Chłodnictwa i Gastronomii 

Gdaiisk · Zaspa ul. Hynka 73 
tel./fax 56·96·91 

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE 

SKLEPÓW, BARÓW, 
PIZZERII, RESTAURACJI 

ODCZVNNIKI CHEMICZNE 

TESTY DIAGNOSTYCZl\"E, 

ROZCIEŃC7..ALNIKI, EPJDIANY, 
POLIMALE, TIOMOCZNIK, PERHYDROL, 

FOSFORAN TRÓJSODOWY, SIARCZYN SODU, 
KLEJ WIKOL, OKT-11, OBT, WINACET, 
BEZWODNIK KWASU CHROMOWEGO. 

ESENCJĘ OCTOWĄ 80 % 

oraz inne CHEMIKALIA T ECHNICZNE 

oferuje 
ze składu i na zamówienie 

Gdynia-Karwiny, ul. Nowodworcowa 11 
tel/fu 24-44-93 

935 

pm REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ· BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 3 1-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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KPUMiS 
zawiadamia, OURUJ! l 

I Wózki: pale towe I 
że po remoncie wznowił 
działalność hotel "Dal" 

przy ulicy ' I podnośnikowe I 
specjalistyczne Dąbrowszczaków 37 

(doJazd od ulicy Czarny Dwór). I I 
I I Rezerwacja, telefon 53-29-51, 

53-12-71 w. 13 

I* REGAŁY I 301 11 Z11pr,1sZt11ny 

I * POJEMNIKI I 
I* ZESTAWY KOŁOWE I 
I * PRZENO$NIKI I 
I* TASMY SPINAJĄCE I 
I SERWIS NA MIEJSCU I 

Llkwldąto.r 

Zakładów Gumowych 
GUM-REDA Spółki z o.o. 
w Redzie ul. Gn1ewowska 12 

zaw1ada:>11a o otwarciu 

I PPHiU I 
"PROMAG" S.A. 

z dniem 1.07.1994 r. 
LIKW'DACJI SPOŁKI 

Wzywa się wierzyc·eli do 
zgfoszer a ro1szczen w terminie 

3 miesięcy od daty ukazania 
się ostatniego ogloszenia

23213 

I ul. Kliniczna 7 - Okrąg 2, I 
GDAŃSK I ( dojazd od ut Marynaoo Polskiej) I 

L ~e~ _:-o_::3_::.1 

JUŻ w WEJHEROWIE !!! 
- najwyższej jako~d CEMENT zew "GÓRAżDŻE" 

(nowoczesna technologia, trwale opakowanie, 
niez.astąpiony przy wykonywaniu okładzin, 
schodów, nagrobków itp.) 

oraz 
- wapnoL paPfJLlepi.k 

IZOBUD, DYSPERBIT 
(materiały hyd roizolacyjne do gmntowania 
betonów, konsen\'acji dachów, klejenia parkietu ) 

- GIPSY: budowlany, szpachlowy, tynkarski 
t;PECjALNIE D LA SKLEPÓW konkkcjonowan_u_.D.& 

NISKIE CENY, BEZPŁATNY ZAŁADlfNEK, 

FAKllTRY \'AT 
Dystrybutor: Spółdzielnia Rzemie~lnicza 'Trzyc;złość" 

w Wejherowie, tel. n-07-05 

PUNKT SPRZEDAŻ)' - EKSPEDYQA PKP WEJHEROWO 
codziennie 7.30 - 15.30, soboty"" 30 - 12.00 1= 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 1 lipca 1994 r. 
zmarł w wieku 80 lat 

ś. t p. 

JERZY 
CiODOROWSKI 

nasz drogi Mąż, Ojciec i Dziadek, 
Człowiek prawy i wierny, Kombatant -

li wojny świąt.Qwei, r ,,., 

odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. 
Msza św. ża\obna z.a Jego Duszę 

odprawiona zostanie dnia 6 lipca 1994 r. 
o godz. 13.00 w kościele Matki Boskiej 

Bolesnej w Orłowie . 
Pogrzeb na cmentarzu przy ulicy Spokojnej. 

61ł71 

Pogrążona w smutku 
Żona, Teściowa, Córka i Syn z Rodzinami 

Prosimy o nieskładanie kondolencji. 

Ojca 

JERZEGO 
CiODOROWSKIECiO 

61872 

żegna 
Syn 

Z najgłębszym żalem zawiadamiamy, że dnia 3 lipca 1994 r. 
odszedł od nas najukochańszy Mąż i Tatuś 

ś. t p. 

JANUSZ WANDYCZ 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościele Zesłania Ducha 

Świętego na Brodwinie w dniu 6 lipca 1994 r. o godz. 9.00. 

70269 

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

Żona i Syn 

Prosimy o nieskładanie kondolencj i. 

z żalem zawiadamiamy, że 30 czerwca 1994 r. 
opatrzona sakramentami św. 
zmarła po ciężkiej chorobie 

HELENA JASICKA 
Msza św. odbędzie się w środę 6 lipca 1994 r. 

w kościółku św. Jakuba o godz. 12.00. 
Pogrzeb o godz. 13.00 na cmentarzu w Oliwie. 

Mąż, Córka, Wnuczka 

74707 
Proszę o nieskładanie kondolencji. 

71915 

Koleżance 
TERESIE KUBIARCZVK 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

MljŻA 
składa 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
CKUMiE w Gdańsku. 

Str. 13 

11800 ,, Centralne Towarzystwo 
'-'----" LEASING0/1//E SA. 

ATE Firma,, 
Z siedz i bą w Warszawie Ubojnia z Zakładem Przetwórstwa Mięsa w l(arsinie 

UMOŻLIWIMY Cl ZAKUP: oferyju,o atrakcyjnych cenach: . . . . . . 
--- -szeroki asortyment ~ obów węd/m1arsk1ch I mięsnych, 

O MASZVN I URZĄDZEŃ O SAMOCHODÓW DOSTAWCZVCH 
O KOMPUTERÓW O ORAZ INNYCH SRODKÓW TRWAŁYCH 

$ERDECZNIII ZAPRASZAMY - wędliny paczkowane próżniowo, 

DO WSPÓtPRACY - ~oby garmażeryjne. 

PRZEDSTAWICIELSTWO W GDAŃSKU 
ul. CZARNY DWÓR 6. 80-365 GDAŃSK. tel. 53-12-7 1 w. 81 . fax 53-20-72 

,,MARCAM KOGEL" S.A. 
w Pruszczu Gdańskim 

ul. Grnnwaldzlq 61 

ZATRUDNI 
Inżynierów do montażu naczep samochodowych 

.irmy KOGEL AG 
Wymagany wiek do 35 lat, znajomośł języka niemieckiego. 

Infonnacji udziela Dział Kadr, tel. 82-22-7 1. ,z;8') 

jSpóldzielnia Miesz aniowa 1 

I ;,~~s:!':~:m~~~:~~~- 1 
kowego _ w_ e.zęścLh.J b _ caf oścL o Rfl'li.. 
313,5 _nf_ polożonego_w 12awilooie _han
d}o____wym_aa _O/Sikorskiego_ w _Kartuzach 
z...przeznaczeniefil._flg.Jsa...wiarm{J.Jub_inną 

dziafalność_niezbyt uci_ążliwą dla ok~ 
nycb...mieszkańców. . 

Proponowana stawka wywoławcza opłat czynszo
wych bez opłat za centralne ogrzewanie i energię 

I e lektryczną wynosi 30 OOO zl/m2 p.u. 
' Oferty pisemne z określen iem dzi ałalności należy 

adać w terminie do dnia 11 .07 .1994 r. ! 

strzegamy sobie prawo unieważnienia przetar- , 
bez podania przyczyny. 20164 j 

Rodzinie Zmarłego 

MIROSŁAWA 

ZAR~BSKIECiO 
Kierownika Biura Gdyńskiego Oddziału GIG 

wyrazy głębokiego współczucia składają 
Rada i Pracownicy 

29329 Gdańskiej Izby Gospodarczej. 

Z głębok im żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 lipca 1994 r. 
zmarł nasz ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek 

ś. t p. 

MIROSŁAW ZAR!iBSKI 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 6 lipca 1994 r. 

o godz. 9.30 w kościele Matki Boskiej N ieustającej Pomocy 
oo. Redemptorystów w Gdyni, u l. Portowa. 

70035 

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 11.30 
na cmentarzu Witomi ńskim. 

Pogrążona w smutku 
Rodzina 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po c i ężkiej i dług iej 

chorobie zmarł w wieku lat 79 nasz ukochany 
Mąż, Ojciec, Dziadek i Teść 

ś. t p. 

SYLWESTER 
POŁUDNIKIEWICZ 

Msza św. odprawiona zostanie dnia 6 lipca 1994 r. 
o godz. 10.30 w kościele św. Krzyża w Gdyni-Witomino. 

74714 

Pogrzeb na cmentarzu Witomi ń sk im 

w tym samym dniu o godz. 12.00. 
Rodzina 

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

74090 

ŻONY ~ 
Panu Doc. dr. inż. JANOWI FIGWEROWI 

byłem długoletniemu Dyrektorowi IEMiP PG 

składają 
Dziekan, Pracownicy 

byłego IEMiP oraz 
Wydziału Elektrycznego 

Politechniki Gdańskiej 

HURTOWNICY HANDLOWCY !!! 
PHZ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH 

l.ACPOL sp. z o.o. 
CHŁODNIA SKŁADOWA 

81-969 Gdynia 

ul. Polska 15 
~ tel. 20-21-91 

-

Oferuje towary w cenach producent6w: 

SERY TWARDE: 
- kurpiowski, gouda OSM Kolno 
- gouda, sokół, mazowiecki OSM Wys. Mazowieckie 
- miniementaler, puławski OSM Łowicz 

• MLEKO, ŚMIETANKI UHT- OSM Łowicz, 
Rypin, Węgrów 

• MLEKO SKONDENSOWANE - OSM Gostyń 

• MARGARYNY - Rama, Kasia, Bona, Planta 

oraz w cenach promocyjnych: 

• SERY TWARDE I TOPIONE w pełnym 
asortymencie 

• MASŁO blokowe, formowane, MEDIUM 

• MLEKO W PROSZKU granulowane, 
witaminizowane 

• JOGURTY, BIOGURTY - OSM PHa, Włocławek, 
Kwidzyn 

• SERKI SMAKOWE - OSM Czarnków 

29179 

ZAPRASZAMY ! 

Koleżance 

DANUCIE KAŁMUCZAK 
wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu zgonu 

OJCA 

składają 
Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy 

z PBP "Orbis" Sp. z o.o. 
Oddział w Gdańsku. 

Pogrzeb odbędzi e się 

w dniu 5 lipca 1994 r. 
o godz. 14.00 

na cmentarzu Łostowickim. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30 czerwca 1994 r. 
odeszła od nas na zawsze 

ś. t p. 

MARIA TOŁWIŃSKA 
Nauczycielka muzyki 

Msza św. żałobna odpraw iona zostanie dnia 6 lipca 1994 r. 
o godz. 11.30 w kości e le oo. Redempt orystów w Gdyni. 

61871 

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00 
na cment arzu Witomińskim. 

O czym zawiadamia 
Rodzina i Przyjaciele 

Łącząc się w bólu z Żoną i Dziećm i 
tragicznie zmarłego 

CZESŁAWA KAŁ~DKIEWICZA 

70058 

szczere i serdeczne wyraz.y współczucia 
składają 

Dowództwo, Kadra, 
Marynarze i Pracownicy Wojska 

Jednostki Wojskowej 2035. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w d~iu 1 lipca 1994 r. zmarł nagle nasz serdeczny Kolega 

.. my --.011ennle ~-, " ctost.arcz• ,._. 
· Towar transportem· 

włafllYII' OłMlłffli-_k~· 1mH'~· 
plł.jYłYm....Kt!ęntóW...ff- l bJ 2 

ES-BUD 
Gdynia-Orłowo 

ul. Lin1bowa 31 a 

tel./fax 22-35-14 

___ _____ O_F_E_R_U-.......J~ 

29117 

• Szwedzką podłogę 

jladura j 
-podłoga o f:1kturte natllralnego 
dren 1w w szerokiej 
gamie koloróll' 

* Szwedzkie i Fiflskie 
pokrycia dachowe 
- blachoc/ociló11k;1 

"EUT'' i 'WVALDI" 
- blacha trapezo11:1 
- ory11no1rnnie PCl 

* Okna, drzwi i rolety PCV 
firmy KnlQ~n& 

* Elewacje winylowe 
typu SIDING 

ANDRZEJOWI 
ZARĘBSKIEMU 

serdeczne wyrazy współczucia 

w związku ze śmiercią 

O.ICA 

składają 

Koleżanki i Koledzy 
z Radia Gdańsk S.A. 

Z głębokim ża lem zawiadam iamy, 
że w dniu 3 lipca 1994 r. zmarła nasza 

najukochańsza M ama, Teściowa, Babunia 

LEOKADIA WOLSKA 

74098 

Pogrzeb dnia 7 lipca 1994 r., 
godz. 12.00 na Srebrzysku. 

Pogrążona w smutku 
Rodzina 

Po krótkiej chorobie przestało bić serce naszej kochanej 
Mamy, Teściowej, Babci i Prababci 

ś . t p. 

MARIANNY Ci RA N Z 
z domu PIONTEK 

lat 86 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 5 lipca 1994 r. 

o godz. 19.00 w koście le św. Jadwigi w Nowym Porcie. 
Pogrzeb odbędzie s ię dnia 6 lipca 1994 r. o godz. 11.00 

na cmentarzu parafialnym w Sworznie. 
Pogrążona w smutku 

70266 Rodzina 

... tyłem bo chciale§ 
odszedłem bo kazaleL 

RYS2'ARD WARSZYŃSKI 
lat47 

Człowiek wielkiego serca i prawego charakteru. 

Szczerze zasmuceni i pogrążeni w żalu powiadamiamy, że dnia 1 lipca 1994 r. 
zmarł nagle obdarzający niezmierzoną miłością najlepszy i najukochańszy Mąż i Ojciec 

29173 

31831 

ś. , p. 

Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia składają 
Dyrektor, Koleżanki i Koledzy 

z PHU - S. M. Kankowski 

RYSZARD WARSZYŃSKI 
lat47 

Pogrzeb 5 lipca 1994 r. o godz. 13.00 - cmentarz w Nowym Porcie. 

Msza św. odprawiona zostan ie w kościele NMP Królowej Różańca św. na Przymorzu dnia 
5 lipca 1994 r. o godz. 11.00. 

Msza św. w koście l e NMP Królowej Różańca św . ("Okrąglak" na Przymorzu) 
o godz. 11.00 w dniu pogrzebu. 

Pogrzeb o godz. 13.00 na cmentarzu w Nowym Porcie. 

Koledze 
EUGENIUSZOWI DOTKA 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI 
składają 

Pracownicy i Dyrekcja 
PPU Favier. 

74511 

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

ś. f' p. 

mgr. inż. PIOTRA 
KUCHARSKIECiO 

zostanie odprawiona msza św. za spokój Jego Duszy w dniu 
6 lipca 1994 r. o godz. 19.00 w koście le św. Krzyża w 

Gdańsku-Wrzeszcz u przy ulicy Mickiewicza 24 (Mały Kościół), 

na którą zapraszamy Wszystkich, którzy Go cenili, 
darzyli sympatią, przyjaźnią i komu bliska jest pam ięć o Nim. 

1,m Żona z Rodziną 

żona z Dziećmi 

Z g łęboki m ża lem zawiadamiamy, że dnia 2 lipca 1994 r. 
po krót kich cierp ien iach zma rł 

ś. t p. 

WIESŁAW SZLESZKOWSKI 
Msza św. odprawiona zostanie w kościele pw . 

św. Michała Archanioła w dniu 5 lipca 1994 r. o godz. 13.00. 
Pogrzeb odbędzie się po mszy św. na cmentarzu Oksywskim. 

70015 

Pogrążona w smutku 
Rodzina 

Prosimy o n ieskładanie kondolencj i. 

MM REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRE$C ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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TV ~,--~ 
6.00 Kawa czy herhata? 
8.05 . .Królik Bugs przedstawia" 
8.25 Kawa czy herbata? !cd. I I 
9.00 Wiadomości j 
9.10 Program dla dzieci „Tik - Tak 

oraz „ Zamek Eureki"- serial I 
JO.OO ,,Życie" /40/ - serial prod.jap. 
10.45 Kartki z podróży do Azji Połu-

TV 
2 

7.30 Panorama 
7.35 Pejzaże 
7.40 „Przygody Blacky 'ego„ /14/ 

- " W pułapce,, - serial prod. 
kanadyjsko - francuskiej 

8.05 Program lokalny 

dniowej 
10.55 Muzyczna Jedynka 
I I .OO Giełda pracy, giclda szans 
11.20 Starting Business English 171 -

jc;zyk angielski dla średniozaa
wansowanych 

8.35 Powitanie 
8.40 Studio Sport 
9.IO „Miłość i dyplomacja" /90/ - / 

serial prod. kanadyjsko - ar
gentyńskiej 

11.30 Lato z Magazynem Notowań -
.,Nad Wartą" 

12.00 WiadomClści J 

12.10 Telewizja Edukacyjna 
12.15 Sonda I 
12.45 ,.$wiał na dwóch kółkach" - Ro-

wery serial prod . angielskiej 
12.55 Gwiezdne podróże profesora 

Marka Demiańskiego /25/ -
,,Promieniowanie reliktowe" 

13.10 Lato z nauką 
13.25 Wakacje z komputerem 
I 3 .40 Perły architektury 
13 .55 Program dnia 
CIIF'J4.00 Kino letnie „Rok komety"

film fab. prod. USA [ 86 min, 
1992r. ] reż. Peter Yates 

15.25 Ballada o Czarnej Hańczy 

16.00 Dla młodych widzów Wkoło I 
natury - teleturniej oraz film z ' 
serii „Były sobie Ameryki" I 

16.50 Muzyczna Jedynka 
17 .OO Teleexpress 
17 .30 Rewizja Nadzwyczajna - Opera

cja „Ostra Brama" 
18.05 ,,Królik Bugs przedstawia" - se-

rial anim. prod. USA 
18.30 Recital Katarzyny Sk17.yneckiej 
I 9 .OO Wieczorynka - Pszczółka Maja 
19.30 Wiadomości 

~ ~ •m&:~ l.'1~1l?rill&':3:' ~ '81 

9.35 Wakacje w Dwójce 
IO.OO „Pot, krew i chwała" - film 

dok. prod. ang. 
11.00 „Zakazana miłość" /9/ - Sl'rial 
12.00 Muzyczne lato w Dwójce -

Clipol - magazyn muzyczny 
12.50 Magazyn przechodnia 
13 .OO Panorama 
13.15 Gwiazdy amerykańskiego 

baletu: Balet Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku - so
liści : Michaił Barysznikow, 
Cynthia Harvey, Martine van 
Hamel, Patrick Bissel, 
Amanda McKerrow i inni 

14.55Program dnia 
15.05 „Broi1 XX wieku" .,Cicha 

wojna" - film dok. USA 
15.35 „Przygody Błacky 'ego,, - " 

W pułapce., - serial prod. ka
nadyjsko - francuskiej 

16.00 „Zaklęty dwór" /3/,, W sie
dzibie upiora" - serial TVP 

17 .OO PKF 26/94 
17.10 Wakacyjne dumania - pro

gram redakcji katolickiej 
17.30 „Miłość i dyplomacja" /90/ -

serial prod. kanadyjsko -
argentyńskiej 

18 .OO Panorama 
18.03 Program lokalny 
18 .30 Kolo fortuny - teleturniej 
18.55 Studio sport :MS w piłce 

nożnej - Nigeria - Wiochy 

21 .OO Panorama 
20.10 „PokóJ na piętrze" ffhe Room 21.30 Sport - Kronika MS w Piłce 

Up~tair~/ - film psych. - oby- Nożnej 
c~lJOW~lprod. USA /19~7 r, 97 21 .45 Pogotowie ekologiczne 2 
mm/ nz. S~uart ~fargolm wyk. I r...-21.55 Rewelacja miesiąca -
Stockard_ Channmg, Sam Wa- ,.Zemsta nietoperza" przed 
tcrson, Lmda Hunt . . . 

21.50 Sejmograf _ magazyn parlamen- W1cdensk1m Rat_uszem - pro-
tarny gram prod. austnack1e.1 wyk. 

22.00 Bi li Cl in ton - prezydent Agnes Baltsa, Placido Do-
odnowy? mingo 

22.20 Studio Sport - M S w piłce noż- 23.20 „Placówka" - reportaż Piotra 
nej - Meksyk - Bułgaria Łazarkiewicza z otwarcia ln-

0.20 „Wspomnienia oficera''. film do- stytutu Kultury Polskiej w 
kumentalny Ignacego Szczepań- Berlinie 
skiego o generale Józefie Kuro- O.OO Panorama 
piesce 0.05 ,,Kuzyn z Ameryki'' /2/ - se-

J .20 Studio Gama - program rozryw- rial prod. włoskiej reż. Gia-
kowy z 1978 roku reż. Janusz como llattiato 
Kondratiuk. wyk. Andrzej Zaor- 1.30 Zakończenie programu 
ski. Lidia Stanisławska, Iga 
Cembrzyńska, Maryla Rodowicz 
i inni 

2. I 5 Zakończenie programu ·I -, 

SAT ---- _ _....__ .... 

t 1 
930 „Księżniczka Pacyfiku" - serial 

(powt. z poniedziałku) 
IO .30 „Sąsiedzi'' - serial 
11.00 „Cienie namiętności" - serial 
11.55 „5 x s·· (powt. z poniedziałku) 
12.30 .. Pod słońcem Kalifornii" - serial 
13.30 „Księżniczka Pacyfiku" - serial 
14 .30 „Superboy" - serial 
15.05 „Bonanza'' - serial 
16.00 „Star Trek - następne pokole

nie" - serial 
17.00 Studio spo1t: piłka nożna - MŚ 

USA '94 
17.30 „5 x 5" - teleturniej 
18.00 . .Idź na całość!" - teleturniej 
19.00 Wiadomości 
19.15 Magazyn regionalny 
19.35 „Kolo fortuny" - teleturniej 
20.15 ,.Lekarz z gór" - serial 
21.15 „Mroczna sprawiedliwość" - serial 
22.15 „Ulrich Meyer: Sprzeciw!" -

magazyn publicystyczny 
23.10 „Spiegel TV" - mag. reporterów 
23.45 „Ukryta kamera" 
O.IS „Po drugiej stronie ciemności'' -

melodramat, USA 1977, reż. 
Charles Jarrot 

8 TL ~---..n. _____ . --
· 2 

DSF 

8.00 Magazyn sportowy (powt.) 
9.00 Trening z DSF (powt.) 
9.30 Jeździectwo: Mistrzostwa 

, Niemiec w skokach (powt.) 
10.30 Wyścigi samochodowe: Pu-

char ADAC (powt.) 
11.30 Magazyn sportowy 
12.00 „Powerplay" (powt.) 
12.30 Magazyn sportowy (powt.) 
13.30 Magazyn sportowy (powt.) 
15.00 Trening z DSF 
15.30 Magazyn sportów wodnych 
16.00 Lekkoatletyka: Mistrzostwa 

Niemiec 
17.00 „Monster Trucks'' - wyścigi 

ciężarówek 
18.00 ,.Powerplay" - sportowy show 
18.30 Koszykówka: NBA - mec, 

Boston Celtics - Houston Roc
kets (finał z 1981 r.) 

19.55 Wiadomości sp01towe 
20.00 Tenis: Wimbledon 
21.45 ,,Poja:1:dy i ich legen<ly'' 
22.45 Wiadomo~ci sportowe 
23.00 „Ring wolny" - boks (walki 

zawodowców) 
O.OO „Pojazdy i ich legendy" 

1, 

T , V 
PO LO N I A' 

7.30 Panorama 
7.35 Program dnia 
7.40 „S. O. S" /2/ serial TVP 
8.40 Co nowego. Maria Koterbska 
9.00 Robinsonowie 
9.20 Wakacyjna przygoda: ,,Sa

mochodzik i Templariusze" 
/1151, serial TVP, reż. Hubert 
Drapella 

10.00 - 12. OO Jest lato. a w nim 
10.15 „Tajemnica Enigmy" /2/ 

,,Zaproszenie do Warszawy" 
.serial TVP 

10 .57 Jest lato. 
11.J 5 Miliard w rozumie - teletur-

niej 
11.45 Jest lato. 
12.00 Wiadomości 
12.10 „Przyjaciele" /4/ serial TVP 
13.30 Historia - współczesność: 

Polskie Siły Zbrojne na Za
chodzie 1939 - 1945 cz. I 

14.00 Z notatnika - cykl reporter
ski: ,,Komu się powodzi" -
Poznańskie 

14.30 Lato w Filharmonii : Letnie 
festiwale muzyczne „Viva il 
Canto" - Cieszyński Festi
wal Muzyki 

l5.25 Prosto z Belwederu 
15.50 Powitanie, program dnia 
15 .55 Euroturystyka - Morze 

16.10 Zwyczaje i obrzędy: Ropiorz 
16.25 Wakacyjna przygoda: ,,Sa- j 

mochodzik i Templariusze" 
/2/ serial TVP 

17 .OO Teleexpress 
17.15 - 19. 15 Jest lato. a w nim 
17 .30 „Alternatywy 4" /2/ serial 

komediowy TVP 
18 .30 Gra - teleturniej 
19.00 Jest lato. 
19. 15 Dobranocka 
19 .30 Wiadomości 

20 .OO Prosto z Bewederu 
20.10 Publicystyka kulturalna 
20.30 Życie i historia - cykl repor-

lerski 
21.00 Panorama 
21.25 Gość TV Polonia 
21.40 „Popielec" /7/ odc. pt. 

„Ślub" , serial TVP 
22.45 Teatr w kadrze: ,.Teatr w Te

lewizji" real. Ireneusz Do
browolski i Wojciech Maj
cherek 

O. IO Program na środę 
O.IS „Ucieczka z miejsc ukocha

nych" /2/ serial TVP 
1.13 Zakończenie programu 

----~-,-

7 .OO Piłka nożna: MŚ - aktualności 
7.30 Piłka nożna: MŚ - aktualności 
8.00 Piłka nożna: MS (najważniej-

sze wydarzenia) 
IO.OO Kolarstwo: Tour de France 

(najważniejsze wydarzenia) 
11.00 Pitka nożna: MŚ - aktualności 
11.30 Tenis: turniej ATP Swiss 

Open w Gstaad (na żywo) 
14.50 Kolarstwo: Tour de France -

3 etap (na żywo) 
16.10 Tenis: turniej ATP Swiss 

Open w Gstaad (na żywo) 
18.30 Piłka nożna: MS - ćwierćfi

nał w Bostonie (na żywo) 
20.30 Wiadomości sportowe 
21.00 Kolarstwo: Tour de France 

(najważniejsze wydarzenia) 
22.00 Piłka nożna: MŚ - ćwierćfi

nał w Nowym Jorku (na ży
wo) 

0.30 Piłka nożna: MS (najważniej
sze wydarzenia) 

130 Wiadomości sportowe 

PRO 

5.35 „Riptide" - serial sensa
cyjny 

6.30 „Maria" - serial obycza
jowy 

7 .20 Teledyski 
8.00 Puls miasta serwis 

infonnacyjny 

8.15 „Yattaman" - serial ani
mowany 

8.45 „Syrenka Mako" - serial 
animowany dla dzieci 

9 .05 Magiczne igraszki 
9.30 „Riptide" - serial sensa

cyjny 

10.30 „Prawo do narodzin" 
11.30 „Magnum" - serial sensa

cyjny 
12.25 „Cierpieć z miłości" - te

lenowela 

13 .OO Teledyski 

13.15 Pasja, zawód czy przy-
jemność 

13.35 Teledyski 
13.50 Górka klasztorna 
14.50 Teledyski 
15.15 Biznes to biznes 
15.45 Magazyn o sztuce 

16.15 „Yattaman" - serial ani
mowany 

16.45 „Syrenka Mako" - serial 
animowany dla dzieci 

17 .05 Magiczne igraszki 
17.30 Puls miasta - serwis 

infonnacyjny 
18.05 „Riptide" - serial sensa

cyjny 
19 .05 ,,Prawo do narodzin" 

20.05 Jaja na boczku ... czyli żar-
ty na bok 

21.05 „Sprawiedliwi" - serial 
22.00 Puls miasta 
22.20 Top 20 
23.05 Magazyn muzyczny 
23.55 „MacGJver" - serial 

1.35 Puls mia~~a 
1.40 Teledyski 

ATV 
18.30 Początek programu 
18.35 „Pogoda dla bogaczy" (4) -

serial obyczajowy, USA, 
1976, reż. David Greene 

19.25 „Przygody dobrego wojaka 
Szwejka" (I) - film anim. 

2000 „Fort Boyard" 
21.30 „Filip z konopi" - komedia 

satyryczna, Polska 
22.50 Co nas CY.eka? 

17 .OO Planetarna rodzina: Lisy 
preriowe - serial 

17 .30 Wyścigi psich zaprzęgów -
film dok. 

18 .OO Taniec ze zmarłym i: 
Obrzędy z Madagaskaru 

20.00 Poznaj świat dzikich zwie
rząt: Leomury - serial 
przyrodn. 

20.30 Wszystko jest możliwe -
film dok. 

21.00 Kiedy ET zadzwoni na 
Ziemię? -film dok. 

22.00 Samolot „X": Przełama
nie bariey dżwięku 

22.30 Helikoptery: Od Lonarda 
da Vinci do czasów 
współczesnych - serial 

23 .OO Zawsze we wtorek: Ame
rykański batalion mary
narki wodnej - film dok. 

O.OO Australia na dziko: Ludzie i 
oposy - serial przyrodn. 

0.30 Sanktuaria przyrody: Wy
spy Galapagos - serial 
dok. 

9.20 „Wesoła rodzinka" 5.30 „Dzień dobry Niemcy" - maga- 5.45 „Agentka mimo woli" _ se- 6.00 - 17 .OO Blok filmów 
950 „Odwiedziny jak grom z jasnego zyn poranny rial (powt. z poniedziałku) animowanych dla dzieci 

nieba" - komedia. Niemcy 1958. 9.05 „Potrzebna pomoc" - serial 6.30 „Trick 7" _ filmy animowa- 17.00 „Centurioni" - serial animo-
reż. Ferdinand DErfler (90 min) IO.OO „Piękni i bogaci" - serial ne: wany (A/H) 

11.30 „Throb"' - serial 10.30 „Czas tęsknoty" - serial 6.35 „Przygody Tiny Toon" (po- 17 30 „Fantastyczna czwórka" -
12.00 „Proszę o uśmiech'' (powt.) 11.00 „Właściwa cena" - show wt. z poniedziałku) serial animowany (AIS) 
12.30 Blok filmów animowanych 11.30 „Pojedynek rodzinny" - tele- 6.50 „Simpsonowie" (powt. z nie- 18.00 ,Jetsonowie" - serial animo-
12.35 Vampy turniej familijny dzieli) wany (A/S) 
12.40 „Przygody Dawida" 12.00 „Punkt 12" - magazyn infor- 7.15 „Myszy u władzy" (powt. z 18.30 „Flinstonowie" - serial ani-
13.05 Vampy macyjny niedzieli) mowany (A/F) 
13.10 „Dzieci z Berghof' 12.30 „Hi5toria Springfieldów" - se- 7.45 „Domek na prerii"_ serial 19.00 „Wieczór z Bagsem i Daffy'' 
13.35 Vampy rial 8.45 ,.Lindenau" - talkshow - serial animowany (AIS) 
13.40 „Foofur'' (powt. z godz. 07.55) 13.15 „Santa Barbara" - serial 9.40 „The Family Jewels" (,.Das 20.00 Filmowy wieczór TNT na te-
14.05 „Cupidospace'' 14.10 „Morderstwa to jej hobby" - Familienjuwel") - komedia, mat: ,,Europejscy reżyserzy w 
14.20 Vampy serial USA (powt. z niedzieli) Hollywood": ,,Girl Happy" -
14.25 „Pandy'' 15.00 „Ilona Christen": kobiety prze- 11.35 .,Bill Cosby Show" - serial film muzyczny, USA 1965, 
14.50 Vampy stępców 12.05 ,,Agentka mimo woli" - serial rei„ Boris Sagal, wyst.: Elvis 
14.55 „Rock'n Cop·' 16.00 „Hans Meiser": adoptowane 13.00 ,.Hotel" - serial Presley. Shelley Fabares, Ha-
15.20 Vampy dzieci 14.00 „Arabella Kiesbauer" - tal- rold J. Stone, Gary Crosby i 
15.25 „Wesoła rodzinka" 17.00 „Kto tu jest szefem?" - serial kshow in.(92 min) Elvis wybawia z 
1550 Vampy 17.30 „Strasznie mila rodzinka" - se- 15.00 „Dynastia" - serial kłopotów córkę wpływowego 
16.00 „Kamiei\ marzeń" rial 15.55 „Domek na prerii" - serial gangstera ... (A/F/N) 
16 20 18.00 „Piękni i bogaci" - serial (po- 17.00 „Trick 7" - filmy anim. 21.45 „Sława" (,,Farne") - film . Vampy 

wt. z godz. IO.OO) 17.05 ,,Akademia policyjna" obyczajowy, USA 1980, reż. 16.25 „Cupidospace" 18.30 „Explosiv - flesz" - magazyn 17.30 „Przygody Tiny Toon" Alan Parker, wyst .: Irene 
16.40 „Romanoff and Julie! - komedia, 18.45 Wiadomości 17 55 „Między nami,jaskiniowcami" Cara, Lee Curreri, Eddie 

USA 1960, reż. Peter Ustinov, · 19.10 ,.Explosiv" - magazyn 18.25 „Nasz głośny dom" - serial Barth, Laura Dean i in. (128 
(95 min) 19.40 „Dobre czasy. zie czasy" - se- 18.55 „Inny świat" - serial min) Marzenia i nadzieje 

18.25 „Proszę o uśmiech'' - magazyn rial 19.30 „Bill Cosby Show" - serial uczniów nowojorskiej szko-
rozrywkowy 20.15 „Columbo" - serial 20.00 Wiadomości ly artystycznej ... (A/N/F/S/H) 

18.55 Wiadomości 21.40 „Quincy" - serial 20.15 „Punkt dla baseballisty" 0.15 „God is My Co-Pilot'' - film 
19.05 „Pozdrowienia z zaświatów" - 22.35 „Dirk Bach Show" film obyczajowy, USA wojenny, USA 1945, reż. 

serial 23.10 „Nocny show RTL" 1988, reż. Steven Kamp- Robert Florey, wyst.: Dennis 
20.00 Wiadomości O.OO Wiadomości mann (91 min) Morgan, Raymond Massey, 
20.15 „Deuce Coupe" - film obyczajo- 0.30 „Strasznie mila rodzinka" - se- 22.05 ,.Reporterzy" - magazyn pu- Alan Hale, Andrea King i in. 

wy, USA 1992. rei. Mark Deimel. rial blicystyczny (88 min) Zapis dramatycz-
( 111 min) Dwaj bracia 1.yją tą sa- 1.00 „Traccy U liman Show'' 23.00 „Rewir Palmowej Plaly'' - nych przeżyć pilota eskadry 
mą pasją. jaką są samochody... 1.30 „Kto tu jest szefom?'' - serial serial „Tygrysów" z czasów II 

22.30 Wiadomości 2.00 „Explosiv'' (powt. z godz. O.OO Wiadomości wojny światowej ... (A/F/N) 
22.40 ,.Pamiętnik z plaży w Brighton" l 9.10) O.IO „Rozmowy o północy" - se- 1.55 „Uciekinierzy" - film sensa-

komedia. USA 1986 ( I 05 min) 2.30 Wiadomości rial cyjny, USA 1934 

SKY< 
OR U N I A-' 

7.00 „Ślepy strach" - film 
sensacyjny prod. USA 

8.45 Dzień dobry Trójmiasto 

9 .OO Zapowiedź programu 

9.05 „Wędrówki Pyzy" - film I 
animowany 

9.30 Natural Wonders of Eu- I 
rope 

10.30 „Pomysłowy Dobromir" 
- film animowany 

11.25 Zakupy w Mango 

11.55 W sarno południe - ser-
wis infonnacyjny 

12.05 Giełda pracy 

12.10 Notatnik konsumenta 

12.15 „Małżeństwo z rozsąd-
ku" - komedia prod. pol
skiej, reż. Stanisław Ba
reja 

13 .55 Magazyn sportowy 

IS.OO Nowiny i pogoda - ser
wis infonnacyjny 

15.10 Giełda pracy 

15.20 M-3 Magazyn muzyczny 
młodych 

16.25 Lato w mieście - Gdańsk 
16.40 Program dnia 

8 .05 Dzień dobry, tu Gdańsk 
8.35 Trójmiejski serwis inform. 
8.45 Magazyn sportowy (powt.) 
9 .15 Temat wiejski (powt.) 
9.30 Trans World Sport 

10.25 Dozwolone od lat 40 (powt.) 
10.50 Program o zdrowiu 
11.00 Od Marksa do wolnego rynku ; 

- program edukacyjny 4ic 
11.15 Polskie seriale: ,,Na kłopoty } 

Bednarski" odc. 2/7 
12.15 TV Polonia 

16.00 Program dnia f 
16.05 Panorama il;, 

16.10 Nowalijki l:S 
16.15 „45 ":i~ut" - program dla 0_'._,_'.; 

mlodz,ezy ' n 
17 .OO Teleexpress § 
17. 15 Studio „Trójki" ~t 
17.30 Czarne i białe - mag. reporterów Ef 

17.45 Handel i handelek 1% 
18.03 PANORAMA t/ 
18.30 „Różowa dama'' - serial fil- }·•'.•• 

mowy prod. wenezuel. ?· 
19.20 Studio „Trójki" 1, l:-. 
19 .30 Wiadomości }, 

20.00 Panorama . f; 
20. I O Rozmowa dnia W*' 
20.20 „Trójka" zaprasza w świat ~'. 

przyrody ef 
20.45 Prawo prawa - pr. pub lic. · 
21.00 TV Polonia 

POL 
SAT 

5 lipca 1994 a&m/11 

Zespół Bak
szysz prezentować będzie 
piosenkę - kandydatkę 'do 
muzycznej listy przebojów 
Muzycznej Jedynki 

Gwiezdne podróże 
r~fesora Marka Demiańskiego (25) 

ff/ . . Promieniowanie reliktowe 

Ił:~ A Kontynuacja gawędy prof. Demiańskiego na 
temat promieniowania reliktowego, wykrytego przez 
satel itę COBE. Jakie wnioski można wyciągnąć z tego 
odkrycia? Czy zrewolucjonizuje ono stan dotychczaso
wej wiedzy o początkach wszechświata? 

Były sobie Ameryki (5) 
14.50 Powitanie Cywilizacja budowniczych 

16.50 Baw się razem z nami 
17.05 „Wędrówki Pyzy" - film 
17.15 Lato w mieście - Gdynia 
17.30 Nowiny i pogoda - serwis I r...-14.55 Filmoteka Narodowa· ·, Czasy, o których opowiada Maestro , dziel i 

,.Uhm księcia Józefa", Polska 1:, 150 lat od naszej ery. L ud Anasazi w trudnych warun-
1937, reż. Konrad Tom , , kach, jakie panują na terytorium Arizony i Nowego Me-

informacyjny 
17.40 Giełda pracy 
17 .45 Notatnik konsumenta 
17.50 Psiaki, kociaki i' inne 

zwierzaki 
19 .00 „Con amore" - melodra

mat TVP , reż. Jan Batory 

20.40 Natura! Wonder of Europe 
21.40 Zakupy w Mango 

16 20 „Supermodelka'', odc. 103 _ : ksyku, tworzy oryginalne cywilizacje. Mieszkańcy udo-
brazylijska telenowela skonała ją sposób uprawy pól. Konstruują zegar slonecz-

17.00 P k · · lub ny, tworzą budowle zwane Tumulusami. Zmiana klima-,. o szu I wany: zywy . d 
martwy", odc. 10 ·:::· tu powo uje rozproszenie Anasazi. 

17.30 „Detektyw D.A.", odc. I - ' 
amerykański serial kryminalny t~: 

18.30 Magazyn sportowy ,,, 
19 .OO lnformac je 
19.20 Angiebki dla biznesmenów 
19.30 „He-Man", odc. 16 

I',, t;r, Pokój na piętrze 
22.05 Lato w mieście - Sopot 
22.20 Giełda pracy 
22.25 „Anatomia miłości" - , 

film prod. polskiej, reż. 
Roman Załuski . 

20.00 „Wydział zabójstw". odc. 13 
(ostatni) - serial kryminalny 

20.58 Informacje 

li.~~·xd Lea całkowicie poświęca się swojej pracy -
opiece i wych(,waniu dzieci w szkole specjalnej . Po 
śmierci ojca zamienia jego stary dom, który dostała w 
spadku. na pensjonat . Jednym z jego mieszkańców zo
staje przystojny wiolonczelista (Waterston) . Monoton
ne, pracowite :i.ycic kobiety zaczyna nabierać nowych 
barw. 

0.30 „Perła w koronie" - film J 

prod. polskiej, reź. Kazi
mierz Kutz 

2.35 Co słychać w Trójmie- \ 
ście - sonda 

2.40 Zakupy w Mango 
3.05 M-3 Magazyn muzyczny 

21.00 Doktorek Le Toubib", Fran-
cja 1979, reż. Perre Granier- , 
Dcferre. Renomowany fran
cuski chirurg (Delon) przeży
wa kryzys w życiu osobi
stym. W górskiej wiosce za
kłada szpital i zatrudnia pie- , 
lęgniarkę, w której się zako- · 
chuje. 

°' 
Zakazana miłość {9) 

• Serial obyczajowy. German Gall ardo i lrene 
młodych 

5 .05 Notatnik kulturalny 
5 .40 Magazyn sportowy 

1 22.40 Jnformacje i biznes informa
Silvas biorą ślub cywilny. Po ceremonii udają się do 
hotelu, gdzie zamierzają spędzić noc. W drodze docho
dzi do wypadku samochodowego. Gennan traci władzę 
w nogach. Wieść o traged ii szybko obiega Puerto Espe
ranza. Mieszka1\cy m iasta świętują. Wszyscy są przeko
nani, że znienawid.rony German paniósl śmierć. 

6.40 Co słychać w Trójmie
ście? - sonda 

6.45 Giełda pracy 
6.50 Gimnastyka poranna 

9.00 Ingo przedstawia 
12.00 Soul i reggae w MTV 
13.00 Przeboje Paula Kinga 
14.00 Simone przedstawia 
1630 Raport Coca-Coli 
16.45 Mag. nowości filmowych 
17 .OO Wiadomości 

I 

17.15 „3 From I": trzy teledyski, 
które łączy wspólny wyko
nawca, temat i czas nagrania 

17.30 Zadzwoń do MTV Program 
z telefonicznym udziałem 
widzów przedstawiających 
własne propozycje najlep
szych teledysków 

18.00 Muzyczny non-stop 
19 .30 Studio sport (Dan Cortese) 
20.00 Przeboje Paula Kinga 
21.00 „Najbardziej oczekiwane" 

Prezenter MTV spełnia mu
zyczne życzenia telewidzów 

22.30 „Beavis i Butthead" - serial 
23 .OO Raport Coca-Coli 
23.15 Magazyn nowości filmo

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

6.00 „Dom Deschenes" - serial 
630 Telewizja śniadaniowa 
8.05 Wiadomości tv kanadyjskiej 
835 „Światła Paryża" 
9.05 ,,Mecz życia" (powt.) 

IO.OO „Siedem dni w Afryce" (po-
wt.) 

10.15 „Geopolis" (powt.) 
11.00 „Cest tout coffe" 
12.05 „Szansa dla piosenek" - show 
12.45 Wiadomości tv szwajcarskiej 
13.05 „Dom Deschenes" - serial 

(powt. z godz. 06.00) 
13.35 Film dokumentalny (powt.) 
14.30 „Pegaz" 
15.00 „Co za historia" 
16.00 Wiadomości 
16.10 „Vision 5" - magazyn popu

larnonaukowy 
16.25 „40 stopni w cieniu" - pro-

gram rozrywkowy 
18.30 Wiadomości 
18.55 Przegląd prasy afrykańskiej 
19.00 „Światła Paryża" (powt.) 
19.25 Prognoza pogody dla pięciu 

kontynentów 
19.30 Wiadomości tv szwajcarskiej 
20.00 „Czas obecny" - magazyn ak

tualności 
20.55 Prognoza pogody dla pięciu 

kontynentów 
21 .00 Wiadomości tv francuskiej 
21.35 „Specjalny wysłannik" - ma

gazyn reportaży 
23.05 „90 days" (,,90 jours pour 

tomber en amour") - kome
dia, Kanada 1985 (powt. z 
niedzieli) 

0.35 Wiadomości tv francuskiej 
1.00 Relacja z kolarskiego wyści

gu Tour de France 
1.30 „Tete a tete" 

cje 
22.50 Angielski dla biznesmenów 
23 .OO Mecz I ligi na żui.Ju 

O.OO Magazyn 
0.30 „Wydział zabójstw", odc. 13 

- ameryk. serial kryminalny 
I .30 Pożegnanie 

NBC SUPER 
CHANNEL 

8.30 Wiadomości NBC 
9 .OO Super sklep 

IO.OO „Rivera" - show 
11.00 „Kroniki katastrof' 
1130 „Właściwy czas" - magazyn 

publicystyczny 
12.00 „Dzisiaj w biznesie" 
13.00 „Dzisiaj" - mag. informacyjny 
1330 „Dzień w biznesie" 
14.00 ,.Dzisiaj" - mag. infonnacyjny 
1430 ,.Kolo fortuny" - magazyn 

ekonomiczny 
17 30 „Wieczorem o biznesie" 
18.00 „Dzisiaj" - mag . informacyjny 
19.00 Wiadomości ITN 
19.30 „Ushuaia" - przegląd filmów 

podróżniczych 
20.30 „Frontal" - debata polityczna 
21.30 Mistrzowie footballu 
22.00 Wiadomości ITN 
22.30 „Wieczór z Jay Leno'' -

show 
23.30 „Rozmowy intymne" - tal

kshow z udziałem telewi
dzów 

O.OO „Wieczorem o b iznesie'' -
magazyn ekonomiczny 

RAI 
UNO 

IO.OO „Mario i Nina" - wioski 
film fabularny, 1969, reż. 
Armando Crispino, wyst.: 
Gianni Monmdi, Laura Bel
li i in. (60 min) 

11.00 Wiadomości Flesz 
1135 „Przydatne na co dzień" -

magazyn dla kobiet 
1225 Prognoza pogody 
12.30 Wiadomości Flesz 
12.35 „Kobieta w historii krymi

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

nożnej - aktualności 
14.20 „Przychodzi mi na myśl" -

teleturniej 
14.25 „Tip On A Dead Jockey" -

film kryminalny, U.SA 
1957, reż . Richard Thorpe 
(98 min) 

16.05 -17.55 Wakacyjne popołu
dnie z Jedynką : .. Heidi" -
film animowany 

17.55 Dziś w parlamencie 
18.00 Wiadomości 
18.20 „Przychodzi mi na myśl" -

teleturniej 
1850 Wiadomości 
18.55 Studio sport: MS w piłce 

nożnej - mecz I /8 finału 
21.15 Wiadomości 
21.25 Studio sport: MŚ w piłce 

nożnej - aktualności 
22.25 Studio sport: MŚ w piłce 

nożnej - mecz 1/8 finału 
0.30 Studio sport: MŚ w piłce 

nożnej • aktualności 
0.40 Wiadomości Flesz 
0.45 Prognoza pogody 
0.50 Dziś w Parlamencie 

,.,...J t 

l~1ł.~j W siedzibie upiora 
R• ' Serial przygodowo-historyczny. Nocą w zaklę
tym dworze maziarz prowadzi tajne zebranie patriotyczne. 
Wśród przyszłych uczestników rewolucji są szlachcic, 
mieszczanin. kilku chłopów. Tymczasem do dworu zakra
da się Czorgut. Nie odkrywa jednak spiskowców, sam na
tomiast zostaje zauważony przez Bulija i omal nie ginie z 

ł jego ręki_. Zycie ratuje mu piękna dziewczyna podobna do 
Eugenii Zwirskiej. Rano Bulij wywozi ją z zamku ... 

f'l 
~ 
i 
i 
1· 

Miłość i dyplomacja (90) 
:i...,iii,,@!illtv;a Odile spędza noc u Carmen . Jan obiecuje 

Gwen, że nie będzie jej dłużej zadręczał rozmowami o 
ich wspólnej przyszłości. Miranda zwierza się Jean
Picrre'owi ze swoich problemów. Henk odwiedza Car
men, by zobaczyć się 7,e swoją córeczką . Okazuje się, 
że Lucilajest bardzo chora, ma wysoką gorączkę. Mała 
zostaje naty chmiast przewieziona do szpitala. 

Ir·:··· ~%··· · . .... . · .. ·.·._, _ .. ,1 .... · Ku,vn z Ameryki (2) I : fVPt , -, r: ~U.os . Serial sensacyjny. Architekt z Ballimore, Ju
lian Salina zostaje wplątany w niebezpieczne kontakty z 
mafi;i. Prosi o pomoc swojego kuzyna z Sycylii. sędz iego 
Giułliana Salinę, który od lat walczy z .. Ośmiornicą''. Tuż 
po przyjeżdzic do USA Giuliano cudem unika śmierci w 
zamachu bombowym. Policja z Baltimore zapewnia mu 
ochroni;, ale Salina w ie, że może liczyć tylko na s iebie. 

Film obyczajowy. Wys!.: Mark Harmon. Jodic 
Foster (na zdjęciu). William McNamara, Blair Brown i in. 
(91 min) Byiy baseballista powraca do rodzinnego miasta 
na wieść o śmierci jego przyjaciółki z młodości .. . 

wersje językowe: (A) - angielska, (F) - fińska, (Fr) - francuska. (N) - norweska, (S). szwedzka,(*) -program w wersji dla niesłyszących O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TELEDZIENNIK 
Opracowanie Bożena Kamińska 

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna 



... 

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

5 lipca 1994 

KJ JNGSPOHl\' 
Cd~nia 

w ELEKTRONARZĘDZIA 

BOSCH AEG 
Cetma ~ i(ANGO 

ST/HL 7fl.alcJ.fa.. 
REMS irnne 

,;r SERWIS 
AUTORYZOWANY 

e HURT, DET AL 
e CZĘŚCI ZAMIENNE 
e OSPRZĘT i AKCESORIA 

,.- PRZEWIJANIE 
SILNIKÓW 

IIUR1DWNIA PAPIERU 
Rok zalotc-n!a 1988 

Labo rus 
ul htnaiwa 111, SHllll Sopot 

tel 81-aG-28 

~-,~c~ 
pollgrafll 
-offaetowy 
-plimlenny 
- umokopluJ4cy 
-t•ktury 
-k1rtony 
-przebitka 

DLA 

-kHro I Inn• w 11ram1turac:h 
od 36 - 120 gim', 

du!t I mal• formaty oru zwo„ 

Ponad 100 poz. Hor1ymantowych 

GDYNIA 
UL PRZEBENOOWSKICH 10 

TELfAX 248·395 

ceny fabryczne 
transport 

specjalistyczny 
13402 

* automatyka do węzłów cieplnych 

* zawory termostatyczne 

• programowane termostaty 
dla domków jednorodzinnych 

* ciepłomierze Sonocal 

* sterowniki do pomp 

Autoryzowany dystrybutor: 

• 

,,ORION" s.c. 
AGENCJA HANDLOWO -USŁUGOWA 

81-983 Gdynia ul. Łużycka 6 
tel.Iłu (0-~8) 2230-42 w.211,212 orl•n8 tel. kom. 0-905045-30 

Oddział Gdańsk 
80-958 Gdańsk, 
ul. Waty Piastowskie 1 

LOKATA 
DEWIZOWO-ZŁOTOWA 

tel. 31-11-51, 
37-42-41, 
37-43-31, 
37-42-99, 

fax 37-43-75 

zapewnia 
rewalo,yzację wkładów zlotowych do USD lub 
DEM, nawet przrwcześniejsz}mrwycofanfu lokaty, 

wysokie oprocentowanie liczone w USD lub DEM: 
• lokaty 6 miesięczne - 7 % 
> lokaty 12 miesięczne - 8 % 
> lokaty 24 miesięczne - 9 % 
• lokaty 36 miesięczne - 10 % 

kartę rabatową Klubu ·Auto-Fortuna· 

W naszym Oddziale wylosowano: 
1. Telewizor SONY 
2. Magnetowid 
lokaty biorą udziaf w losowaniu 1 raz w miesiącu 
samochodu I Innych cennych nagród. 

58208 

AEG 
ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA DO GRZANIA POWIETRZA 
• Konwektory ściPnnP od 500 + 3000 W 
• Konwektory stojace z nadmuchem 
• Gr7Rjniki wentylatorowe z nau•il.i.aczem 
• Ogrzewanie podłogowe · matlj grzewcze 
• ścienne gm.'jniki olrjowe z mikroprocesorem 
• Piere akumułalorou•e najnowsz!'j generacji 

PHU KASIA -Gdańsk, ul. Słowackiego 73, tel. 57-59-51 
Salon - Teren IKEA Gdańsk, tel. 52-40-23 w. 6 

I. Kotły zadwdniocuropejskich firm 
2. Estetyczne i wvsokosprnwnc grzejniki i zawory 
3. l\lodernizacjc 1stnicj:1cych instalacji CO i CW 
4. Uslu~i projl:ktowl! i in-..talatorskic 
5. Gwarancy_1na i pogwaram:yjna oh-..luga 

r WYSTAWA,PREZENTACJA,SPRZEDAŻ 
• Bezpłatne doradztwo techniczne 

PA \IILON DA'.\IA I ~ 
81-840 SOPOT, al. Niepodległości 692/694 
tel. 51-7 4-2 I . 51-5 7 -·O 

AGENCJA Rozworo POMORZA GDAŃSKIEGO S.A 
GDAŃSK PO~ffiRANIA DEVELOPMENT AGENCY Co 

80-831 Gdańsk ul Piwna3009 tel. : (48)(58) 314861 fax: 313934 

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAl\U 
OFERUJE DO SPRZEDAŻY (DZIERŻAWY): 

- obic,kt magazynowy w Gdańsku przy ul. fliarwicldej 
o pow. c.tlk. 4 047 m2, 

- budynek biurowy w Gdańsku przy ul. ł.4kowej o pow utytk. 7 520 m1, 

- budynek biurowo-magazynowy w Gdańsku o pow. utytk. 890 m2, 

- obiekty magazynowe w Prusz.czu Gdańskim o pow. uzytl:: . 596 i 800 rn2, 
- pensjonat nad jeziorem niedaleko Otmidna o pow. użytk. 385 rii2. 
- obiekt hotdowo-gastronomiczny w budowie nad jeziorem przy trasie 
Gdynia-Szczecin o pow. J 406 m1, 

- obiekt mieszkalno-warszlltowy koło Żukowa o łącznej pow. 460 m2, 

- działkę budowlaną przy 1Tas1e Gdańsk-Kalirungrad o pow. S .11 ba. 
- halę produkcyj~ w Pucku przy ul. 10 lutego o pow. calk . I 245 m1, 

- i inne nieruchomoki pnemyslowc . 

Agencja prowadzi działalność w zakresie 
pośrednictwa 

w obrocie nieruchomościami przemysłowymi 

Blacharstwo Wulkanizacja 
Ldklernlctvvo Dla nost ka 

DIHNYKON 

ZAPRASZA NA SERWIS I SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW 
FIAT 125p, CINQUECENTO 700 i 900 cm', TIPO, ITMPRA. UNO, duiy wybór kolorów I ctęścl 

zamiennych. Przy sprzedaży wszyslklch samochodów udzielamy bonifikaty ponUej cen 
fabrycznych FlAT AUTO POLANO. 

ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 8.00 do 17.00, SOBOTA od 9.00 do 13.00 
IJllllf11(011 Gdyn . u!. Poznanllln 1-'.l. tel.ftal ~-
•· ,,,,.,_ I vjUd od ~"' Wttomrńsale;) 

-------- ---- .. -·---·----- --·---~-

POT 
KONCES.JONOVVANY BANK Z KAPITAŁEM BANKU DUŃSKIEGO 

Rachunki Bieżące 
SPRAWNE I SlYBKIE OTWIERANIE RACHUNKÓW 
BIEZĄCYCH DLA JEDNOSTEK GOSPODARClYCH 

BEZ DODATKOWEJ OPIA TY !!!! 

* wpłaty na konto bieżące bez prowizji 

* możliwość korzystania z wrzutni nocnej 
i inkasa 

* sprawne i szybkie rozliczenia krajowe 
i zagraniczne 

* ułatwiony dostęp do kredytów 
(linia kredytowa, kredyt w rachunku bieżącym) 

* skup euroczeków 

* skup i sprzedaż walut obcych 

* skrytki depozytowe 

Zapraszamy codziennie od 8.00 do 19.00 

a w soboty od 9.00 do 15.00 

Lokaty A wizowane 
LOKUJĄC W SOPOT BANKU SA NIE TRACISZ ODSETEK 

NAWET W PRlYPADKU ZERWANIA UMOWY!!!! 

Sopot Bank SA oferuje atrakcyjną formę lokaty I 

oprocentowanej 3 2 w skali roku I 

z możliwością wypowiedzenia umowy przez 
klienta w każdej chwili, tj. na 24 godziny 
przed wykonaniem operacji wypłaty 
Oprocentowanie wkładu będzie wynosiło: 

po 1 miesiącu 17.0% 
po 2 miesiącach 20.0% 
po 3 miesiqcoch 23.0% 

po 4 miesiącach 24.0% 
po 5 miesiącach 25.0% 
po 6 miesiącach 26.0% 

po 7 mleslqcach 27.0% 
po 8 miesiącach 28.0% 
po 9 miesiącach 29.0% 

po 1 O miesiącach 30.0% 
po 11 miesiącach 31.0% 
po 12 miesiącach 32.0% 

L Sopot, ~~ Konstytucji 3 Maja 1 tel. 51-32-32 do 35 

e ZAKŁADY PBACY 
• SzeJIALE 
o eRALNIE 
• SZK.Ot Y itp. 
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WYROBY,Z DREWNA 
DRZWI 

BOAZERIE 
PARKIET 

BI.ATY 
USTWY 
OKUCIA ill ;,; 

~ · Gdynia, ul. Warsz.awska78, 'ff' 2J-76-3! 
~ DREF AMET Gdpia. ul. Wasiyngtona II.'ff'n&l 69 

czynny: 9. JO - !8.00. soboty 9.00 - !5.00 

- ---

/\..~ tel. 32-52·88 (67) 

A~ CZVNNE' 8.00· , ,.oo 
GDANSK ul. NOWOlłPIE 28 SOBOTA 8 .00 • 15.00 

,,MORAX" 
PIECE GAZOWE c.o. 

DACHY· MATERIAŁY ;r:: WYKONAWSTWO I 
* DACHOWKI CERAMICZNE I CEMENTOWE 

tri. 57-75-06 w. 11 
IPI / fax 57-77-11 

OFFHUJl:MY 

"OO REKI" 

"' Jedno-, dwufunkcyjns 
~ -FAIS · włoskie 
~ -MORA 67 4 -czech. 
t -G-21 · Swiebodzice 

* OKNA DACHOWE, WYŁAZY, RYNNY PCV 
* FOLIE DACHOWE, WEŁNA MINERALNA 
* Pl:. YTKI ELEWACYJNE, PODOKIENNIKI 
* OKNA PCV SYSTEM "PANORAMN 
* OKNA DREWNIANE "STOLIMPEX" 

20! 14 

NAGRODY FUNDUJĄ: 

A.J. 

~"' 

pPłm• zes tawy CL','~d karoSt'rii I 
do SAMOCHODÓW ZAC:IIOlli\lCII 

oraz 

NAPll\\\'~ l MONTAŻ 
HFFLFKTOHÓW 

Gd . -Żabianka ~r.--~_ \1 ~ 
ul. Subislawa 50 \Il~ 804 7 

EDITIONS 

ł · Podgrzewacze zasobnikowe 
-grzejniki c.o. ODEON 

~ Gwarancja - SERWIS 
~ Dostawa gratis RATY 

KENWOOD 

WYDAWNICTWO 
KURPISZ 

TELEFA,XY, APARATY 
I CENTRALE TELEFONICZNE 

• anasonlC 
- . 
~~ Sp. z o.o. 
81-388 Gdynia, ul. Świętojańska 120/8 
tel. 20-67-17, tel./fax 20-28-64, tlx 054135 

Ot; itó!"Z/ /l"Zj'Cior/zq d(} lfflrf,, 

«1/erlzq o eo 1Hf ehor/z/ 

Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne 
Spółka akcyjna 

80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 
tel./fax 31-50-21 do 29 w. 318, w. 265 

tel./fax 31-08-76, 31-43-61 

PEWNOŚĆ KAŻDEGO KROKU 

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdarisk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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W 1 /8 finału 
Czwartym ćwierćfinalistą 

piłkarskich mistrzostw świata 
została Rumunia, która w Los 
Angeles pokonała Argentynę 
3:2 (2:1). Bramki zdobyli: Illie 
Dumitrescu (11, 18 min.) i Ge
orge Hagi (58) - dla Rumunii 
oraz Gabriel Batistuta (16 -
kamy) i Abel Balbo (75) - dla 
Argentyny. 

Rumunia: Prunea - Belode
dici, Petrescu, Prodan, Mihali, 
Selymes - Muntenau, Lupescu, 
Popescu, Hagi (86 Galca) -
Dumitrescu (90 Papura). 

Argentyna: Islas - Caceres, 
Sensini (63 Bello), Ruggeri, 
Chamot, Balbo, Redondo, Jose 
Basualdo, Simeone - Batistuta, 
Ortega. 

Żółte kartki: Hagi, Selymes, 
Dumitrescu (wszyscy Rumu
nia) oraz Ruggeri. Redondo, 
Chamot i Caceres (Argentyna). 

Sądziował: Pierluigi Pairetto 
(Włochy). Widzów 90 469. 

W ćwierćfinale (10 bm. w 
San Francisco) Rumunia zmie
rzy się ze Szwecją. 

Orlando okazało się szczę
śliwe dla piłkarzy Holandii. 
Zwycięstwo 2:0 (2:0) nad Ir
landią zapewniło „Pomarań
czowym" udział w 1/4 finału. 
Bramki zdobyli: Dennis Berg
karnp (11) i Wim Jonk (41). 

Holandia: de Goeij - Valc
kx, Ronald Koeman, de Boer -
Rijkaard, Winter, Jonk, Wit
schge (79 Numan) - Overmars, 
Bergkamp, van Vossen (70 
Roy). 

Irlandia: Bonner - Kelly, 
McGrath, Babb, Phelan - Hou
ghton, Keane, Townsend, She
ridan, Staunton (64 McAteer) -
Coyne (75 Cascarino) . 

Zólta kartka: Koeman (Ho
landia). Sędziował: Peter Mik
kelsen (Dania). Widzów 61 
200. 

Na tarczy wrócili z Torunia 
gdańscy żużlowcy. Niestety 
przegrali oni z miejscowym 
Apatorem Elektrim, który dzię
ki zwycięstwu objął przodow
nictwo w ligowej tabeli. Na 
mecz z Apatorem wybrała się 
spora liczba kibiców z Trój
miasta, co było już widoczne 
na kilka godzin przed meczem, 
szczególnie na trasie łączącej 
Gdańsk i Toruń. Na każdym 
praktycznie parkingu można 
było spotkać sympatyków 
gdańskiej drużyny, na co wska
zywały zwłaszcza czerwono
biało-niebieskie szaliki i flagi. 
Wszyscy jechali, licząc na ko
lejny udany, a przede wszyst
kim zwycięzki występ Wy
brzeża . Niestety, tym razem 
żużlowcom gwardzistom nie 
udało się. Zaważył na tym brak 
Marvyna Coxa, przy którego 
pewnej jeździe, dwa duże 
punkty mogły powędrować nad 
morze. Debiutujący Czech Jiri 
Stancl dwoił się i troił, ale w 

Do ćwierćfinałów piłkar
skich mistrzostw świata awan
sowało już pięć europejskich 
zespołów i tylko jeden spoza 
Starego Kontynentu. Jeśli w 
pozostałych do rozegrania 
ostatnich dwóch meczach 1/8 
finałów Włosi pokonają Nige
rię, a Bułgaria wygra z Meksy
kiem, to bez względu na wynik 
finału można będzie mówić o 
wielkim triumfie Europy na 
boiskach Stanów Zjednoczo
nych. 

Niedzielne spotkanie Rumu
nii z Argentyną było wielkim 
widowiskiem. W zderzeniu 
dwóch stylów gry, górę wzięła 
taktyka '.>parta na uważnej grze 
w obronie i szybkim kontrata
ku. Pondto, jeszcze raz okazało 
się, że przy wyrównanej klasie 
drużyn, o losach meczu decy
dują gwiazdy. George Hagi i 
Ilie Dumitrescu w zespole ru
muńskim są nimi z całą pew
nością. Z kolei, brak Diego 
Maradony i Claudio Caniggi w 
znaczący sposób odbił się na 
postawie Argentyńczyków. 
Miejmy nadzieję, że po drama
cie w Medellin argentyńscy ki
bice będą bardziej wyrozumiali 
dla powracających do domu 
swoich piłkarzy. 

Tymczasem na cmentarzu 
„Campos de Paz" w mieście 
narkotykowej mafii, nad gro
bem zamordowanego Andreasa 
Escobara przemawiał prezy
dent Kolumbii, Cesar Gaviria. 
-,, Ten wspaniały człowiek, 
niezwykle utalentowany spo
rtowiec pozostanie na zawsze 
w naszej pamięci, pozostanie 
wzorem dla nas wszystkich, 
zarówno młodzieży, jak i doro-

Alfio Basile (Argentyna) -
Był to bardzo trudny mecz . 
Szkoda, że nie wykorzystali
śmy na początku dwóch dosko
nałych okazji do zdobycia bra
mek. Graliśmy bez dwóch czo
łowych piłkarzy, niemniej je
stem dumny z jego postawy. 
Rumuni grali z dużym szczę
ściem. Pojedynki w tej fazie 
mają to do siebie, że jeden z 
rywali musi pożegnać się z tur
niejem. 

Anghel Iordanescu (Rumu
nia) - Awans do ćwierćfinału 

sumie zdobył na torze 6 pkt. 
Na domiar złego w protokole 
zapisano mu tylko 5 pkt., gdyż 
sędzia spotkania, Jerzy Kacz
marek, po zakończeniu zawo
dów zmienił decyzję odnośnie 
ostatecznej kolejności w wy
ścigu XIII, przyznając drugie 
miejsce Olszewskiemu, a trze
cie Standowi. Dziwna była ta 
decyzja, zważywszy, iż każdy 
z siedzących na trybunie wi
dzów zaobserwował, że to jed
nak Stancl wjechał na metę 
drugi. No, ale zostawmy tą 
sprawę. Nie zmieniła ona prze
cież wyniku biegu i meczu. 

A co działo się na pozosta
łych torach? Niestety zanoto
waliśmy kolejne niebezpieczne 
upadki . W Częstochowie, w 
meczu Włókniarza ze Spartą 
wygranym przez gospodarzy 
58:32, Piotr Baron leżąc na to
rze został najechany przez ko
legę klubowego Dariusza Sle
dzia i odwieziono go do szpita
la z podejrzeniem pęknięcia 

Pierws f inalowy mecz 
Lechia • S tódi 
w ... Starogardzie 

Trener młodych piłkarzy 
Lechii Gdańsk, Józef Gładysz 
jest zadowolony z występu 
swoich podopiecznych w mie
leckim półfinale mistrzostw 
Polski juniorów ml. w piłce 
nożnej . Przypomnijmy: gdań
szczanie wygrali tam wszystkie 
mecze i teraz staną do dwóch 
finałowych spotkań o tytuł mi
strzów Polski z ŁKS Łódź. 

„Chłopcy grali w Mielcu z 
polotem i fantazją, preferowali 
ofensywny, radosny futbol, 
strzelili dużo bramek, aż 12 w 
trzech meczach i zbierali za
służone oklaski - rozpoczął 
krótką refleksyjną rozmowę z 
nami J. Gładysz i dodał: teraz 
czekają nas dwa finałowe spo
tkania z ŁKS. Z łodzianami 
potykaliśmy się już kilkakrot
nie przy okazji różnych turnie
jów i mamy korzystny bilans. 
Przeciwnicy powinni więc 
czuć coś w rodzaju kompleksu 
wobec nas. Są jednak bardzo 
dobrzy i w meczach o najwyż
szą krajową stawkę tak samo 
jak my, ambitnie powalczą o 
sukces. Oba finałowe mecze 
obserwować będzie z ramienia 
PZPN współpracujący z trene
rem reprezentacji Polski junio
rów mł. Janem Pieszką, dr Sta
nisław Chemicz i w jego note
sie znajdzie się zapewne nie
jedno nazwisko lechisty i ełka
esiaka." 

Mecze Lechia • ŁKS odbędą 
się 6 i IO bm. Gospodarzem 
pierwszego - środowego spo-

tkania jest Lechia i organizuje 
je w ... Starogardzie Gdańskm 
( ! ?) . Podobno w Gdańsku nie 
ma aktualnie odpowiedniej 
płyty do gry(?!). Na tej na 
Traugutta „łyse" miejsca uzu
pełniane są darnią, 1>oza tym 
obiekt wypożyczają Swiadko
wie Jehowy, co było już wcze
śniej ustalone. Na obiekcie Ge
danii posiana została trawa. 
Płyta stadionu MRKS nie 
nadaje się do użytku (ponoć 
przyczyniły się do tego krety), 
zaś Polonii... hm, szczerze mó
wiąc nie wiem, co stoi na prze
szkodzie. by tam rozegrać fi
nał. Taka to swoista gdańska 
specyfika ... 

W tej sytuacji środowy 
mecz (jego początek o godz. 
18) zlokalizowano na stadionie 
OSiR przy ul. Kanałowej w ... 
Starogardzie Gdańskim. Do te
go obiektu tudzież hoteliku Le
chia czuje podobno szczególny 
sentyment, obierając go na 
miejsce krótkich zgrupowań. 
Tam przebywa! przed laty z 
drużyną trener Jerzy Jastrzę
bowski w okresie, gdy Lechia 
w ciągu dwóch sezonów awan
sowała z Ul do I ligi i zdobyła 
Puchar Polski. Tam na szlif 
formy chętnie zawozi swoich 
juniorów trener Gładysz. 

Wstęp na starogardzki mecz 
jest dla młodzieży szkolnej 
bezpłatny. Powodz.cnia, młoda 
Lechio! 

(Wa) 

słych" - mowa prezydenta wie
lokrotnie przerywana była żą
daniami surowego ukarania 
sprawców zabójstwa. 

We wczorajszym meczu 
Holandia awans zapewniła so
bie już w pierwszych 45 minu
tach. Sympatyczny zespół lac
kie Charltona zrobił na mi
strzostwach swoje wychodząc 
z grupy eliminacyjnej. Sama 
ambicja, przy dość archaicz
nym, brytyjskim stylu gry, na 
więcej nie wystarczyła. 

Szwajcarski arbiter, Kurt 
Roethlisberger, po obejrzeniu 
kasety z meczu Niemcy - Bel
gia (3:2) przyznał się do błędu, 
niepodyktowania rzutu karne-

go dla Belgii. Federacja tego 
kraju domaga się od FIFA ode
słania szwajcarskiego sędziego 
do domu i ukarania go doży
wotnim zakazem prowadzenia 
spotkań międzypaństwowych . 
W odpowiedzi, sekretarz gene
ralny tej organizacji, Sepp 
Blatter, odesłał swojego roda
ka. Roethlisbergera oraz Wło
cha, Pierluigi Pairetto, za nie
podyktowanie karnego dla Ar
gentyny w meczu z Rumunią, 
do domu. Wyników z boiska 
jednak zmienić już nie może. 

W 41 dotychczas rozegra
nych spotkaniach, na mistrzo
stwach padło 112 goli. Daje to 
zupełnie przyzwoitą przeciętną 

ł'e,1, ,_. 

2,73 bramki na mecz. Dla po
równania podajmy, że w 1982 
roku w Hiszpanii przeciętna ta 
wynosiła 2,8, a przed czterema 
laty we Włoszech już tylko 
2,21. 

Rekordu rozegranych w mi
strzostwach spotkań (21) nie 
pobije już Maradona. Ale szan
sę na wyprzedzenie Uwe See
lera i Władysława Żmudy ma 
jeszcze Lothar Mattheus. Ma 
on już na swoim koncie 20 me
czów i jeśli wyleczy kontuzję 
stopy i Niemcy dojdą do półfi
nału, może on zostać samo
dzielnym rekordzistą . 

(sus) 

W Orlando Holandia pokona/a Irlandię 2:0. Na zdjęciu Irlandczyk Ray Houghton (z lewej) walczy o piłkę z Frankiem de Boerem. 
Fot. PAP/CAF-AP 

Opinie trenerów wiście, że jestem rozgoryczo
ny, ale od chłopców nie mo
głem wymagać więcej niż dzi~ 
dali z siebie. 

jest największym sukcesem w 
historii rumuńskiej piłki. Zwy
cięstwo dedykujemy naszemu 
społeczeństwu, które po raz 
pierwszy od czasów rewolucji 
sprzed pięciu lat ma wielki po
wód do radości. Przyznaję, że 
mieliśmy trochę szczęścia . 
Aby wygrać, musieliśmy sto
czyć twardy bój, często o każ
dy metr boiska. Już pierwsza 
połowa zapowiadała, iż jeste-

miednicy. Z kolei w Tarnowie 
kość udową złamał Grzegorz 
Mróz, którego upadek spowo
dował Jacek Gollob. 

Tak więc fala wypadków na 
polskich torach trwa i patrząc 
na coraz niebezpieczniejszą ja
zdę naszych zawodników, wąt
pię, czy w najbliszym czasie 
coś się pod tym względem 
zmieni. Oby nie było gorzej, 
czego oczywiście nikomu nie 
życzę. Jednak trzeba otwarcie 
powiedzieć: zawodnicy - opa
nujcie się! 

* * * 
II liga żużlowa - wyniki: 

RKM Rybnik - Wanda Kraków 
61:29, CemWap Opole - Śląsk 
Swiętochłowice 57:33, Stal 
Rzeszów - Iskra Ostrów 59:31, 
Polonia Piła - GKM Grudziądz 
61 :29, Start Gniezno - KKŻ 
Krosno 59:31. 

W tabeli prowadzi Polonia -
20 pkt., przed RKM 16. 

Maciej Polny 

Pippen 
w Seattle 

śmy w stanie sięgnąć po koń
cowy sukces. 

Jack Charlton (Irlandia) -
Dzisiaj nic nie układało się po 
naszej myśli. Popełniliśmy 
dwa błędy, w efekcie których 
przegraliśmy. Holendrzy grali 
bardzo dobrze, zmuszając nas 
do biegania po boisku. Sądzi
łem, że po przerwie losy spo
tkania się odmienią - nic takie
go jednak się nie stało. Oczy-

Dick Advocaat (Holandia) -
W pierwszej połowie nasza 
drużyna rozegrała doskonały 
mecz i to zaważyło na końco
wym wyniku. Irlandczycy 
wówczas niewiele mogli zdzia
łać . W drugiej przeszli do 
ofensywy, ich ataki były bar
dzo groźne. Ale w sumie wy
graliśmy zasłużenie. Byliśmy 
drużyną lepszą. 

Tępy floret Polaków w Atenach 
W drugim dniu 47 szermier

czych mistrzostw świata, roz
grywanych w Atenach, wyło
niono medalistów w indywidu
alnych turniejach florecistów i 
szpadzistów. W naszej ekipie 
największe nadzieje wiązano 
ze startem florecistów (druży
nowych brązowych medali
stów LIO w Barcelonie oraz 
ubiegłorocznych mistrzostw 
świata w Essen). floreciści spi
sali się gorzej niż oczekiwano -
do „16" najlepszych specjali
stów w tej broni przebił się je
dynie rutynowany 29-letni 
Adam Krzesiński (AZS A WF 
Warszawa), lecz w 1/8 finału 
dość gładko przegrał z Chiń
czykiem Ye Chongiem 7:15. 

Z naszych szpadzistów ni
komu nie udało się zakwalifi-

Od roku gdańscy zapaśnicy nie 
trenu ją już w hali Spójni i nie ma
ją, poza formalnym, faktycznego 
związku z klubem przy ul. Sło
wackiego. Gościnnie użycza im 
sali na treningi Stocznia Gdańska 
S.A. i dzięki temu trwają. Trener 
Józef Alijew prosił, byśmy podzię
kowali stoczni za wpuszczanie je
go podopiecznych do stoczniowej 
sali, co z przyjemnością czynimy. 
Niemniej problem dalszej przyna
leżności klubowej zapaśników 
trzeba rozwiązać, bo pod tym 
względem są bezdomni. Na razie 
występują na wewnętrzny użytek 
jako 022 Gdańsk, a na imprezach 
centralnych jako Spójnia, bo tak 
figurują w kartotekach, zaś fak
tycznie żadnych klubowych skrzy
deł opiekuńczych nie mają. Tyle 
tylko, że za osiągane bardw dobre 

kować do grona szesnastu naj
lepszych na świecie:. 
· W szpadzie tytuł wywalczo

ny przed rokiem w Essen obro
nił Rosjanin Paweł Kolobkow, 
który w finale wygrał ze 
Szwajcarem Olivierem Jacque
tem 15:8. Brąz otrzymali Fran
cuz Jean-Michel Henry i Nie
mce Amd Schmitt. 

W finale floretu Kubańczyk 
Rolandu Tucker wygrał po dra
matycznej walce z Włochem 
Alessandro Puccinim 15:12. 
Brąz w szpadzie wywalczyli 
Niemiec Thorsten Weidner i 
inny Kubańczyk Oscar Perez 
Garcia. 

We florecie walczyło 136 
szermierzy z 41 krajów, w 
szpadzie aż 166 szermierzy z 
55 krajów. (PAP) 

wyniki otrzymują dotację , która 
pozwala im - na szczęście - sporto
wo przetrwać. 

Swoje spore umiejętności, 
wsparte ambicją pokazania się z 
jak najlepszej strony, demonstrują 
gdańscy zapaśnicy na mistrzo
stwach Polski juniorów do lat 20, 
juniorów młodszych do lat 18 i ka
detów do lat 16. Do tej pory zdo
byli na nich w tym sezonie aż 11 
medali. 

Owocny był ich występ pod
czas minionego weekendu na MP 
juniorów młodszych w Mysłowi
cach. Na tamtejszej macie Artur 
Salachna, który niedawno zajął 4 
miejsce na mistrzostwach świata 
kadetów w Chicago, zdobył zloty 
medal w wadze 88 kg i został po
wołany do reprezentacji Polski na 
sierpniowe MŚ juniorów ml . w 
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Bałtyk Gdy n i a 
Pitkarze Bałtyku Gdynia po roz- i jeśli jeszcze na kogoś w tym klubie nego klubu. Rzecz w tym, aby znala-

mowie z trenerem Grregorzcm Pola- - to na mnie. zły się kluby, które zechcą ich kupić. 
kowem rozpoczęli wczoraj przygo- • Na żaden obóz chyba się nie · Zatem, jak widzi pan szanse 
towania do sezonu. Po kilku rundach wybieracie? drużyny w nowym sezonie? 
truchtu wokół boiska, gdyński szko- _ Nie sądzę, aby był nam w tym · Mogę zagwarantować grę na 
leniowiec podzielił drużynę na okresie niezbędny. wysokim procencie potencjalnych 
„szczupłych" i „grubasów", po czym _ Pozostają jeszcze takie drobia- możliwości zespołu . Czy będzie to 
rozpoczęła się gra na dwa uderzenia. zgi jak warsztat pracy: siłownia, od- gra w środku tabeli, o utrzymanie 
Indywidualnie ćwiczył Daniel Du- b" 1 · · · się, czy też o awans - dzisiaj nie po-nowa 10 ogtczna ttp. trafię i· eszcze powiedzieć . bicki, a Arkadiusz Zagórski trenin- Pr t · · · · h a - acowa em JUZ w roznyc w · - Ostatnio głośno było o zmia-gowi przyglądał się z boku. Obser- nk h · · be t b ·" ru ·ac 1 mogę się z ego o eJSC. nach organizacyJ·nych i powstaniu wując piłkarzy ucięliśmy sobie z tre- N" ·dzę Wal Go zkode - 1e WI erego s · nowego klubu w Gdym·. nerem Polakowem pogawędkę. ·· · f Wł . Panie trenerze, znając atmosferę ru I Krzyszto a asnego. - Jestem za konkurencją i u wa-

- Walery nie wróci! jeszcze z żarn, że w takim mieście J.ak Gdynia panującą w Bałtyku, wielu zastana- b wiało się czy pilkBrze wznowią tre- urlopu, ale nie zdziwiłbym się gdy Y jest miejsce i dla Bałtyku, i Arki. Po-
ningi. Co pan powiedział zawodni- już na granicy czekali na niego cizia- winniśmy wrócić do „matki", czyli 
kom przed treningiem? łacze z Arki. To się nazywa opera- pod opiekę stoczni. Wiem, że załoga 

_ A dlaczego mieliby nie treno- tywność. Własnym podobno zainte- akceptuje takie rozwiązanie, tylko 
wać? Pitka nożna stanowi ich zawód resowana jest Pomezania. ludzie na górze nie potrafią się ze 

k · ·1 · · · b · - Mówiło się o transferach An- sobą porozumieć. Ubolewam nad i w ażdeJ chw1 1 powmm yc przy- · · 'tk · · · k · p dneJ·a Gołeckiego i Michała Bislru- tym. tz P1 a nozna przenosi się do gotowaru do Jego wy onywama. 0 - pa? wiosek i na mecze li ligi trzeba jeź-wiedzialem im, że czas skończyć z dzić do Wronek. 
biadoleniem i pracujemy tak, jakby- - Jak pan widzi są tu i trenują z _ Dziękuję za rozmowę. 
śmy byli najbogatszym klubem w Bałtykiem . Ja ni.komu nie będę robi! 
Polsce. Niech liczą głównie na siebie trudności, jeśli zechce odejść do in- . Adam Suska 

• Koszykarki Wemex Ber
hn będą rywalkami Warty 
Gdynia w rozgrywkach o pu
char Ronchetti. P.ierwszy 
mecz tych drużyn odbędzie 
się 29 września w Gdyni, a 
rewanż: 5 października w 
Berlinie 

·· • Dobrze spisała się Ann .. 
Brzezińska podczas mityngu , 
lekkoatletycznego w Linzu. 
Polka w biegu na dystansie 
1500 m zajęła III miejsce \\ 
czasie 4 .13,59. Konkurencję 
wygrała Rosjanka Ludmiła 
Rogaczewa 4.12,40. 

• Holender Jean-Paul Van 
Poppel wygrał drugi etap ko 
Jarskiego wyścigu Tour de · 
France z Roubaix do Boulo
gne-sur-Mer (203,5 km). Li
derem jest jednak nadal Bry
tyjczyk Chris Boardmann. 

• Nie odzyskał przytomoo 
ści Ryszard Granica, który ja
dąc samochodem mitsubi 
schi-galaut wypadł z trasy 
ósmego odcinka specjalnego 
w rajdzie karkonoskim. Kie· 
rowca przebywa w Klinice 
Anestozjologii Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. 

• Nowym trenerem pierw
szoligowego zespołu piłkar 
skiego TS Sokół Pniewy zo 
~tal *4,-letni RY-s;z;qd Bożycz 
Jro. Wor.aMMj był tm !l;dcole 
niowcem Miedzi Legnica i 
Zagłębia Lu.bin. 

• Liderem klasyfikacji mo. 
tocrossowych mistrzostw 
świata w klasie 500 ccm jest 
po Grand Prix Portugalii w 
Agueda, Szwed ' Marcus 
Hansson - 239 pkt. Wyprze
dza on Jacky Marten,a (235) 

. i Joela Smetsa (220) .;. obaj z 

. Belgii. 
• Tadeusz Haręza zwycię

iył na jeziorze w Żninie w 
międzynarodowych zawo

: dach motorowodnych klasy 
• 0-500. Po1ak wyprzedził mi
strza świata, Węgra France
sco Csako 

Budapeszcie. Rafał Pranczke się
gnął po srebrny medal w kat. 68 
kg., a Sławomir Skiba w kat. 46 kg 
i Adam Aleszewicz w kat. 50 kg 
zdobyli brązowe medale. Znako
micie spisał się też w Mysłowi
cach inny wybrzeżowy zapaśnik -
Bartłomiej Pryczkowski (Cartusia 
Kartuzy). Zdobył tytuł mistrzow
ski w wadze 74 kg. 

W klasyfikacji klubowej MP 
juniorów mł. team Spójni (OZZ) 
Gdańsk uplasował się na 2. pozy
cji z dorobkiem 44 pkt., takim sa
mym , jaki zanotowała pierwsza w 
punktacji Siła Mysłowice. W kla
syfikacji województw Gdańsk był 
drugi - 56 pkt., za Katowicami -
73 pkt. 

olinceusz Ir 
Pływackie mistrzostwa Polski do 

lat 12 w Rzeszowie (basen SO-me
trowy) okazały się bardzo pomyślne 
dla reprezentantki SP 2 Morena, Ka
roliny Polinceusz. Podopieczna tre
nera Rufina Godlewskiego wygrała 
bowiem trzy konkurencje w stylu 
dowolnym: 100 m-1:04.97, 200 m 
- 2:23.18 i 400 m - 4:59.26. 

Podczas imprezy poprawiono 
trzy rekordy kraju w tej kategorii 
wiekowej. Dwukrotnie ich autorką 
była na 50 rn motyl. Anna Kwiat
kowska (Jordan Kraków) - 31.96 w 
eliminacjach i 31.87 w finale. Po
nadto sztafeta 4x l OO m zmien. 
dziewcząt Jordana osiągnęła czas 
5:10.44. 

Za najlepszą zawodniczkę zawo
dów uznano Kwiatkowską (zwycię
żyła indywidualnie w czterech kon
kurencjach), która wyprzedziła Po
linceusz. 

VKF 71.09 ,\!Hz stereo , 
6.30, 7.00, 7.30. tł.OO, tł.JO, 
9.00, IO.OO, ·11.00, 12.00, 
13.00, 14 .00, 15.00, 21.00, 
22.00, 23.00, O.OO i 1.00 Serwi
sy informacyjne; 6.00-10.00 
Przebudzenie na życzenie; 6.05 
Informacje bieżące; 6.10 Kalen
darium, piosenka dla solenizan
tów; 6.15 Serwis poranny; 6.20 
Prognoza pogody; 6 .25 Infor
macje z prasy; 635 Serwis lo
kalny; 6.40 Prasa lokalna - fak
ty; 6 .50 Ciekawostki z prasy 
krajowej; 7.15 Trójmiasto na 
źywo; 7.20 Za wcześnie, za pó
źno - słodki konkurs; 7.45 Mag. 
motoryzacyjny; 8.10 Konkurs 
teatralny; 8.35 Serwis lokalny; 
8.40 Wiadomości ekonomiczne; 
9.25 Kursy walut; 9.40 Trzy ra
zy Made in Poland - muzyka 
polska; 10.05-14.00 Drugie 
śniadanie -prowadzi Mariusz 
Pucyło; 10.20 Czas na folk; 
10.35 Serwis sportowy; 10.40 
Muzyczne kalendarium; 10.50 
Informacje kulturalne; 11.15 
Konkurs „5 sekund"; 11.50 Ho
roskop ; 12.15 Magazyn Poli
techniki Gdańskiej; 12.35 Ser
wis lokalny; 12.40 Notowania 
giełdowe; 12.45 Trzy łyki kla
syki; 13.15 Konkurs; 13.35 Ser
wis sportowy: 13 .40 Kto na
stępny? - Konkurs; 14.35 SOS 
dla bezrobotnych - audycja Re
jonowego Biura Pracy w Gdań
sku pod red. Moniki Mielnik; 
15.05 • 20.00 Muzyka non stop; 
20.05-22.00 „Co w trawie pi
szczy?" - mag. inform.; 20.00 
Trójmisto na żywo; 20.10 „Zla
migłówka" - gry i zabawy umy
słowe; 22.05-0.00 Słuchaj ra
zem z nami; 0.05-2.00 Nocny 
program Darka Matkowskiego; 
2.00 - 6.00 Muzyka non stop. 

rotnie złota 
Mistrzostwa Polski w pływaniu 

(ale do lat 13) rozegrano w Mielcu. 
Tutaj zawodnikom z Wybrzeża po
wiodło się gorzej. Wywalczyli trzy 
miejsca na podium - Małgorzata 
Piernicka (AZS A WF Gdańsk) była 
druga na 100 m grzb. (1 :09 .71) i 
trzecia na 200 m grzb., a Łukasz Re
iter (Flota Gdynia) trzeci na 200 m 
grzb. (2:28.67). 

Poprawiono cztery rekordy kraju 
l 3-latków: Grzegorz Cisek (Stal 
Mielec) - 9:24.66 na 800 m dow., 
Bartosz Bojdo (Jordan Kraków) - • 
29 .31 na 50 m motyl., a potem Karol 
lzidorek (Olimpia Poznań) - 28 .69 
w tej samej konkurencji oraz sztafeta 
4xl00 m dow. dziewcząt Delfina 
Łódź - 4:21.01. 

(s) 

Informacje sportowe; 12.40 
SOS Radia EL tel. 32-63-54; 
13 .30 Informacje kulturalne; 
1335 W sarno południe; 14.10, 
15.10 Informacje drogowe 

14.J 1 Rozwiqzanie konkursu 3 
x 11: 14.40 Giełda pracy; 
16.05-17.00 „Wydarzenia" -
audycja reporterów; l7 .10 In
formacje sportowe; 17 .15 „Ma
gazyn" - audycja ukraińska 
17 .30 Kronika wypadków, 
18.05 ~fuzyka poważna w Ra
diu EL; 20.05 Camel Rhythm 
- klasyka rocka; 21.05 Top-Mix 
magazyn aktualności muzycz
nych ; 22.05 Fonofobia; O.OO 
Nocne muzykowanie 

,R A'D I O 
G 'D AŃ 5 K 
liKF 67.85: 103.7 MHz stereo 
Wiadomości co godzinę całą 
dobę; rybacka prognoza pogody 
w pr. I: 058, 628, 13.05, 21.05 
5.00 - 9.00 Studio Bałtyk a w 
nim: 5.15, 6.15, 7.15, 8.15 In
formacje miejskie, 6.10 Kroni
ka policyjna, 7.10 Wiadomości 
sportowe, 7 35 Auto opel radio, 
7.45, 8 .45 Radiowa giełda pra
cy; 9.05 Radio biznes; 9.45, 
12.45, 14.45, 16.45 Dziś tele
fon. dziś ogłoszenie; 10.05 
Wakacyjne Studio 5; 1130 Po
wieść na lato: K. Nepomucka -
„Florida Story"; 14.00 • l7 .OO 
Studio Bałtyk a w nim: 14.15, 
15.15, 16.15 Informacje miej
skie, 16.10 Wiadomości sporto
we;l7 .05 Punkt widzenia - Z 
wiatrem od morza: 17.45 Ra
diowa giełda pracy; 18 .05 Trzy 
po trzy; 19.05 Wieczór klubo
wy; 21.05 Zgrzyty zdartej 
płyty; 22.00 Radio BBC; 23.05 
Folklor Zielonej Wyspy; 23.45 
Noc i poezja; 0 .05 Radio nocą -
Nocny klub jazzowy Radia 
Gdańsk; 4.05 Muzyka przed 
świtaniem 

Po wyczerpującym sezonie 
koszykarze NBA udali się na 
zasłużone urlopy. Nie próżnują 
natomiast klubowi menedżero
wie, odpowiedzialni za kon
trakty zawodników. Najwięk
szą sensacją ostatnich dni jest 
niewątpliwie przejście Scottie 
Pippena z Chicago Bulls do 
Seattle Supersonicks . Byki 
otrzymują w zamian 25-letnie
go Shawna Kempa (208 cm 
wzrostu) i podstarzałego już 
(35 lat) rozgrywającego, Ric· 
ky'ego Pierce'a. Otrzymali też 
od Ponaddźwiękowców 11 nu
mer w drafcie, oddając im w 
zamian swój 21. Oznacza to, że 
będą mogli w tym roku zakon
traktować wyżej notowanego 
koszykarza z ligi uniwersytec
kiej NCAA. 

Puchar Europy wlelolaolst6w 

Kamrowska Nowak do Helsinek ·.R„A DJ_Q 
·•'EL 

·RAD I O 
- p L ·U -S 

W ten sposób w ciągu nie
spełna roku chicagowskie Byki 
utraciły drugiego gracza naj
wyższego formatu. Z drugiej 
strony, coraz głośniej mówi się 
o powrocie do tego zespołu 
Michaela Jordana, który doro
bił się już nawet pomnika. Jeśli 
Air wróci, zespół trenera Phila 
Jacksona może w nowym skła
dzie poważnie myśleć o odzy
skaniu mistrzowskiego tytułu. 

Wracając do draftu, nr l 
uzyskał Glenn Robinson (203 
cm) z zespołu Purdue Univer
sity Big Dog, który miał w se
zonie przeciętną 30,3 pkt. i 
10,1 zbiórki na mecz. Ma on 
szanse podpisać z Milwaukee 
Bucks kontrakt opiewający 
podobno na sumę 1 OO mln do
larów. 

(sus) 

Rozegrany w Lyonie finał Pu
charu Europy (grupa A) w wie
lobojach okazał się pomyślny 
dla 28-letniej zawodniczki 
MKS-AZS A WF Gdańsk, Marii 
Kamrowskiej-Nowak, która w 
klasyfikacji indywidualnej sied
mioboju zajęła siódme miejsce, a 
jej wynik 6198 pkt. jest lepszy 
od minimum PZLA, kwalifikują
cego do startu w sierpniowych 
mistrzostwach Europy w Helsin
kach (6100). 

Kamrowska w poszczegól
nych konkurencjach uzyskała 
następujące rezultaty: 100 m ppł. 
- 13.35, wzwyż - 1.63, kula 
- 15.53, 200 m - 24.57, w dal 
- 5.85, oszczep - 45.56, 800 
m - 2:10.74. Wyniki w kuli i 
oszczepie to rekordy życiowe 
akademiczki (mieszkającej obe
cnie w Danii). Warto zauważyć, 
iż 15 .53 w kuli to również re
kord okręgu gdańskiego w tej 
specjalności (poprzedni należał 
do dawnej rekordzistki Polski w 
dysku, Krystyny Nadolnej -

15.50 w 1975 r.). Wydaje się, iż 
podopieczna trenera Sławomira 
Nowaka (prywatnie męża zawo
dniczki) ma jeszcze spore rezer
wy, skoro jej niektóre „życiów
ki" są na poziomie: 100 m ppł. 
- 12.86 (1993 r.), w dal - 6.20 
(92), 200 m - 24 .04 (91), 800 
m - 2:08.51 (91). Najlepsze do
tychczasowe osiągnięcie w sied
mioboju - 6263 pkt. (92). 

Jeszcze lepszy wynik (6269 
pkt.), dający piątą lokatę w za
wodach, uzyskała we Francji in
na Polska - Urszula Włodar
czyk. Zanotowała ona m. in.: 
13.19 na 100 m pp!., 1.72 
wzwyż, 14.16 w kuli, 6.40 w dal 
i 42.70 w oszczepie. Elżbieta La
sota-Rączka była 23. - 5683, a 
Izabella Wojszko 27. - 5453 
(obie ustanowiły rekordy życio
we). 

Imprezę wygrały reprezen
tantki Rosji - 18 876 pkt. przed 
Ukrainą - 18 487 i Francją -
18 474. Polki zajęły drużynowo 
piąte miejsce - 18 150. Indywi-

dualnie triumfowała Swietłana 
Moskalec (Rosja) - 6507, która 
wyprzedziła Nathalie Teppe 
(Francja) - 6396. 

Rywalizacja mężczyzn za
kończyła się sukcesem ekipy 
Francji - 24 864 pkt. i jej zawo
dnika, Christiana Plaziata -
8505. 

* * * 
Polscy dziesięcioboiści starto

wali w PE w grupie B w miej
scowości Bressanone (Włochy). 
Ich występ nie był pomyślny, za
jęli bowiem dopiero szóste miej
sce (2 l 447 pkt.), daleko za ze
społami, które awansowały do 
grupy A: Ukrainą - 24 204 i W. 
Brytanią-23 464. 

Indywidualnie wygrał Witalij 
Kołpakow (Ukraina) - 8 257. 
Lokaty biało-czerwonych: 15. 
Maciej Chmara - 7335 (rekord 
życiowy); 18. Robert Mańka -
7063; 20. Grzegorz Stromiński 
-7029. 

UKF 73.1 MHz stereo 
Pełne wydanie serwisu lokal
kraj-świat - 6.00, 7 .OO, 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17 .oo, 18 .oo, 19 .oo, 20 .oo, 
21.00, 22.00; Komunikaty re
klamowe - 7.22, 8.22, 9 .22, 
11.50, 12.22, 13.22, 14.22, 
15.22, 17.50; Ogłoszenia drob
ne - 7.50, 8.50, 9.50, 11.50, 
12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
17.50. 
5.00-10.00 Blok RADIO EL 
NA DZIEŃ DOBRY; 5.40, 
6.40 Informacje drogowe; 6.30 
Kronika wypadków; 7.30 Prze
gląd prasy lokalnej; 8.30 Infor
macje kulturalne; 8.40 Giełda 
pracy; 9.10 Raport ekonomicz
ny; 9.30„Prasowanie"- przegląd 
czasopism; 10.00-16.00 Blok 
południe i popołudnie z Radiem 
El; 10.05 „W dziesiątkę"-audy
c ja publ icystyczna; 11.11, 
12.11, 13.11 3 x 11 - Konkurs 
Radia El (cz. I. Il, III); 12.30 

UKF 67.07; 101.7 MHz stereo 
5.50 Lektura na dzień dobry -
Mary Craig „Błogosławień
stwa"; od 6.00 do O.OO (co go
dzinę): Wiadomości;od 6.30 do 
18.30 (co godzinę) : Skrót wia
domośc i ; 6.10, 7.10, 8.10, 
11.10, 14.10, 16.10, 17.10, 
20.10: Wiadomości lokalne; 
6 .43 , 22.15: Ewangelia z ko
mentarzem; 6.52 Przegląd pra
sy; 7 .25 Patron dnia; 7 .44, 
15.44: .,Wykop" drogowy; 
7 .40, 18.10: Serwis sportowy: 
8.40, 15.40: Serwis ekonomicz
ny; 9 .35 Gość PLUSA; 10.35 
Plusowy koktajl plażowy; 13.10 
Serwis giełdowy; 13.40 Propo
zycje kulturalne; 14.40 Serwis 
motoryzacyjny; 18.40 Wiado
mości z życia Kościoła; 19.40 
,,Pluszowy kącik" - dobranoc
ka; 20.50 Lektura na wieczór · 
Mary Craig „Błogosławień
stwa": 23.05 Radio PLUS 
Noc; 4.00 Poranek muzyczny 
Radia PLUS 
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