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Po kolelnel naszel publikacll (1 30 czerwca br.) o bu· 
dzącym 11ereg wątpliwości wybon:e I zakupie autobusu 
Mercedes 405N pn:ystosowanego do pn:ewo1u osób nie· 
pełnosp1'11W11ych, naczelnik Wydziału Komunlkacll Miel· 
sklei, mgr lnł. Antoni Sznyt, zapragnął publlnnie 
.przedstawić okollcznoścl, które doprowadziły do pofa· 
wlenia się w Gdańsku autobusów" tego typu. Pragnieniu 
temu czynl•y zadość na sir, 7, 

Wspomniane okoliczności to m.in. przerzucenie decyzji o zakupie 
tego właśnie typu autobusu na ~o~ Fundusz Rehab!1itłc:ji ~ 
Niepełnosprawnych w Warszawie; aru Wydział KomunikaCJ1 MieJ
skiej, ani też Zakład Komunikacji Miejskiej nie miały z nią nic wspól
nego. Odpowiednia komisja 2.al7ljdu Miasta „wynegocjowała jedynie 
warunki płatności oraz dostawy taboru" - twierdzj naczelnik Szczyt. 
PFRON ma na ten temat odmienne zdanie i wkrótce je ujawnimy. 

Dziś natomiast - piórem Tomasza2.ająca - uja-wniamy sprawę tzw. 
świadectwa homologacji pojaz.du. Mercedesy 405N do dzisiejszego 
dnia takowego nie posiadają, choć, z.ipcwne, posiądą. Świadectwo jest 
wymagane przy rejestracji; trzy M~y ~~N zostały zare.iesm;>w~
ne z pominięciem tego wymogu. I~.zeJ ~Wląc, ~y do czyrnen~a 
z obejściem prawa albo, jak chcą mru, z jCgO zlamaruem przez magi
strackich urzędników ... 

Dalsze siciegóły • na str. 7. 

Programy dwudziestu stac" TV NA STR. 16 

Czwartek, 7 lipca 1994 r. Cena 3000 zł 

an king m Wybrzeża 

•Telefony 
dla Tróimiasta 
i Tczewa 

Nalwltk11a I najbogatsza !est Rafineria Gdańska. Pierwszy spon:qdzo11y pn:ez 11as ra11• 
king nalwltkuych firm Wylln:eła, choc z 11ledoskonałośclaml, oddale finansową skalt I sy· 

rzadko jest - w tarapaty popa
da ją tysiące ludzi uzależnio
nych od ich sytuacji. 

Str. 2 
luację gospodaNI. 

Wybrzeżu du
. e nic oznacza 

cale - brzyd
ic. Najlepsze 

wyniki finansowe uzyskują 
wielkie przedsiębiorstwa, które 
zachowują albo dominującą 
pozycję na swoim rynku, są 

I Clinton w 

monopolistami, albo są wpisa
ne w wielką ponadnarodową 
sieć.jak ABB Zamech. 

Wybrzeże stoi wielkimi fir
mami, dawnymi sztandarowy
mi budowlami socjalizmu. To 
one decydują o gospodarce re
gionu. W pierwszych dziesię-

• arszaw1e 

ciu największych przedsiębior
stwach z naszej listy pracuje 
ponad 36 tysięcy osób. Można 
śmiało przyjąć, że, z rodzina
mi, utrzymuje się z nich ok. 
100 tys. osób, czyli co dziesią
ty mieszkaniec Wybrzeża. Jeśli 
przynoszą straty - a tak nie-

Także na Wybrzeżu działa 
jednak „prawo Ursusa", które 
mówi, że żadnego polityka, w 
przeciwieństwie do podatnika, 
nie stać na to, by upadla któraś 
z wielkich firm, choćby przy
nosiła straty idące w biliony. 
Żaden rząd. żaden polityk - po
mijając skutki gospodarcze ta-

•• c11 
I lipca, Zakład Energe• 

tyczny w Elblągu, nie mogąc 
doczekać się zapłaty, odłq• 
czyt prqd w dwóch mie)sco· 
woiclach gminy IN1nlewo • 
w Grzędowie I w lakłacllle 
Rolnym iela111a Góra. Po· 1 

Ha li o B i 11 ·! • Plomby na studzienkach 

• 40 ton „sprzętu specjalnego" 

• 86 walizek 

• Snajpel'I)' na kaidym dachu 

(Korespondencja własna) 
11\ewał prośby O ponowną Wczoral o 9od1. 17 .20 na pokła· 
dostawę energii okazały się I d1le samolotu Air Force One przybył do 
beukulenne, wólt gminy Poliki 42. prezydent Stanów lledno• 
Braniewo Janun: Sokołow· nonych, Wlllla111 Jefferso11 Clinton z 
ski, powołuf ąc sit na sio• maHonką Hiiiary I cóNą Chelsea. Jest 
1owne ustawy, wydał WC.IO• to pierwsza podrół Biiia Cllatona do 
raf Hn:ącbenle, nakazujące Pol,łd, a .1arazem trzecia f ego wl.lfła 
HldaJ0111 włączenie prądu. , w luropl• 0 ,1 '""'" 1,1y oh/ąl ,tanowi· 

- Mam do tesn prawo. gdy L J 
:zdrowie I życie mieSl.kanców JeSt l&O prezy enta USA. 
w nicbezpieczcństwtc - mó~ wqjt ...! 
- Taka wła.~nie S)tuacja w pozba- I 
wionych prądu miejscowościach 
zaistniała. Pr=tały bowiem dLia
lać hydrofornie. do mieszkań nie 
dochodzi więc woda, nie funkcjo- I 
nują lodówki, psuje się żywno,;ć 
Stronami w sporze o zapłatę jest 
adminh.trntor, czyli Agencja Wła
sności Rolnej i 2.aklad E.,ergetycz
ny. Natomiast. Bogu dul:ha winni 
mieszkańcy, nie powinni ucierpieć. 

Dlatego, korzystaj~ z przysługują
cych mi praw, staję w ich obronie. 

(pl I 

Tczew 

Pobyt w Warszawie wczoraj i dziś 
potrwa łącznie 26 godzin. Zarów
no strona polska jak i amerykań 

ska do wizyty tej przywiązują 
ogromne znaczenie, a zdaniem 

wielu obserwatorów przemówienie, które 
Clinton ma wygłosić w dniu dzisiejszym w 
Sejmie, będzie najprawdopodobniej zawie
rało wiele istotnych e lementów i będzie je 
można traktować jako przesianie do naro
dów Europy wschodniej i środkowej. 

Dokończenie na str. 2 

Prezydent ponad podziałami? l-
róbą politycznych sil moż
na nazwać wczorajsze wy
bory prezydenta Tczewa. 
Dysponujący l 9 mandata

mi w 36-osobowej radzie Komitet 
Wyborczy „Gryf' zdawał się być 
spokojny o to, że ich kandydat na to 
stanowisko, Jerzy Kurek zostanie 
zatwierdzony. Był zresztą początko
wo jedynym pretendentem. Uzyskał 
jednak ty !ko 15 głosów (niezbęd
nych było 19), a 20 radnych było 

przeciwnych. Prezydentem miasta 
25 głosami „za" został Zenon Odya, 
wybrany na pierwszej sesji przewo
dniczącym RM. Wprawdzie jest on 
również radnym z KW „Gryf', ale 
można przypuszczać, że wśród 10 
osób glosujących przeciwko tej kan
dy daturze było kilku radnych z 
ugrupowania, do którego należy. 

tt 

Takie na str. 3 

Tragedia za tragedią 

P eg 

I 
Hallo, Bill! Hallo, Hillary! Fot. PAP/CAF -P. Kopczyński 

Speclalna grupa pollcll, 42 społec1ne druiyny WOPR, 
clzlełiątkl ratowników na 11 O czynnych kąplellskach, Pne• 
grywalą, W pierwszych clnlach tegorocznego lata utontło 1 O 
osób. 

czerwcu utonęły 
,,tylko" dwie osoby. 
Pierwszy weekend 

lipca przyniósł kolejnych sie
dem ofiar. Do niedzieli w ca
łym kraju utonęło przeszło 400 
osób. 

Do kolejnej, dziesiątej już 
tragedii doszło we wtorek. 
Około godz. 13 grupa nastola
tek z Przymorza wybrała się na 
niestrzeżony odcinek plaży . 

Mimo silnego wiatru i sporych 
fal dziewczyny zanurzyły się w 
wodzie. Kikuminutowa zabawa 
skończyła się - jedna z dziew
cząt zaczęła się topić . W su
kurs pośpieszyły jej koleżanki, 
wśród nich 16-letnia Ewa. Po 
kilku minutach tonącą dziew
czynkę uratowano. Okazało się 
natomiast , że morski żywioł 
zabrał inną dziewczynę - Ewę. 
Ratując swoją przyjal:iółkę sa
ma straciła życie ... 

Zdaniem policji najczęstszą 
przyczyną utonięć jest brawura 
kąpiących się . Wchodzą do 
wody przy silnym wietrze, wy
sokiej fali . Na jeziorach kąpią
cy się wypływają zbyt dale
ko .. . 

Korzystanie z kąpielisk 

strzeżonych zmniejsza prawdo
podobieństwo utonięcia. Nad 
morzem ratownicy pilnują plaż 
na Stogach, w Brzeźnie, Jelit· 
kowie, Sopocie, Gdyni Redło
wie, Pucku, Juracie, Kuźnicy, 
Jastarni, Chałupach, Helu, Cet
niewie, Jastrzębiej Górze, Kar
wi, Dębkach, Białej Górze. 
Nad jeziorami z reguły strzeżo
ne są kąpieliska w ośrodkach 
wczasowych. Zaledwie część 
pozostałych plaż doczekała się 
ratowników . N a nic h też do
chodzi najczęściej do wypad
ków. 

ak.s 

sn OPIAN 
poleca 

Firmo Handlowa 

Gd. -Kokoszki, 
tel. 41~20·56w. 6.41 

ul. Cementowo I !szkółko dr:wwl 
Sierakowice, tel. 81-63·38 

tel. 81 ·69~36 

kiego kroku - takiej decyzji nie 
podejmie. 

Firmy pry watne udzielają 
skąpych informacji o sobie. 
Można jednak śmiało stwier
dzić, że największe z nich mie
szczą się poza pierwszą „dwu
dziestką" Wybrzeża. 

Na str. 9 

I Amerykańskie baterie 
z Dzierzgonia? 

aca dla 
ezie 
Firma A111erlca11 Battery 

International Inc. nosi się I 

za111larem urucho111leala pre· 
dukcJI w Dzlengonlu. Fabry· 
ka zatrudniałaby docelowo 
400 pracowników, 

razie są to pierw
sze przymiarki. 

o z nich wynik
nie. okaże się w najbliższych 
miesiącach. Faktem jest jed
nakże list intencyjny, jaki 
Amerykanie podpisali z zarzą
dem dzierzgońskiej gminy . 

Strony oznaJmiają w nim, że 
dążyć będą do powołania spół
ki produkującej baterie ( do ra
dioodbiorników, latarek, zegar
ków, itp .). Wartość przedsię
wzięcia ocenia się na 50 mln 
USD. 

Gmina zaoferowała wniesie
nie do spółki aportu w postaci 
obiektów i terenów ( po SKR i 
POM). Wartość udziałów gmi
ny szacuje się na 1 mln USD. 
Udziałem Amerykanów byłaby 
z kolei linia technologiczna, 
maszyny i urządzenia o łącznej 
wartości 9 mln USD. Amery-

I 
kanie zapewniają nadto, że 
produkcja nie będzie szkodziła 
środowisku 

Strony zapowiedziały, że 
zamysł sfinalizują w ciągu 8 
miesięcy. Będą w tym czasie 
rozglądały się za nowymi in
westorami i akcjonariuszami, 
którzy chcieliby doń przystą

pić. Fabryka jest bowiem ko
sztowną inwestycją . 

Kupując produkty oznaczone 
tym symbolem pomagasz 

budować domy ople kl dla dzieci 

er 

(p) 

.w!!~! .. ~ •. 
portu we Władysławowie 
powrócił I Bałtyl1ka kuter 
,, Wła· 153". W ubiegłym ty• 
godnlu Jednostka ta została 
zatrzymana przez patrolo• 
wlec rosyjskich służb gra· 
nlunych za prowadzenie 
nielegalnych połowów na 
wodacll strefy ekonomiczne( 
Rosił. Rybakom wymlen:ono 
karę 16 tys. dolarów. 

Nasi rybacy byli w Bahyjsku dobrze 
trdictowani. Według niepotwienlzonych 
informacji, annator jednostki Stanisław 
M. z Władysławowa uiś<,il cli;ŚĆ, kary. 
Inspektorzy rosyjscy zarzucili załodze 
kutra „Wła-153", że uprzednio wiele>
krotnic przekraczała granicę strefy. Na
szą jednostkę i.atrz:yrnano w trak.cie ćwi
czeń rosyjskich służb pogranicz.a, które 
miały na celu doskonalenie sposobów 
,.us=lniania" granicy morski~j. 

Za połowy w strefie ekonomicznej 
rosyjskie przepisy graniC211C pri.ewi<lują 
kary pieniężne wysokości ex:! I tys. do 5 
tys. dolarów, do których dolicza się rów
nowartość ceny złowionych nielegalnie 
ryb, podlegających kofiskade. 

(]AS) 
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Notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z 6 lipca 
~ - -~ 

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

AMERBANK 439 - 1,7 16,4 
BIG 98 5,4 22,5 14,6 358/41 
BRE 310 5,1 64,8 15,l 555/95,5 
BSK 1900 0,0 33,4 7,1 6750/1610 
EFEKT 232 10,0 3,9 rk70% 13,7 1280/58 
ELEKTRIM 955 3,8 23,0 · 11 6 

' 
2800/320 

EXBUD 154 0,0 5,0 131,6 485/114 
IRENA 398 7,9 36,2 29,9 625/32 
JELFA 325 8,3 84,7 12,6 325/280 
KABLE 520 9,9 3,7 rk67% 49,1 1200/70 
KROSNO 310 7,6 5,0 44,0 985/49,5 
MOSTALEXP 116 5,5 21,6' 21,1 280/47,5 
MOSTALWAR 109 2,8 3,5 29,1 277/87 
OKOCIM 655 0,8 7,2 41,5 1700/257 
POLIFARB (i()() 3,4 25,8 18,4 1815/211 
PROCHEM 550 10,0 20,9 rk77% 11,9 550/470 
PRÓCHNIK 437 9,3 5,4 18,5 1200/164 
RAFAKO 835 9,9 7,2 rk79% 24,8 2160/545 
SOKOŁÓW 30 9,1 12,3 rk80% 27,6 84,5/22 
SWARZĘDZ 205 4,1 6,7 17,8 660/73 
TON SIL 225 4,7 3,8 45,4 830/52 
UNIVERSAL 133 9,9 38,8 rk79% 25,4 670/8,3 
VISTULA 223 9,9 17,1 rk21 % 16,7 750/171 
WBK 1045 10,0 61,0 rkll % 17,0 1900/320 
WEDEL l(i()() 0,3 19,3 17,2 3300/585 
WÓLCZANKA 450 1,1 11,9 18,3 1170/146 
ŻYWIEC 1850 -2,6 28,3 nk 23,4 3825/309 
OBROTY: 549,3 mld zł 
WIG: 8 833,4 (4,3 proc.) 
Oznaczenia: prawo poboru Żywiec - 40 tys. zł (wzrost o 5,3%); Sokołów - 2,5 tys. zł (wzrost o 38,9%); 

bd - akcje bez prawa do dywidendy; nk - nadwyżka zleceń kupna; rk - redukcja zleceń kupna; crz - wska-
źni.k akcji (cena do zysku) 

PIONEER: Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa w Pierwszym Polskim 
Funduszu Powierniczym Pioneer wynosiła 398 tys. zł (wzrost o 1,5 tys. zł). Maksymalna cena zakupu 
jednostki wzrosła do 421 164 zł. {S) • 

i tu 
' niosła 5,5 proc. Nieco ponad 1 

mln akcji zmieni!o właściciela. 

Pierwsza w historii środo
wa sesja na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów W artościo
wych okazała się bardzo po
myślna dla inwestorów - za
notowano wzrost cen akcji aż 
23 spółek oraz praw poboru 
Sokołowa i Żywca. Potaniały 
jedynie walory Żywca, a no
towania Banku Śląskiego i 
Exbudu nie zmieniły się: 

Akcje AmerBanku SA., de
biutujące na rynku równoległym, 
zanotowały kurs 439 tys. z!, czyli 

NBP 
(kurs 

oficjalny) 

o 39 tys. wyil,zy niż wynosiła ce
na sprzedaży na dodatkowej sesji 
w dniu '29 czerwca. 

Wszystkie zgłoszone oferty 
sprzedaży w dogrywkach zreali
zowano; natomiast przy ofertach 
kupna nie było chętnych do za
~-pokojenia popytu. W przypadku 
ośmiu firm niezbędna była reduk
cja zleceń kupna. 

Wartość obrotów wniosła pra
wie 550 mld zł. Na rynek podsta
wowy złożono prawie 23 tys. zle
ceń, a średnia zmiana ceny wy-

Kanto 
.,Max" ,)(amax" 

Gdańsk Gdańsk 

Telefony dla Tróimiasta i Tczewa 

Wuoral Telekomunikacla Polska S • .A.. I amerykauld koa· 
cern AT&T podpisały w War11awle kontrakt na b11dowę 
clłerech central tranzytowo·abonenckich w Gdauku, Gclylll I 
Tczewie. Koszt przedsięwzięcia wyniesie I OO mllloaów do· 
larów. 

ieniądze te mają pochodzić 
głównie z kredytów zagra
nicznych. Wykonanie prze-

komunikacji przypomnijmy, że za
powiadany od trzech lat kontrakt z 
AT&T mia! przynieść 143 tysiące 
nowych linii telefonicznych oraz 
modemiz.ację 70 tysięcy już istnie
jących. Ale wówczas dyrekcja 
okręgu zapowiadała poroZI.Ullienie 
z Amerykanami na kwotę 120 mi
lionów dolarów. 1P nie wspomina 
też, kiedy amerlcańskie inwestycje 
przyniosą wymarzone telefony. 

widzianych kontraktem zadań ma 
zapewnić uzyskanie numerów abo
nenckich bez koleJki. mieszkańc-Om 
Gdańska, Gdyni, Tczewa i 70 in
nych miejscowości regionu gdań
skiego. 

Niestety, 1P SA. nie podała, ja
ka będzie liczba nowych linii tele
fonicznych.Opierając się na danych 
udostępnionych niedawno przez 
dyrekcję gdańskiego okręgu tele-

Jeszcze w ub. roku minister 
Krzysztof Kilian zapewnia!, że po 
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Dział Sprzedaży Reklam i Ogłoszeń ... Dom Prasy", 80-886 
Gdańsk, Targ Drz.ewny 3n; Biuro dyrektora-tellfax 310442; 

Centralne Biuro Ogłoszeń· telJfax 318062, tel.315041 w. 169, 
127. Biuro Akwizycji ,.Dziennika Bałtyckiego"- tellfax 31 14 74, tel. 
31 17 51. Biuro Ogi. w Gdyni ul. Władysława IV 24, tel. 20 08 32, 
tld4289 prasa pl., Biuro Ogi. w Elblągu, ul. Łączności 3, tellfax 
32 70 94, tel. 32 50 80. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
SPRZEDAŻ I KOLPORTAŻ 

Dział sprzedaży: telifax 31 96 14; 31 50 41 w. 272, Kolportaż z 
dostawą do domu: tel. 31 50 41 w. 154. Prenumerata: wszystkie 
ekspozytury "RUCH" S.A., o/Gdańsk: tel. 41 87 29 oraz urzędy 
pocztowe. 
DRUK: Drukarnia Offsetowa „Prasa Bałtycka", Pruszcz Gdański, ul. 
Obrońców Westerplatte 5, prezes Yano Gontard, dyr. Małgorzata 
Maziarz - tel. 82 30 68,fax 82 30 67. 

Jeszcz.e w tym miesiąai liczba 
giełdowych spółek zwiększy się. 
25 bm. na rynku podstawowym 
zadebiutuje Kredyt Bank SA., a 
w ttzy cmi później to samo czeka 
- na rynku równoległym -
KrakChemię S .A. Ponadto 2 
sierpnia na rynek podstawowy 
wejdą akcje nowosądeckiego 
Optimusa SA. 

Na powszechnym rynku obli
gacji ceny pięciu papierów W7ID
s!y, dwa - obniżyły swą war
tość, a ttzy uttzymały kurs z wtor
ku. 

Londyn 
I dolar 

kurs średni 

zakońcr.eniu realizacji kontraktu na 
100 mieszkańców Trójmiasta bę
dzie przypadać 30 abonentów. W 
Polsce średnia ta nie przykracza 13 
telefonów. 

Gdańskie należy, z punktu wi
dzenia operatora sieci, do jednego z 
najbardziej dochodowych regio
nów lcraju. W Gdańsku miesięczny 
przychód z numeru wynosi prze
ciętnie 800 tys. zł. Mnożąc tę sumę 
przez 143 tys. nowych numerów, 
otrzymujemy kwotę 114 miliar
dów. Tyle miesięcznie kosztowało 
Telekomunikację Polską odwleka
nie inwestycji. Mnożąc 143 tys. 
przez 2,5 mln zł otrzymujemy 
kwotę 357 mld zł - tyle kosztowała 
jednorazowa utrata wpływu z tytu
łu abonamentu. Rachunki to wieloe 

• „ z namt 

8(}462 Gdońsk·Zospo 
ul. !ooo Pawła li 20 
..... : [0581 57 67 55 

57,t7 07 
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Ha o 
Dolc:ońaenie ze tir, I 
Po przylocie na lotnisko woj

skowe na Okęciu, prezydencka pa
ra via Marriott udała się do Pałacu 
Namiestnikowskiego na Krakow
skim Przedmieściu - nowej siedzi
by prezydenta RP, gdzie na dzie
dzińcu odbyła się oficjalna ceremo
nia powitania. Następnie prezyden
ci USA i RP odbyli blisko godzin
ną turę rozmów, po której prezy
dent Wałęsa z małżonką zaprosił 
dostojnych gości na uroczystą kola
cję, w czasie której nie mogło za
brnknąć barsz.czu z uszkami, polę
dwicy po wiedeńsk.'11, bażantów, 
trufli i przedniego francuskiego wi
na bordeaux,rocznik: 1956. 

Dziś, po złożeniu kwiatów na 
grobie Nieznanego ŻO!nicrza i pod 
pomnikiem Bohaterów Getta, pre
zydent Clinton spotka się z mar
szałkami Sejmu i Senatu oraz pre
mierem Waldemarem Pawlakiem. 
W tym samym czasie, towarzysz..:i
cy mu sekretarz stanu Warren Chri
stopher weźmie udział w regional
nym spotkaniu ministrów spraw 
zagranicznych lcrajów Europy cen
tralnej i wschodniej, a pani Hillary 
Ointon odwiedzi Dom Dziecka na 
rynku Nowego Miasta i pałac w 
Wilanowie. W godzinach popołu
dniowych prezydent USA złoży 
wieniec pod pomnikiem Małego 
Powstańca oraz odwiedzi ambasa
dę USA przy ul. Jasnej. Odlot sa
molotu prezydenckiego przewi
dziano na godz. 19.30. Z Warsza
wy Bill Clinton uda się na spotka
nie na szczycie szefów siedmiu naj
bogatszych państw świata, które w 
piątek rozpoczyna się w Neapolu, i 
w którym po raz pierwszy ma 
wziąć udział także prezydent Rosji, 
Borys Jelcyn. 

O znaczeniu wizyty Clintona 
nad Wisłą najlepiej może świad
czyć fakt, że w Warszawie akredy
towało się 800 dziennikarzy zagra
nicznych i 250 prn~fatawicieli me
diów amerykańskich. Amerykań
ska stacja telewizyjna CNN prze
bieg podróży prezydenta do Polski 
relacjonuje na -żywo. Nad bezpie
czeństwem głowy państwa amery
kańskiego czuwa kilka tysięcy 
amerykańskich funkcjonariuszy. 
Pieiwsz..:i gardę ochroruią stanowią 
agenci Secret Service, dwie nastę{r 
ne - ochroniarL.e z FBI. Obecne są 
też dwie amerykańskie brygady an
tyterrorystyczne, ściśle współpra
cujące z BOR i polską policją. W 
promieniu 800 metrów od prezy
denta obowiązują specjalne środki 
ostrożności. Każdy dom, który 
znajdzie się wewnątrz kola o tym 

Sef m podjął wuoraf przez 
aklamacię uchwałę w spra· 
wie Powstania Warszaw· 
sklego, Wszystkie kluby 
parlamentame opowiedziały 
się za upowainienlem pre· 
zydenta do ratyflkacll trak· 
talu polsko-lltewsklego, 
który będzie obecnie skiero· 
wany do komlsll selmowych, 

Uchwala w sprawie Powstania 
głosi m.in. ,,Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej w 50. rocznicę Powstania 
Warszawskiego czci pamięć boha
terów: żołnierzy i ludności cywil
nej. Sejm Rzeczypospolitej Pol
skiej uroczyście uznaje, że po
wstańcy warszawscy dobrze zasłu
żyli się Ojczyźnie". 

Traktat z Litwą z.ostał podpisa
ny w Wilnie 26 kwietnia br. przez 

uproszczone, ale oddające skalę 
zjawiska. 

Wolno mieć nadzieję, że gdań
ski kontrakt Telekomunikacji Pol
skiej z AT &T nie będzie powtórką 
szczecińskiej ,,przygody" 1P SA., 
gdzie do polowy 1992 roku kon
cern zainstalował 56 central o po
jemności 87,5 tys. numerów, ale 
przyłączy!... 205 abonentów. Łącz
nie straty z tytułu tamtego przedsię
wzięcia miały wynieść ok. 100 mld 
z!. 

Amerykanie wygrali przetarg na 
telefonizację Gdańskiego kwotą 
150 USD za przyłączenie jednego 
abonenta. Jak się można było nie
dawno dowiedzieć w kuluarach TP 
SA., ostatnio podnieśli stawkę do 
500 USD, czyli 12 mln zł. Mówiąc 
delikatnie byłoby to o wiele za dro
go. Niestety, wiadomość podpisana 
przez 1P SA. nie precyzuje, ile by
dą kosztować nowe telefony. 

Jan Kreft · 

-- ltomlifiii-i<ralowa zaapelo· 
wała do wuystklch człon• 
ków o wszechstronną pomoc 
dla straikulących pracowni· 
ków Huty Lucchlnl. Podpisy 
pod obywatelskim prolek· 
Iem konstytucll „Sollclar· 
noU" będzie zbierać we 
współpracy z Kościołem Ka· 
tollcklm, Kralówka nie gło· 
sowała wniosku o odwoła· 
nie z funkcil przewodniczą· 
cego klubu senatora Ibi· 
gniewa Romaszewskiego. 

Strajk w Hucie Lucchini był głów
nym tematem obrad wczorajszej Komi
sji Krajowej. Skandalem nazwala Krn
jówka, w przyjętym stanowisku jedno
stronne zerwanie JJ17ez pracodawcę roz
mów ze związkami zawodowymi o no
wym układzie zbiorowym i oprn,zczenie 
JJ17.CZ zarząd terenu huty. Wykorzysty
wanie luk prnwnych przez włoskiego 
właściciela i bierna !X)Stawa !X)lskiego 
rządu jest z.agrui.eniem i przestrogą dla 
wszystkich prywatyzowanych przedsię
biorstw państwowych - stwienlzila Ko
misja Krajowa. Włoskiemu wla..::icielo
wi zarzuciła manipulowanie wielkością 
produkcji stali na europejskim rynku, 
gdzie występu je nadprodukcja. Władze 
związku podkreśliły, że nie zwalczają 

a· I 

promieniu, został kilkakrotnie do
kładnie przeszukany, a studzienki 
kanalizacyjne zaplombowano. 
SZL-zęśliwym trafem, jak dotąd w 
Warszawie nie padało, bo inaczej 

centnun stolicy w ciągu kilkunastu 
minut mogłoby znaleźć się pod 
wodą. 

Jak się dowiedzieliśmy ,,sprzęt 
specjalny", przywieziony przez 

amerykański Secret Service do 
Warszawy już w połowie czerwca, 
ważył przesz.Io 40 ton. 2.ostal on do 
Polski p17Crzucony na pokładach 
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dwóch specjalnych transportow
ców. Natomiast osobisty bagaż 
państwa Clintonów liczy „zale
dwie" 86 walizek. Niestety, nie 
udało nam się ustalić, ile pakunków 

Fo1.PAP!CAF 
przypada na prezydenta, ile na 14-
letńią O!elsea, a ile na jej eleganc
ką mamę. 

Roman W arsz.ewski 

• Były siedmiokrotny pre-1 
micr Włoch i czoło..va postac 
ch!7.eścijańskiej demokracji Giu

lio Andrci,tti ~tal w środę po 

raz pierwszy oskarż.on)' o ,,pełne 

członkootwo w mafii'\ Do tej po
ry r~ mu, że '~działał; 
z tą~aganizacją. 

IZRAEL 
.•.. - Premier Izraela Icchak Ra

bin i Jide-z OWP Jaser Arafat do-
?'· ,.. 

szli.w Paryin~~ , 
sprawie kolejnego etapu wpro

wadzJmia w iycie autonomii pa- ' 

. lestyóskitj' 
' 

KAMIIODŻA 
• Parlament ogromną więk 

srością głosów opowiedział się , 

za delegali1..acją ugrupowanrn 

.,Demą_kratyczna Kampucza", 
czyli Czeiwonych Khmerów. 

ROSJA 
• Michaił Gorbacww ob-

Życzliwość 
zamiast konkretów 

czeństwa ewoluuje w Europie w dobrym kierun
ku i jest w tej chwili bardziej pomyślna niż 
przed kilkoma miesiącami. Jedynym novum by
ło kilkakrotne podkreślenie faktu, że nasz kraj 
jako pierwszy w grupie państw, które zadeklaro
wały chęć udziału w partnerstwie, podpisał in
dywidualny program w tej sprawie. Bill Clinton 
potwierdzi! tym samym, że jesteśmy prymusami 
w klasie aspirantów do członkostwa w NATO i 
chyba nie do końca jest wykluczone, iż będzie to 
miało dla nas pozytywne skutki. 

. wieścił, że ma zamiar odgrywać 

aktywną rolę w życiu politycz 

nym I nie wykluczył ewentualno

~i kandydowania w wyborach 

J)rezydenckicb w 1996r. 

Krótkie spotkanie z prasą prezydentów 
USA I RP, lakle odbyło się po zakończeniu 
Ich rozmów w Sali Błękitne! Pałacu Namiesi· 
•lkowsklego, na pewno rozczarowało. Ogra• 
•iczyło się ono właściwie do krótkich 
oświadczeń obu głów państwa, a dziennika· 

Bri !~ facto w ogóle nie dopuszuono do 

iii Clinton powtórzy! to, co już wielokrot
nie słyszeliśmy z jego ust. Po pierwsze - że 
myśli z dużą sympatią o Polsce i że USA 

proces przemian w naszym kraju będą wspierać. 
Po drugie - iż Polska znajdzie się w NATO, to 
jednak kiedy to nastąpi, jest uzależnione nie tyl
ko od opinii Stanów Zjednoczonych, lecz rów
nież od zdania pozostałych członków tej organi
zacji. Po trz.ecie - prezydent stwierdził, iż Rosja, 
która podpisała przed kilkoma dniami partner
stwo dla pokoju jest bardziej obliczalna i łatwiej 
poddaje się kontroli z ~ewnątrz. Po czwarte - że 
jeg~_zdaniem S).'.~<!_Cjfl,...QQ_t!__"Y_z_gJ~d~m_bezpie-

Z wypowiedzi Lecha Wałęsy wynikało, że z 
rozmów jest zadowolony tylko połowicznie. 
Prezydent RP stwierdzi! jednak, iż wizyta dopie
ro się zaczęła, i być może w jej toku uda się je
szcze ustalić choć część tych kwestii, na które 
obaj prezydenci mają nieco odmienne spojrze
nie. ,,Być może uda nam się to ustalić w czasie 
kolacji" - powiedział. Bo po wygłosz.eniu 
oświadczeń obaj prezydenci przeszli na piętro 
pałacu w celu spożycia uroczystego obiadu. 

• Prezydent Leonid Kr-<ł\\. 

czuk zamigerował, re nowa ukra 

inska elekuowma atomowa może 

,zostać zbudowana w pobliżu 

~'tlej siłowni czarnobylskiej, 

miejsca największej katastrofy ją
drowej w historii. 

KAlAOłSTAN 

W Seimie 
• • • 

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, ogranicze
nie spotkania z mass mediami do wygłoszenia 
oświadczeń nastąpiło na wyraźne życzenie stro
ny amerykańskiej. Prezydent Bill Clinton chciał 
uniknąć natarczywych pytań na temat polskiego 
członkostwa w NATO i jego uwikłania w aferę 
Whitewater. Albo o to, czy do Europy zabrał sa
ksofon. 

R.W. 

- Po burzli.vej debocie parla-
mentarnej, Rada Najwyisza pod-

jęła decyzję w sprawie przenie· 
siema stolicy republiki do Alano- I 

łu (dawnego Celinogradu). 

J', I 

. ~ 
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I o 1a dziś Zawiadamiamy, ie dnia 6 lipca I 994 r, 'lmarl nasz 
llląi I oiclec , 

prezydentów obu krajów. Dzięki 
zawarciu tej umowy Polska znala
zła się wśród nielicznych krajów, 
które mają uregulowane stosunki 
ze wszystkimi sąsiadami na zasa
dach dobrosąsiedztwa. Jest to zara
zem pieiwszy w historii dokument 
tej rangi regulujący całość stosun
ków polsko-litewskich. 

Istotnym elementem traktatu 
jest potwierdzenie nienaruszalności 
granicy polsko-litewskiej i zobo
wiązanie, że żadna ze stron nie ma i 
nie bc;xlzie miała w przyszłości w 
stosunku do drugiej roszczeń tery
torialnych. 

:KRAJ 
• W czerwcu ceny wzro

'siy o 2,5 proc. 
• Lekki wzrost optymi

zmu wśród młodzieży w po
równaniu z'jego poziomem 
sprzed 2 lat wykazał sondaż 
Centrum Badania Opinii Spo
łecznej. 

WARSZAWA 
• Ministerstwo Obrony 

Narodowej sfinali.zowalo roz
mowy z WSK PZL Mielec 
S.A. dotyczące zakupu przez 
polską armię samolotów szko
leniowo-bojowych „Iryda" 
wyprodukowanych w mielec
kiej fabryce. Po pomyślnym 
zakończeniu prób, MON pla" 
nuje zakupienie w br. 4 takich 
samolotów. 

Artykuły gwarantujące prze
strL.eganie praw mniejszości w obu 
państwach odpowiadają standar
dom międzynarodowym. W trakta
cie zapisano zobowiązanie ochrony 
cmentarq wojskowych i cywil
nych. 

Olechowski: ,,Ratyfikacja po
zwoli wysiać bardw silny impuls 
w kierunku przełamania nie spoty
kanych już w świecie kompleksów 
w patrzeniu na stosunki między
państwowe". 

(PAP} 

KOSZALIN 
~ 3-ktnia dziewczynka 

wypadła z 3. piętra. Lekarze 

nie stwierdzili u dziecka żad- · 

nych obrazeń wewnętrznych; 

ani zewnętrznych: 

TYCHY 
• 35 godzm trwała zakon·" 

czona wczoraj rano akcJa ra-'' 

townicza w kopalni „Cze-

· czott" w Wo.lik, .Tych, gdzie · 

pi0ęciu górników zostało, od-• 

ciętych w zasypanym chodni·"1 

ku na poziomie 400 m. Gómi-i 
cy nie odniosli obrażeń. , 

Komisia Kraiowa „Solidarności" 

O bierności i manipulacji 
prywatyzacji ani zagranicznych inwe
storów, ale protestują przeciwko właści
cielom, którzy lamią prawa pr<K:Ownic7.e 
i związkowe. 

Komisja Krajowa p1zekazala miliard 
złotych na fundusz strajkowy. Pieniądze 
mają otrz)'mać str-ajkujące ostatnio za
kłady, a przede wszystkim kopalnie. 
200 mln zJ Krajówka p17.emaczyla na 
promocję obywatelskiego projektu kon
stytucji ,,SOlidamości". Do końca sietp
nia „Solidarność" 7.amierza zebrać co 
najmniej 500 tysięcy podpisów. W ak
cję zbierania mają się włączyć komisje 
7akladowe i parnfie r;,ym~kokatolickie. 

Komisja Krajowa !X)wrócila do dys
kusji nad wnioskiem Andrzeja Steczyń
skiego, &1.efa Regionu Elbląskiego, który 
domagał się odwołania senatora Zbi
gniewa Romaszewskiego z funkcji pr:z.e
wodnic,.ącego klubu parlamentarnego 
za to, 'i:.e w wyborach uzupełniających 
do Senatu popruł niei.ależnego kandyda
ta Edmunda Krasowskiego. Przypo
mnijmy. że ,,SOiidarność" elbląska wy
stawiła wla,nego kandydata, którego po
pariy paitie postsolidarnościowe (UD, 

KLO. ZChN. PC, RdR) oraz pre-zydiurn 
Komisji Krajowej. Kandydat ten uzy
ska! o połowę mniej gbów od Krasow
skiego. Ten punkt obrad na wniosek Ste
czyńskiego odbywał się przy drzwi~h 
zamkniętych dla prasy. Z tak zwanych 
przecieków dowiedzieliśmy się, że Zbi
gniew Romaszewski zarzucił władzom 
związku nielojalność wobec Krasow
skiego, który będąc !X)Slem glosował 
zgodnie z wolą „Solidarności", czego 
nie czynili często parlamentarzyści 
związkowi. Pnedstawiciel Regionu 
Podkarpacie odczyta! uchwałę zjazdu 
delegatów broniącą Romaszewskiego 
Maciej Jankowski zarzucił władzom 
związku, że nie podjęły żadnej uchwały 
gdy senator „S" Leszek Lackorzytiski 
bronił irrununitetu Aleksandra Gawroni
ka. Wniosek Stec'zyr\skiego poparl Wal
demar Łużniak, szef Sekretariatu Ener
getyki. Ostatecznie Komisja Krajowa 
nie glooowala wniosku o odwołanie, mi
mo 7,e Zbigniew Romaszewski dwu
krottlie ją o to prosił. 

sp. 
ANDRZEJ SARLEJ 

Żył lat 62 
Msza św. odbędzie się w Kościele Stanisława Biskupa 

dnia 8.07.1994 r, o godz, 8.30, 
Pogrzeb w łylll samym dniu o godz. 14 na cmentarzu 

Srebrzysko. 
Prosimy o nieskładanie kondolencll, 

Żona Krystyna z c6rłcq 

Dnia 6 lipca 1994 r. zmarła 
ś. t p. 

WANDA MICHALIK 
lat SO 

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 
8 lipca 1994 r. o godz. 8.30 

w kościele NMP Królowej Różańca św. na Przymorzu. 
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.00 

na cmentarzu Witomińskim. 
Pogrążona w smutku 

749]6 Rodzina 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 4 lipca 1994 r. 
zmarł nagle nasz ukochany Mąż i Tatuś 

ś. t p. 

STEFAN MARCINKOWSKI 
Komandor Porucznik w Stanie Spoczynku 

Pogrzeb odbędzie się dnia 8 lipca 1994 r. o godz. 12.30 
na cmentarzu Katolickim w Sopocie, przy ul. Malczewskiego. 

Pogrążona w smutku 
Rodzina 

70273 Prosimy o nieskładanie kondolencji. 

IOSlJPEREilSPRES<t 
KRAWCOWĄ z praktyką na 11· 
igłówkę zatrudnię (dzianina), 43-10-49 

32654 

EKSPEDIENTKĘ doświadczoną sklep 
mięsny zatrudni, 56-58-54 

32851 

EVEREST zatrudni pracownika do działu 
reklamy. Tel. 26·10--05, 21·96-01 w godz. 
11.00-13.00 

30890 

GOLF 1988, 22-11·77 

SKRADZIONO czerwonego Poloneza 
GKY 9240. Uszkodzony dach z tylu. Na
groda Informacje: 56-46-14 · wieczor;:

7 

SOLIDNE kafelkowanie, 57-30-13 
74583 

SPRZEDAM lub wydzierżawię pawilon 
handlowy Centrum Handlowe Batory, 51· 
96-33 32651 

SPRZEDAWCY· sklepy męskie, 52·3~ 

SZEREGOWIEC „ stan surowy, Gd.-Oso
wa· sprzedam, 52-63-35 

74624 

WITOMINO 2-pokojowe, telefon. zadbane 
65636 • 275 OOO OOO, 20-98-93 

MASARNIA przyjmie pracowników wykwa
lttikowanych, tel. 71-19-49 

MONTERÓW kadłuba, rurociągów, spa
waczy, ślusarzy „ zatrudnię, 20-50·01 w. 
346 

POLONEZ 84 + gaz, stan b. dobry, 32-07 „ 
31 

74917 

POSZUKUJ~ wspólnika do intrat
nego interesu, 41-43-97 

ROTIWEILERY „ szczeniaki, 72·27-55 
63565 

31882 

ZATRUDNIĘ ekspedientkę do sklepu 
przemysłowego w centrum Gdyni, tel. 56-
32·81 11936 

ZATRUDNIĘ młodą ekspedienlkę, tel. 53-
11--09 po 19.00 

ZATRUDNIĘ ekspedien1kę do sklepu 
przemysłowego w centrum Gdyni, tel. 56· 
32-81 

ZATRUDNIĘ kafelkarzy, 23·89-04 

ZATRUDNIMY pł}'1karzy, dekarzy „ bla
charzy, 47·67-03, 8.00 „ 15.00 
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Z na111iotem i śpiworem na rowerze 

Przez Bory Tucholskie 
OL1ś proponujemy rajd rowerowy po pncpięknych terenach Borów Tuchol· 

skich trasą: Koronowo - Różanna promem pnez jez. Koronowskie - Sokole 
Kuźnica - nadleśnictwo Zamrzenica - Pila Młyn - Tuchola - Mała Komorz.a -
Stobno - Rllciąż - Wysoi.a - Młyn Raciąski - Nadolna Karczma - Lutomski 
Most - Lutom - leśnictwo Uboga - Rytel - Konigortek - Mylof - jcz. Okręglik -
Gieldon • jcz. Trzemeszno - leśnictwo Spierwia - Kosobudy - Brusy. Cała crasa 
liczy 91 km i można ją przebyć w ciągu 7 dni. Oczyl'iście zabierają~ z sobą na
mioc, śpil'ór, kocher. icp. 

Wyprawę roLpoczni.:my w Koronowie ,ląd wyjeżJamy ul. Tuchobką. Za 
l'iaduktem nad linią kolejową Koronowo-Tu.:hola (9 km) mijamy nadbnictwo 
Rózanna leżące nad jeziorem Koronowskim i docieramy do ~krzyżowania dróg 
(Ił j km). Tu skręcamy w prawo i po przcjechamu 600 m docieramy do prze
prJwy promowej przez jez. Koronowskie. Przepra11,iamy się na wschodni brzeg 
jeziora i jadąc dalej duktem leśnym po ok. 350 m ~kręcamy na północ aby osią
gnąć miejscowość Sokole Kuźnica (16 km). Znajdziemy w niej schronisko i 
pole biwakowe P'ITK. Da.lej jedziemy kierując się znakami niebieskimi ucwar- , 
dzoną drogą mając po le11,ej stronie jez. Koronowskie. Na !8 km docieramy do 
Lbiegu dróg i wiaduktem przekraczamy linię kolejową Świecie - Zlotów. Po 
prawej stronie będziemy mijali małe śródleśne jeziorka - najwi~ksze z mch -
jez. Wielkie Stnyżyny (pow. 17,2 ha) je~t odlegle o ok. 1,0 km na północny 
wschód od naszej trasy. Dojeżdżamy do nadleśnictwa Zarnnenica (22 km). Da
lej droga skręca w prawo i przecina strugę łączącą jezioro Wielkie i Male By
slawskie, Minikowskie i Zamrzcń~kie z Brdą, skąd biegnie wysokopiennym la
sem. Po ok. 4.5 km osiągniemy wieś Piła Młyn (26.S km). Spotykamy tu żółty 
szlak z Piaskosza do Cekcyna. Skręcając najpierw w lewo i kolo kapliczki w 
prawo, pniemy się w górę w leśną drogę. Towarzyszący nam szlak niebieski po 
500 m odchodzi w lewo w kierunku uroczyska ,,Piekło'" nad Brdą. aby połączyć 
się po 2 km z naszą drogą. Od skrzyżowania skręcamy w lewo w dól. Mijamy 
leśnictwo Świt, pok biwako11,e kilka pomnikowych dębó11, i mostem przekra
czamy Brdę. Za rzeką mijamy budynki dawnego nadleśnictwa Ś11, ie i dojeżdża
my do Tucholi (34.5 km). W Tucholi warto obejrzeć fragmenty murów obron
nych i zam.I.u z XIV w. oraz Muzeum Historyczno-Przyrodnicze Borów Tu
chobl...ich w adaptowan)m XLX-wiecznym browarze. Warto też obejrzeć w po
bliskiej Dąbrówce (I km) drewniany ko!.ciókk z 1768 roku. W mieście czynne 
schroni~ko PTS\! w SP 2 ul. Piastowska 9. Tucholę opuszczamy ul. Czerską. 
;.;a drugim rozwidleniu dróg (4 ł .5 km) skręcamy"' lewo i po 3 km dojeżdLamy 
do wsi Mała Komom. Warto tu zobaczyć położony w pięknym parlrn dwór z 
polowy XIX w. Stąd jedziemy na zachód (44j kro) i na 48 km dojeżdżamy do 
\\Si Stobno. Na zachodnim krańcu wsi zbaczamy w pra11,o i dojeżdżamy do Ra
ciąia (SOj km). Warto l'iedi.ieć, że w Raciążu nad jeziorem Spicrel'nik z.a. 
chowały się fragmenty wczesnośredniowiecznego grodu. Moź.:my także zoba
czyć murowany neogotycki kościół zbudowany w latach 1862-66. Z Raciąża 
jedziemy w kierunku Piastoszyna i po ok. 500 m skręcamy w prawo do wsi 
Wysoka (53j km). Radzimy tam obejrzeć dwór zbudowany na przełomie X\'l
II i XIX w., a nad jeziorem Wysokim odwiedzić rezerwat siwej cz.apli. Z Wy
sokiej jedziemy brzegiem jeziora Wysokiego i na roistaju skręcamy w prawo 
(56,5 km). Dalej drogą dojeżdżamy do wsi 1'adolna Karczma i Lutomski Most 
(60.5 km). betonowym mostem przekraczamy Brdę i skręcamy w lewo aby do
.iechać do Rytla. Warto się tu zatrzymać, aby obejrzeć kościół neobarokowy 
zbudowany w latach 1909-1 ł orał odwiedzić rezerwat \lętne. obejmujący tor
fo11,isko nad jeziorem Mętne z bogati roślinnością. m.in. głownie brzoz.ą ni,ką. 
Za stacją PKP przekraczamy tory i zaraz skręcamy w prawo ku Brdzie, aby 
przez osadę Konigortck dotrzeć do wsi My\of (74,5 km). Znajduje się tu jedyna 
w kraju zapora z pnepustcm wodnym w formie schodów i pochylnią; przema
cwną dawniej do spuszczania tratew. Stąd droga prowadzi wysokopiennym la
sem sosnowym. Po kwej miniemy maleńkie jeziorko Okr~glik, docierając do 
jez. Trzemeszno i szosy Chojnice Kościerzyna. Tu skręcamy w pra""o (82 km). 
Gdy szosa sk~a w kwo, opuszczamy ją i jedziemy dalej w tym samym kie
runku polną drogą osiągając po przekroczeniu rzeki :--:iech""aszcz, wieś Koso
budy (89j km). skąd wyjeżdżamy ulicą Bruską i dojeżdżamy do wsi Brusy (92 
km). Wyprał'~ kończymy na dworcu PKP. W Brusach radzimy jeszcze obej
rzeć neoromański kościół zbudo\\any "" latJ.:h 1876-79 - najwickszJ kościół w 
calejjic.'C'f'T ·; chelmiń,J..ie · P.ff J: 

Ili Jarmark Kas1.ubski w Kartu1.ach 

Smoleń i randka w ciemno ... 
Od dziś, aż do niedzieli, trwać będzie w Kartuz.ach III Jarmark Kaszub

ski. Zaplanowano wiele atrakcji. Najciekawiej zapowiada się jednak ww
rowana na telewizyjnym programie ,,Randka w ciemno" i przedstawienie 
Bohdana Smolenia, utytułowane .,Hurtownia polska". 

Wszelkie imprezy odbędą się na terenie miasteczka ruchu drogowego. a 
nie jak poprzednio, w centrum Kartuz. 

Organizator. Centrum Kultury .. Kaszubski Dwór'', oferuje bogatą opra
wę artystyczną. Na deskach amfiteatru zaprezentuje się kilkanaście zespo· 
łów kaszubskich i innych: młodzieżowych i klasycznych. Jutro o godz. 
15.40 zapowiadana już . .Randka w ciemno''. Weźmie w niej udział Arka
diusz Socha z Łapalic i Joanna Szlagowska. miss Szwajcarii Kaszub5kiej. 
Po niej zaplanowano występ gruzińskiego zespołu . .Herio ... 

W niedzielę do Kartuz przyjadą dziennikarze z „Wieczoru Wybrzeża" z 
Bohdanem Smoleniem. Od dziś są już twórcy ludowi, rzemieślnicy. kupcy 
i handlarze. Czynny będzie lunapark, przewidywany jest przyjazd cyrkow
ców z Leżajska. Warto więc wybrać się do Kartuz... (im) 

n· Kościerzyny 
W najbliższy weekend, 9 i JO lipca obchodzone hędą Dni Kościerzyny. 

Z tej okazji dla mieszkańców i licznych turystów odwiedz.ających miasto 
przygotowano wiele interesujących imprez. 

W amfiteatn.e przed Urzędem Miasta wystąpią kabarety, ze,poly fol
klorystyczne, dziecięce i tańca nowoczesnego. Niemałą atrakcją będzie 
niedzielny koncert grupy muzycznej Grzegorza Skawińskiego Skawalker. 

Przez dwa dni obchodów na kościerskim rynku trwać będzie kiennasz 
sztuki ludowej. W kościerskim Domu Kultury będzie można zwiedzić eks
pozycję muzealną ,,Dzieje Ziemi Kościerskiej", a w Młodzieżowym Domu 
Kultury zobaczyć wystawę prac młodzieży uczęszczającej na zajęcia do tej 
placówki. Gard.) 

Wdzydze 
Koncerty w skansenie 

Podczas wakacyjnych wędrówek po Kaszubach warto odwiedzić Mu- ... 
zeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. Wzo- t 

rem ubiegłego roku, w lipcu i sierpniu odbędzie się w skansenie cykl wy
stępów folklorystycznych zespołów polskich i ich zagranicznych gości, 
którzy przyjadą w czasie wakacji do Polski. 

Pierwszy odbędzie się koncert zespołu Krebane oraz jego przyjaciół z 
Belgii. Goście wystąpią 12 lipca (wtorek), w godz. Il - 12, na estradzie 
plenerowej w skansenie. Dyrekcja muzeum serdecznie zaprasza turystów i , 
wczasowiczów do wybrania się do Wdzydz. Kaszubski Park Etnograficz
ny prezentuje dawną architekturę Kaszub i Kociewia. Na 21-hektarowym 
terenie zgromadzono ponad 80 zabytkowych budynków: dworków, za
gród, wiatraków. obiektów gospodarskich; jest także dawna szkoła i ko
ściółek, w którym w niedziele odprawiane są msze św. Muzeum można 
zwiedzać od godz. 9 do 16. (rnt) 

Od dziś z Gdańska 

Nowa linia autokarowa 
do Paryia 

Od dziś, 7 bm., zacznie funkcjonować nowa linia autoka
rowa do Paryża. Uruchamiają Biuro Turystyczne .,Olivia". 

Autobus, liczący 48 miejsc, będzie kursować raz w tygo
dniu, w czwartki. Odjazdy - o godzinie 16, sprzed budynku 
NOT w Gdańsku. Cena przejazdu w obie strony - 2,5 tnJn · 
złotych. W jedną - I ,75 mln zł. Na najbliższą podróż jest 36 
pasażerów. Bliższe informacje można uzyskać telefonując 
pod nr: 31-79-14. 

(ken) 
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Temat: oczyszczalnia ścieków HPłonie·Wschód" 

,,Reda'' gor b 
I Bałtyckie Centrum Mlod1ieiy 

a? a Bis upiei Górce ols za, 
Otwarcie ofert - 18 lipca 

Historia budowy oczyssczalal 6clek6w .Ploale·Wsch64,.. w Gdańsku liczy lui ponad 20 
lat. Obecnie utyllzule nleczysto6cl w apo16b •echa•lczny I chemiczny. Potnebne lest leszcze 
blologlczne oczyszczanie. 

Między urzędami miejskim i 
wojewódzkim nie ma wiążą
cych ustaleń co do zakresu 
prac związanych z dok01icze
niem budowy „Wschodu". Do
tychczas czuwał nad wszyst
kim prezydent Gdańska. Roz
mowy pomiędzy urzędami na 
ten temat zostaną podjęte 
prawdopodobnie dopiero po 
wyborach nowego zarządu i 
prezydenta miasta. 

D ukończenie budowy 
jc:-.t chyba wainiejsze 
dla gmin nadmorskich 

woj. cłbl:1skicgo niż dla Trój
miasta. Tam bowiem docierają. 
niesione pr,idami morskimi 
sJ...ai.onc baklcriami J...alowymi 
ścieki, odprowadzane do Zato
ki Gdańskiej ze „Wschodu". 

Pierwsza konkretniejsza 
przymiarka do rozbudowy tego 
obiektu była w 1992 roku. 
Przetarg. z udziałem firm za
granicznych, nie dal rezulta
tów. Odpadła nawet polska fir
ma - spółka „Reda" z Gdyni, 
oferująca zrealizowanie inwe
stycji za cenę znacznie niższą 
niż obiecali konkurenci. Po
nownie sprawa ożyła w polo-

wie bieżącego roku. Pierw· 
szym etapem będzie rozstrzy
gnięcie przetargu na prekwali
fikację, zmierzającego do wy
boru projektanta. Otwarcie 
ofert nastąpi 18 lipca w samo 
południe w Urzędzie Woje
wódzkim. Zostanie wybranych 
6 firm do dalszych negocjacji. 
Zwycięzca opracuje feasibisli
ty study - studium przedwyko
nawcze. Będzie współpracował 
z inwestorem, którym jest mia
sto Gdańsk, nad przygotowa
niem przetargu na wykonaw
stwo. 

Spółka ,,Reda" dalej zainte
resowana tym przedsięwzię
ciem, przedstawia korzystną 
ofertę - chce wybudować część 

Prezes sądu przed sądem? 

Powyborcza kołomyja 
Jak sit dowiedzlellłMy I nleoflclal11ych tródeł, kilku inie· 

szkańców Mirachowa w 9m. Kartvzy wystosowało do Sądu 
Wojewódzkiego w Gdańsku zaialeale N prac, Obwodowel 
Komisll Wyborcze! w tel wsi. 
Według autorów protestu 

członkowie Obwodowej Komi
sji Wybroczej w Mirachowie, 
w dniu wyborów do rad gmin, 
wydawali karty do glosowania 
mieszkańcom. którzy w rze
czywi~tości nie brali udziału w 
glosowaniu. 

- Z tego co mi wiadomo, ta
ki protest został skierowany do 
Sądu Wojewódzkiego w Gdań
sku, za pośrednictwem biura 
Wojewódzkiego Komisarza 
Wyborczego - poinformował 
nas przewodniczący Gminnej 
Komisji Wyborczej w Kartu
zach, Zbigniew Merchel. - Wy-

wyborów. Tymczasem mandat 
radnego w Radzie Gminy Kar
tuzy uzyskał Zdzisław Sokół. 
Na ostatniej sesji zdecydowaną 
większością głosów powierzo
no mu funkcję przewodniczą
cego rady. 

Sprawa będzie mieć swój 
epilog przed Sądem Woje
wódzkim w Gdańsku. Stroną 
pozwaną jest wojewódzki ko
misarz wyborczy w Gdańsku, 
czyli prezes Sądu Wojewódz
kiego. Ale podobno zbieżność 
funkcji o niczym nie świadczy 
i nie powoduje żadnej kolizji 

daliśmy do kontroli listy i karty prawnej. 
do glosowania. Sąd oceni, czy Szczegółowych informacji 
zostało naruszone prawo. nie uzyskaliśmy' bo w siedzi-

w mirachowskim obwodzie bie Wojewódzkiego Komisarza 
wybroczym zwycięstwo od- Wyborczego nie zastaliśmy 
niósł Zdzisław Sokół. Dwa kierownika biura. Wczoraj, na 
glosy mniej uzyskał jego próżno, wydzwanialiśmy tam 
kontrkandydat Edmund Ko- przez kilka godzin. Podobno 
tlowski. Według autorów pi-

biologiczną za cenę, jak11 pro
ponowała podczas pierwszego 
przetargu. Mimo Co, szanse na 
zwycięstwo w przetargu prc
kwalifikacyjnym ma znikome. 
Zabraknie jej prawdopodobnie 
punktów, które wymagane są 
przez regulamin tego przetar
gu. Maj,1 je natomiast firmy lU

graniczne. Czy niską ceną tó 
„przebiją" pobką firmę, J...tóru 
utworzyła konsorcjum .1. 

ośmioma innymi trójmiejskimi 
przedsiębiorstwami - by dać 
lepsze gwaran,'je solidnego 
wykonawstwa. Mieszkaricy 
Gdańska muszą się liczyć z 
tym, że koszt rozbudowy oczy
szczalni „Plonie-Wschód" ob
ciąży ich domowe budżety. 

I Tczew 

Przewiduje się. że przetarg 
na wykonawstwo 'zostanie 
ogłoszony dopiero w przy
szłym roku. W bieżącym - do 
wykorzystania jest 80 miliar
dów złotych, przyznanych z 
puli rz,Jdowej. Jeśli nie zostaną 
zagospodarowane - przepadną. 

Kazimierz Netka 

rezydent ponad podziałem 
Przez ostatni tydzień „kotłowało si,;'' w Tczewie wokół sprawy 

wyboru prezydenta miasta. Koalicja ,.Gryf' składająca się z I 
przedstawicieli stowarzyszenia o tej nazwie, Unii Wolności i 
NSZZ „Solidarność" przyjęła jako pewnik wybór wskazanego 
przez nią kandydata na fotel prezydencki. Takie postawienie spra
wy najwyraźniej nic odpowiadało SLD (9 mandatów w radzie) i 
przedstawicielom Listy Ludowo-Regionalnej (6 mandatów). Nie 
chodziło przy tym o osobę i kompetencję J. Kurka, lecz brak kon
sultacji z pozostałymi ugrupowaniami. Glosowanie było wpraw
dzie tajne, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa moi.na powie
dzieć, iż zawiodła „dyscyplina klubowa" w „Gryfie", czego nic 
można powiedzieć o pozostałych ugrupowaniach. 

Po parogodzinnych konsultacjach między posLcLególnymi klu
bami uznano. że najlepszą „wspólną" kandydaturą ~dzie osoba 
Z. Odya. Zresztą już wcześniej mówiło się, że zostanie on zgło
szony na to stanowisko przez jedno z „mniejszościowych" ugru
powań. Po dokonaniu wyboru nowy prezydent Tczewa powie
dział m. in.: 

- Już raz, jako przewodniczący rady minionej kadencji dane 
mi było być tym, który w jakiś sposób ma łączyć przeciwne stro
ny. W tej chwili cwję, że wytwortyla sią podobna sytuacja przy 
wyborle prezydenta. 

Z. Odya stwierdzi! też, że jest zaskoczcny wyborem i nic ma 
jeszcze kandydatów do Zarządu Miasta. Przy ich doborze zamie
rza kierować się kompetencjami, a nic partyjną przynależnością. 

Kolejna sesja tczewskich radnych odbędzie się ł I lipca w sali 
TDK o godz. 15. Wybrany na niej zostanie nowy przewodniczący 
RM oraz Zarząd Miasta. 

Szerzej o wczorajszej sesji jutro na stronie „Kociewie''. 
tt 

sma procesowego istnieją 'oba- był na miejscu, ale „nie pod le-

wy co do wiarygodności prze- lefonem"... I Prz ·s . . c·e 
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. Trójmieście pra- Kie/pinku pod Gdańskiem 
f , cuje tysiące, war rÓ\\'nieŹ odkupuje się zużyte 

I sztatów i baz sa- produkty olejowe. Ale klient 
mochodowych. Napmwiają sil- musi wpierw wypisać rachu-
niki. wymieniają części, a z re- nek, kier. magazynu Piotr Ko-
guty wylewają i wlewają oleje, bicia wystawia rewers przy. 
smarują podwozia itp. Efektem chodowy i później zamiast za
ich pracy jest też magazynowa-

czy na o nhollllie? 
- Najpierw myśleliśmy o 

zlokalizowaniu w Gdańsku Eu
ropejskiego Centrum Współ
pracy Młodzieży - mówi 
Krzysztof Lisek, dyrektor 
Gdańskiej Fundacji Integracji 
Europejskiej. - Ale ubiegli nas 
Węgrzy i centrum powstanie w 
Budapeszcie. Teraz walczymy 
o llaltyckie Centrum Młodzie
ży, a walka jest ostra. bo na
szymi konkurentami są tym ra
zem Duńczycy, którzy chcą je 
ulokować na Bornholmie. 
Organizują zatem masę konfe
rencji, podczas których forsują 
swój pomysł. wydają foldery, 
przedstawiciele duńskich elit 
intełektuanych, politycznych, 
artystycznych i nawet sporto
wych ślą listy do Rady Europy 
od której decyzja zależy. W 
,akcję włączyła się nawet królo
wa. 

-A u nas? 
- No, cóż, nie mamy królo-

wej i szczerze mówiąc mało 
kogo to obchodzi. Na razie po
piera nas tylko Jan Krzysztof 
Bielecki i Janusz Lewandow
ski. Nie ma to być jednak żad
na partyjna przybudówka, do 
komitetu organizacyjnego 
chcemy zaprosić wszystkich, i 
arcybiskupa Tadeusza Goclow
s kiego i Aleksandra Kwa
śniewskiego. 

- To Kwaśniewski przepro
wadził się do Gdańska? 

- Nie, ale studiował tutaj i 
był kiedyś ministrem do spraw 
młodzieży. Sprawa jest o tyle 
pilna, że w połowie września 
od~dzie się w Gdańsku konfe
rencja pod nazwą Bałtyckie 
Forum Młodzieży, na której 
będziemy zastanawiać się nad 
możliwościami integracji mło
dzieży mieszkającej wokół 

Bałtyku i na tę konferencję, 
oprócz młodych ludzi oczywi
ście, przyjadą ministrowie ds. 
młodzieży ze wszystkich zain
teresowanych krajów i wów
czas wskazane zostanie miej
sce, w którym ma być zlokali
zowane centrum. Może się, 
niestety, zdarzyć tak, że 
Gdańsk po raz kolejny zaprze
paści szansę 

- Na czym właściwie polega 
ta szansa? 

- Bałtyckie Centrum Mło
dzieży to ośrodek konferencyj
no - szkoleniowy, zorganizo
wany pod egidą Rady Europy, 
który ma na celu edukację mło
dzieży w dLicdzinie dzienni
karstwa, kultury, polityki, sa
morządów. Organizuje się td. 
w takim centrum kursy języko
we. Realizuje międzynarodowe 
i rządowe programy w d,.iedzi
nie zwalc,ania bezrobocia i je
go skutków wśród młodych lu
dzi, przeciwdziałania patolo
giom społecznym, wspierania 
regionalnej współpracy organi
zacji młodzieżowych et cetera. 
Szansa zaś polega na tym, że 
Rada Europy daje na takie cen
trum kolosalne pieniądze . Da
je, ale pod warunkiem, że wi
dzi zainteresowanie i wkład 
własny kraju w którym ośro
dek taki będzie się znajdować. 
Wkład finansowy nie musi być 
wielki, w granicach 10-15 pro
cent wartości całego projektu. 
Gdańsk i tak je,t w dobrej sy
tuacji, bo wojewoda Maciej 
Płażyński dal Fundacji Integra
cji Europejskiej wielki gmach 
po dawnych koszarach na Bi
skupiej Górce. Ale szukamy 
rozpaczliwie pieniędzy!!! Szu
kamy sponsorów. bo budynek 
należy zacząć remontować. Na 
Węgrzech kilkanaście tysięcy 
firm zaangażowało się w 
podobne przedsięwzięcie. 

- Duńczycy pewnie łatwiej 
znajdą pieniądze. 

- Ale i Gdańsk ma swoje 
atuty. Po pierwsze podróż na 
Bornholm jest kosztowna, 
można dopłynąć tam scatkiem, 
albo dolecieć samolotem. A do 
Gdańska młodzież dojedzie na
wet autostopem czy na rowe
rach. Nawiązaliśmy już tci. 
kontakt z gminą Gniewino, w 
której Ie:ż.y Żarnowiec, chcemy 
organizować tam międzynaro
dowe festiwale, obozy. scią
gnąć młodzież nie tylko znad 
Bałtyku ... Gdańsk mógłby stać 
się przyczółkiem jednocz:1cej 
się Europy. 

Barbara Szczepula 
50, 60 tys. zł nic pojedzie. A co się zasady wystawiania rachun-
zrobi? ,.Zdołuje"' ekologiczny ków i stąd cale zamieszanie. 
śmieć gdzieś w rowie; na wy- 'Ale, jak 'usłyszeli~my, sprawę 
syr,i.sku, na peryferiach lasów, - . być mozt załatwi się po myśli 
w ~owachi_ na nieliżytkath. 'Za klientów i dostawcy otrtymają 
truJ.c ~1emię, V.:O?j; I nawet w pieniądze natychmiast i do rę-
J~kims tam stopmu mozna. t~- ki. Wiąże się to jednak - co za-
kiego warsztatowca zrozu11llec, 
ponieważ życie dyktuje prawa 

nie przepracowanych olejów. 
Jedni mają małe odstojniki. in-
ni podziemne zbiorniki. kolej-
ni, jak stacje benzynowe, zaj-
mują się skupem tego towaru, 
bo są profesjonalnie przygoto-
wani do redystrybucji, Są i ta-
cy co wylewają do rowów. 

o o_e 
o glo 

znacza p. księgowa - z łama
niem pr.1.episów. Poza tym nasi 
Czytelnicy interweniując w re
dakcji, nie pofatygowali się w 
ogóle do CPN. Tam problemu 
po prostu nie zauważono. 

Reasumując, nasz poranny 
rekonesans przyniósł określony 
efekt. Każdy kto odstawia zu
żyty olej otrzyma za niego za
płatę. Nikt nie będzie „gania
ny" do centrali. Ani z litrem, 
ani z tysiącem. CPN odbierze i 
zapłaci. San.·epid. ostrzega 

J ieczko 
·• • I nie cal . , 

iem s 1e e 
Sezon letnr w pełni. Coraz 

wlęcel wczasowlcdw pny· 
leidia na Wybneie. Chcąc 
zaoszczędzić par, złotych, 
kupulą gdzie popadnie. Ja. 
la, mięso I lego przetwory 
nabywalą wielokrotnie na 
targowiskach I bazarach, 

- Największe nasilenie za
truć pokarmowych występuje 
latem - twierdzi mgr Aleksan
der Hołówka, kierownik sekcji 
higieny żywności Wojewódz
kiej Stacji Sanitarno-Epide
miologicznej w Gdańsku. - Są 
one wywołane spożyciem jaj 
kurzych zakażonych pałeczka
mi salmonella oraz nieśwież.e
go mięsa i jego przetworów. 

W jajkach zarazki występują 
nie tylko na skorupkach. Ich 
mycie pod bieżącą wodą nic 
nie daje. Wręcz przeciwnie. 
Woda wtłacza zarazki poprzez 
porowatą skorupkę do środka -
do żółtka. 

Zatrucia pokarmowe wywo
łane są spożyciem wyrobów z 
surowych jaj - kremów, lodów 
czy majonezu wykonanych 
głównie techniką domową. 
Swiatowa Organizacja Zdro
wia zaleca, by w sezonie let
nim, kiedy wysoka temperatura 
powietrza sprzyja szybkiemu 
rozmnażaniu się bakterii, go
tować je przynajmniej 7 - 9 mi
nut, co zabezpieczy przed za
truciem. Jego głównymi obja
wami są silne bóle brzucha, 
biegunka i wysoka temperatura 
ciała. Najczęściej cierpią dzieci 
i osoby starsze. 

Sprzedawcy powinni prze
chowywać jaja w temperaturze 
poniżej 10 stop. C, która utru
dnia mnożenie się pałeczek 
salmonella. Pakować je do to-

rebek na zapleczu sklepu i 
przechowywać odizolowane od 
innych produktów. Stłuczki 
stanowią zagrożenie zakaże

niem wnętrza jaja. Nie należy 
ich więc wykorzystywać w 
przemyśle cukierniczym. 

W mięsie i drobiu także do
chodzi do szybkiego namnaża
nia zarazków, przede wszyst
kim w rozdrobnionym, np. w 
tatarze i przetrzymywanym w 
cieple. Na terenie woj. gdań
skiego istnieje sprzedaż mięsa 
mielonego chłodzonego w 
temp. do +6 stop.Ci mrożone
go nie wyższej niż -8 stop. C. 
Jest ono produkowane w ma
sarniach za zgodą i pod nadzo
rem wojewódzkiego lekarza 
weterynarii. 

Przed zatruciem chroni 
obróbka termiczna - smażenie, 

gotowanie, pieczenie. Trzeba 
też ograniczyć spożywanie jaj i 
mięsa w stanie surowym i pół
surowym, dbać o czystość na
czyń kuchennych i rąk w trak
cie przygotowywania posił
ków. 

- Obostrzenia dotyczą sprze
daży targowej - dodaje A. Ho
łówka. - Właściciele targowisk 
i handlujący są zobowiązani do 
przestrzegania rozporządzenia 
ministra handlu wydanego w 
1972 roku, a znowelizowanego 
w maju 1992 r. Pozwolenie na 
handel obwoźny jaj, mięsa i 
drobiu otrzymują tylko ci, któ
rzy sprzedają z chłodni. \ 

Do klienta należy wybór 
ostateczny. On sam podejmuje 
decyzję, co kupi i zje. 

Małgorzata Suchocka 

Niestety! 
W Trójmieście skupuje ole-

jowe odpady ro.in. stacja CPN 
nr 324 na ul. Dąbrowszcza
ków, 585 na Kolibkach w· Gdy
ni, 1193 w Orłowie, 1186 w 
Gdyni, stacja przy ul. Dąbrow-
skiego w Gdańsku. Klient 
przywozi olej i za I kg otrzy
muje 1000 zł (tysiąc). Do ręki, 
co ważne, bo nie wszędzie ... 

W Zakładzie Gospodarki 
Produktami Naftowymi CPN w 

(ltĄAl!DlS 

płacić, kieruje klienta po pie
niądze do Centrali CPN (okrę
gowa dyrekcja) w Gdańsku. ul. 
Długi Targ 30. Praktycznie 
więc Kowalski czy Zieliński, 
który z pobliskiego warsztatu 
przywiózł do bazy I 00-200 I 
zużytego oleju. po swoje \OO, 
200 tys. zł będzie zmuszony 
pojechać jeszcze raz i to kilka
naście kilometrów dalej, aby 
wyegzekwować należność. Za 

Zapraszamy I li 
Gdańsk-Żabianka, ul. Grunwaldzka 578, tel. 52· 16·31 

- LEASING 
UU POMOŻE ·Cl UZYSKAĆ 
>- samoch-ody dostawcze nowe 

i u.iywane 

Baltvckle Towot.ystwo 

!io~~~:fG~~;;~· 
ul. Woll' Joglgflońskle 36 
tel. (058) 31-16-01 
rel./fax 31-21-69 

>-sprzęt 
komputerowy 

>-maszyny 
i urządzenia 

oczywiste. Sprzedajesz - bie
rzesz pieniądze! Oto cala filo
zofia. Tak zresztą było przez 
lata. 

Główna księgowa gdańskie

go CPN pani Anastazja Koło
dziej w rozmowie telefonicznej 
potwierdza, że taką praktykę 
odkupowania odpadów rzeczy
wiście stosuje się obecnie. Od 
4.07. 1993 roku, po wprowa
dzeniu podatku VAT, zmieniły 

Zapraszamy 
4-8 VII '94 r. 

w godz. 1000-2000 

(KORD.) 
PS. Do bazy CPN w Kiel

pinku wiedzie od głównej dro
gi Gdańsk - Żukowo boczna 
asfaltówka długości 1,6 km 
.Ani znaku, ani śladu informa
cji. Nic. Trafić trudno. Bogaty 
monopolista lekceważy klien
tów. A sama baza? Żal patrzeć! 
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SOPOT, 
Wybrzeże, Scena Kameralna 
(ul. Boh. Monte Cassino) - Sie 
kochamy, g. 20 
GDYNIA, 
Muzyczny, pl. Grunwaldzki -
Arsenal - Prezentacje, g. 19 

IMPREZY 

Gdańsku, al. Zwycięstwa - czyn
ny codziennie od godz. 10.00 do 
21.00, sob. i św. 10.00-22.00. 

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

Cyrk „Harlekin" (al. Zwycię
stwa przy Cricolandzie za mu
szlą koncertową), g. 18 Park Rozrywki CRICOLAND w 

tKINA:\,t\ 

GDAŃSK, Neptun, ul. Długa: 16; Raport Pelikana, USA, od 15 
Naga broń 33 1/32, USA, od 15 I., g. 17.45; Okruchy dnia, Wlk. 
I., g. IO, 11.30, 13, 15, 17, 19; Bryt,od 151.,g.20.15 
Angie, USA, od 151., g. 20.45 Zawisza, ul. Słowackiego 3: 
Helikon, ul. Długa: Pani Doubtfi- Orlando, USA, od 15 I., g. 16, 
re, USA, od 12 I., g.16; W imię 20; Ostatni żywy bandyta, USA, 
ojca, USA, od 15 I., g. 18.15; od 151.,g. 18 
Prawdziwy romans, USA, od 18 SOPOT 
I., g. 20.30 Bałtyk, ul. Boh. Monte Cassino 
Kameralne, ul. Długa: Trzy kolo- 30: Cienista Dolina, USA, od 15 
ry. Czerwony, fr Jszwajc., od 15 I., g. 17.30; Piknik pod wiszącą 
I., g. 16.30; Fortepian, Nowa skalą, austral., od 151., g. 15.30, 
Zeł., od 15 I., g. 18.30; Naga 20 
broń 33 113, USA, od 15 1., g. Polonia, ul. Boh. Monte Cassino 
20.45 55: Trzy kolory. Czerwony, 
Żak, ul. Waty Jagiellońskie I: fr./pol., od 15 I., g. 20.15; Naga 
Wichrowe wzgórza, W. Bryt., od broń 33 1/3, USA, od 15 l., g. 15, 
15 I., g. 18; Filadelfia, USA, od 16.45, 18.30 
15 I., g. 20 GDYNIA 
NOWY PORT.Nord, (Towarzy- Warszawa, ul. Świętojańska: Na
stwo Morskiego Domu Kultury w ga broń 33 1/3, USA, od 15 I., g. 
Gdańsku) -Centrum Kultury 10, 16, 18; Milioner w spoden
Amerykańsko-Polskiej, ul. Mary- kach, USA, od 12 I., g. 12, 14; 
narki Polskiej 15: Wuthering He- Angie, USA, od 151., g. 20 
ights, USA,od 151.,g.16, 18,20 Goplana, Skwer Kościuszki 12: 
WRZESZCZ, Znicz, ul. Szyma- Beethoven Il, USA, bo., g. 16, 
nowskiego 12: (dolby stereo) - 17.30; Lista Schindlera, USA, od 
Komedia małżeńska, poi., od 15 151., g. 19.30 
.l., g. 16; Tombstone, USA, od 15 GRABÓWEK, Fala, Jurrasic 
l., g. 17.45, 20 Park, USA, od 121., g. 17; Wszy
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina: Panna stkie poranki świata, USA, od 18 
z mokrą głową, po!., od 12 l., g. l., g. 19 

·· MU.Zl!A!. 

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. I 0-
16; sob. 12-18 
Wystawa czasowa: Biblia we 
współczesnym malarstwie polskim 
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 rzeżby gdań
skiej (pin. część parku); 
Archeologiczne, Życie 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. 10-16; wt. i 
niedz. 10-17; Muzeum Historii ,,. 
Miasta Gdańska - 1) Zabytkowe 
wnętrza Ratusza, 2) Mennica 
Gdańsk, 3) Artystyczne wyroby z 
metalu mistrzów gdańskich XVI
XVIII, 3) Europejskie dziedzic
two rozproszone - Gdańsk 1992. 
Czynne codz. wg. 10-17; pon.
nieczynne; Twierdza Wisłoujście 
-czynna codz. wg. 10-17 
Centralne Muzeum Morskie - Żu
raw, Budynek „B" oraz Muzeum 
na Ołowiance; statek „Sołdek" -
czynne od 10-18 
GDYNIA: Marynarki Wojennej 
(bulwar Nadmorski), wg. 10-16; 
Oceanograficzne i Akwarium 
Morskie (al. Zjednoczenia l) w 
godz. 10-17 (kasa w godz. 10-
16.30); Muzeum Miasta Gdyni, 
Pawilon Wystawowy, ul. Wa
szyngtona 21 - Morski rodowód 
Gdyni; czynne w g. 11-17, 
oprócz pon.; Dar Pomorza, wg. 
10-20; Domek Abrahama, ul. " 
Starowiejska 30 - nieczynny 

ęd droga 
Po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych, nadszedł 

czas tworzenia zarządów, a więc określenia zasad i kryteriów, we
dług których można zawierać koalicje rządzące. Z jednej strony 
odżywa tendencja do skupiania sil w sreroko pojętym obozie o ro
dowodzie solidarnościowym, określonym przez antykomunizm i 
niechęć do rządu w Warszawie. Z drugiej strony coraz częściej 
odzywają się głosy wskazujące na możliwość zawierania lokalnych 
sojuszy z SLD, w imię podporządkowania kryteriów ideologicz
nych - fachowości, interesowi lokalnemu i miejscowym układom. 

Uważam, że o ile pierwsza tem Narodowym Le Pena, neo
tendencja, zmierzająca do faszyści włoscy nigdy nie 
przekreślenia dorobku już wy- utworzą wspólnego rządu z po
krystalizowanych opcji poli- stkomunistami w najmniejszej 
tycznych, jest anachroniczna, o gminie włoskiej etc. Podział !e
tyle druga tendencja grozi po- wica - prawica albo zachowuje 
nownym znieksztalceniem sec- swoją wagę na każdym szcze
ny. Oświadczenie Unii Wolno- blu polityki, albo nie jest istot
ści dopuszczające możliwość ny wcale. 
tworzenia lokalnych sojuszy z Rzecz oczywista - inne spra
SLD jest - moim zdaniem - wy stają na porządku dzien
fragmentem szerszego procesu. nym w Sejmie, inne np. w Ra
Przed wyborami wrześniowy- dzie Miasta Gdańska. Jednakże 
mi w ub. roku Bronisław Gere- spór o politykę podatkową po
mek dopuszczał możliwość między prawicą i lewicą doty
wciągnięcia SLD do rządu, o czy zarówno podatków pobie
ile tylko unici zachowają w ranych przez państwo, jak i 
nim przewagę. Pokrewna UW podatków lokalnych, spór o 
partia „socjalliberalna" na Wę- prywatyzację dotyczy w rów
grzech zdecydowała się ostat- nym stopniu przedsiębiorstw 
nio przyłączyć do większościo- państwowych co komunalnych 
wego rządu, utworzonego etc. Radnych z SLD może po
przez postkomunistów. Zwo- łączyć z radnymi prawicy jedy
lennicy zbliżenia z SLD argu- nie wspólna troska o dziury w 
mentują, że podziały ideowe jezdniach, czy cieknące dachy, 
(czyli programowe) nie są ale poróżni już sposób rozwią
ważne na szczeblu lokalnym. zywania problemu. 
Ponadto zdają się twierdzić, że Można oczywiście widzieć 
łatwiej im porozumieć się z tylko dziury w jezdni i ciekną
,,fachowcami" z SLD, aniżeli z ce dachy - ale od radnego nale
prawicowym „Ciemnogro- ży wymagać szerszego spojrze
dem". nia i umiejętności widzenia ca-

Trudno uznać zasadność po- lego kompleksu problemów. 
wyższych twierdzeń. Oto w Ciążenie ku SLD nie jest 
krajach demokratycznego Za- spowodowane brakiem odpo
chodu podziały ideowo-progra- wiedniej kadry po prawej stro
mowe zachowują swoją moc nie. Doprawdy trudno wysoko 
również na szczeblu lokalnym. oceniać fachowość ludzi kieru
Konserwatyści brytyjscy nie jących komunistycznym pań-
tworzą sojuszów samorządo- stwem, w którym brakowało 
wych z laburzystami, socjaliści wszystkiego poza octem, bru-
fancuscy nie sprzymierzą się dem i przyjaźnią polsko-ra
na szczeblu lokalnym z Fron- dziecką. Powtórzę jeszcze raz -

,,Gazeta Gdyńska" zapłaci? 

dążenie do zbliżenia z SLD na 
szczeblu lokalnym to fragment 
szerszego procesu, w którym 
mieści się „gruba kreska", 
ośmieszenie lustracji, tolero
wanie nomenklaturowej pry
watyzacji, recydywa PRL, wal
ka z Kościołem. Sukces prawi
cy w wyborach samorządo
wych sprawił, że partie dotąd 
nieokreślone ideowo (jak UW) 
muszą dokonywać jednoznacz
nych wyborów. Przyszłość po
każe, czy będzie to zbliżenie z 
SLD czy z prawicą. Jednakże 
w świetle tego, co obserwuje
my, wszelkie wypowiedzi 
przychylne SLD (choćby doty
czyły tylko obsadzenia przez 
komunistów jednej czy dwóch 
komisji samorządowych) wy
wołują niepotrzebne zatargi i 
wzmagają podejrzliwość pra
wicy co do prawdziwych inten
cji przyświecających radnym 
UW. 

Opowiadam się za klarow
nymi konstrukcjami decyzyj
nymi, opartymi o pokrewień
stwo programowe i ideowe. 
Dla prawicy - współtworzącej 
koalicję w Gdańsku, jest nie do 
przyjęcia dopuszczenie lewico
wej opozycji do współdecydo
wania o losach miasta. Prawica 
nigdy nic zawierała z lewicą 
żadnych dżentelmeńskich 
umów ( przedstawiciele SLD 
twierdzą, że z UW taką umowę 
zawarli - ,,SLD grozi", ,,Dzien
nik Bałtycki" z 5 lipca br.) i że
by było jasne: nie ma żadnych 
zobowiązań w stosunku do 
swojego zdecydowanego prze
ciwnika. Nie po to wyborcy 
glosowali na listy prawicy, by 
radny komunista miał w jakiej
kolwiek formie współdecydo
wać o losach miasta i jego mie
szkańców. 

Wojciech Turek 

„Ba dziei atrak y•n 
p a o elanie " 

Jarosław Duszewski - wła
ściciel „Gazety Gdyńskiej" 
oraz Adam Schmidt - redaktor 
naczelny, zostali zobowiązani 
przez Sąd Wojewódzki Wy
dział I Cywilny do opubliko
wania na pierwszej stronie 
,,GG" oświadczenia, że w spo
sób umyślny i świadomy naru
szyli godność osobistą akcjo
nariuszy spółki Kupcy Gdyń
scy, w związku z powyższym 
przepraszają i obiecują, że już 
nigdy więcej nic będą używać 
pod ich adresem żadnych obra
źliwych sformułowań. Mają 
też solidarnie zapłacić 90 mln 
zł na PCK oraz po 4 mln każ
demu z akcjonariuszy (a jest 
ich siedemnastu) oraz pokryć 
koszty sądowe. 

Z przeprowadzonego postę
powania dowodowego sąd 
uznał żądania powodów za za-

sadne w całej rozciągłości. W 
swoim artykule Adam Schmidt 
zamierzał przedstawić przebieg 
sesji Rady Miasta Gdyni i od
dać atmosferę panującą na sali. 
Jednakże, zdaniem sądu, wy
wody w rodzaju: ,,obserwując 
akcjonariuszy - piszący te sło
wa - zastanawiał się jaki to bę
dzie dom towarowy? Wyszło 
na to, iż będzie to dom ludo
wo-jarmarczny, gdyż takie 
właśnie przaśno-buraczane to
warzystwo składa się na ( ... ) 
grupę akcjonariuszy" - są 
zwrotem obraźliwym i miały 
na celu obniżenie autorytetu 
spółki. Podobnie stwierdzenie: 
,,do gabinetu pani prezydent 
triumfalnie wchodził sam pre
zes R. Huciński zupełnie ni
czym pies rzeźnika do taniej 
jatki..." sąd uznał za obraźliwe 
i ośmieszające. I nie przyjął 

CENTRUM Gdyni sprzedam dwa garaże • 
motocykl, samochód. pomieszczenie 
gospodarcze, 26-49·50 

tłumaczenia A. Schmidta, że 
inteligentny czytelnik na pew
no by zrozumiał, iż słowa te 
tylko ukazywały stopień glorii 
i chwały prezesa Hucińskiego. 
O tym, iź były to umyślne na
ruszenia godności świadczą. 
według sądu, powtórzenia 
obraźliwych zwrotów w na
stępnym numerze „Gazety 
Gdyńskiej". 

Zgnębiony Adam Schmidt 
(Jarosław Duszewski nie poja
wi! się) tłumaczy! na koryta
rzu, że wciąż czuje się niewin
ny, nikogo nie obraził, po pro
stu napisał bardziej atrakcyjne 
sprawozdanie z sesji. - Wyrok 
nie jest prawomocny, będzie 
dogrywka - powiedział. - Wy
powiedzą się biegli z filologii 
polskiej. 

Małgorzata Sokołowska 

JEDNOPOKOJOWE (32), centrum Gdyni, 
telefon· sprzeda pośrednictwo, 51-27-64 

242'5 

KAMERĘ Panasonic S-VHS·C sprzedam, 
20-58-30 

GDAŃSK 
Zeidler Art Gallery, ul. Długa 81 
- stała kolekcja dziel sztuki daw
nej polskiego i europejskiego 
kręgu kulturowego. Gieorgij Pie

rowa), czynna codz. wg. 11-22 
Klub Mestwina, ul. Straganiarska 
21/22 - wystawa malarstwa Sta
nisława Chmielewskiego, czynna 
codz. wg. 14-22 

" 42·46 m z jasną kuchnią • Gdynia · 
zdecydowanie kupię, 23-64-22 

31S70l1 

CZĘśC pawilonu na "Manhattanie' odstąpię. 
Wiadomość "Manhattan', pawilon nr 53 

1,1114 

SS.12 

KELNERKI, 20-75-68 

trowicz (1914-1971) 
ul. Ogarna 65 - kolekcja rysunku 
i grafiki - rosyjscy artyści 
ul. Długa 35 - Gościnnie w Ro
syjskim Domu hlformacji i Kul
tmy artyści z prywatnej kolekcji. 
Galerie czynne codz. wg. 10-18, 
sob. 11-15, w niedz. nieczynne 
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 codziennie w g. 11 -18 

Galeria Żak, 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. 11-18 
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad 
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul. 
Bytowska la) - czynna od godz. 
10-15 
SOPOT: Autorska „Herman", 
Boh. Monte Cassino 44, tel. 51-
16-72 - wystawa z kolekcji gale
rii, pn.-pt. wg. 12-18 
GDYNIA 

Galeria Sztuki - ,,Sień Biała", ul . 
Długi Targ 36 - malarstwo z cy
kl u „Uśmiech dziecka" Janiny 
Koniecznej, czynna codziennie w Galeria „Cyganeria" (ul. 3 Maja 
g.12-18 27, tel. 20-87-38) wystawa prac 
Galeria ,,Złota Kamienica" (D!u- Kazimierza Ostrowskiego 
gi Targ 41/42) - malarstwo, grafi- Galeria ,,BiM-ART" Hotel Gdy
ka, rzeźba. Czynna codz. g.11-18 nia (sala restauracyjna) - wysta
Galeria Malarzy Gdańskich PA- wa plastyczna - ,,Marek Wróbel -
LOWA (ul. Długa 47 - kawiarnia malarstwo" 
,,Palowa") - wystawa zbiorowa Galeria Telewizyjna (ul. Derdow
malarstwa i rysunku - I Domini- skicgo 11, tel. 21-91-78) 
kański Salon Artystyczny (zbio- Galeria 78 (ul. Świętojańska) 

TELEFONY 
•····1NFORMACYINE' 

Urząd Miejski Gdańsk: 32-46-17; 
Gdynia: 20-72-71; Sopot: 51-20-21 
,,BROKER" Bank Informacji -
usługi, handel, produkcja - 24-
07-79 (9-17) 
Całodobowy Bank Informacji o 
handlu i usługach - 930; 57-81-
24 (po 16) 
Informacja o AIDS - 958 

Telefony Zaufania: ,,Pogotowie 
Makowe", środy, piątki, 16-18, 
tel. 51-59-22: ,,Anonimowy Przy
jaciel", tel. 988 (odl6 do 6 rano). 
Poradnia dla Rodzin Narkoma
nów ,,Powrót z U'', środy, piątki, 

wg. 15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71. 

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: 

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

51-53· 19 DWUPOKOJOWE • Sopot • 
sprzedam 

67060 

DETEKTYW· ochrona, windykacja· 
22·19-49 

DWUPOKOJOWE 
samodzielne z telefonem, 32·21 ·84 

65591 

747!,0 

DWUPOKOJOWE, {54) • Zaspa 
sprzeda pośrednictwo, 56·99·36 

29191 

FRANCJA, -samochody!!! Osobowe, 
ciężarowe. 41-96·42 

67&1711 

MALOWANIE. tapetowanie, 32·96· 
87 

74067 

ODSTĄPIĘ dzierżawę lokalu 250 m 
kw. w Wejherowie, Dworcowa, 72·22-88 

19725 

ODZYSK długów, 374·216, 374-417 

PRZYCZEPĘ 
sprzedam, 479·230 

m1< 

campingową 

SAMOCHODY 
sprowadzam, 248-695 

1m2 

611160 

TANIO produkujemy płyty 'Jamb', 76· 
97-69 

19723 

TELEFAXY Panasonic, 31-99-43 
2891~1 

UDZIAŁOWCA firma poszukuje, 
31·10-47 

7'759 

WCZASY · Sominy 11 Upiec . 31-43-
55, 31 ·66·37 

71295 

ZATRUDNIĘ tynkarzy. 
Możliwość eksportu, 41 ·03,{)6 • Fenix 

moo 

29333 

BEST SA za1rudni brokerów sprzedaży 
ratalnej. Wymagana komunikatywność i chęć 
do częstych wyjazdów. Zgłoszenia osobiste 
8.07. w Gdyni, plac Górnośląski 7, godz. 
14.00 • 17.00 

291111 

&1106 

BRYGADA szuka pracy, może być budowa 
domu. Tel. 32·74·60 

DACHÓWKA karpiówka· 420 mkw. (16 500 
sztuk), 4 500 zł sztuka, tel. 31-14·19 w. 322 

29172 

DOM nad jeziorem odnaimę, 22·23·70 
61677 

DOMEK nad jeziorem kolo Gdyni • tanio 
sprzedam. 23-65·34 

29319 

DWUPOKOJOWE • centrum Wrzeszcza • 
sprzedamy, 41-12·35 

DZIAŁ.KĘ budowlaną 2 OOO, sprzedam, 41· 
63-46 

EKSPEDIENTKĘ zatrudnię. Kwiaciarnia, 
Kartuska 192 

7'6)7 

FIAT 125p, 1500, 1978 · sprzedam, 24·49-33 
611!89 

FIRMA zatrudni na terenie Gdańska ślusarzy 
elektrycznych okrętowych, spawaczy w C02, 
kowali okrę1owych oraz na terenie Gdyni • 
monterów do wykonywania pokryw luków 
okrętowych • Bardzo dobra płaca. Gdynia, 
Śląska 35, pokój 530, 21-17-08 

FIRMA poszukuje lokalu ok. 1 OO m kw., 41-
67·40 · Wrzeszcz · Oliwa 

67151 

FIRMA zakupi telefon komórkowy, 43-22-26 
po 13.00 

FORD Escort 88, 1.4 benzyna, Suzuki Swifl
skladak 94 - pełna dokumentatja. 81 -727~6 

FORD Transit 2,5 D, 1989 po wypadku, Ford 
Cargo, 1985. Kontener winda, stan dobry · 
sprzedam, tel. 23-43·52 

31875 

FORD Escort 1989 • sprzedam, tel. 20·33~ 

FORTEPIAN· tanio, 53-23·76 
7'587 

FRYZJERKĘ damską zatrudnię, Wrzeszcz., 
Dmowskiego 15 

71300 

GARA2 -Przymorze do wynajęcia, 32-69·64 
7.SZI 

GDYNIA, Starowiejska, mate trzypokojowe, 
telefon sprzeda Merpol, 211 ·501 

2"479 

GOLF 81 sprzedam, 23·03·95 po 15.00 
SS.Il 

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

712"4 

HURTOWNIA oferuje odziez używaną, 82· 
36·32 

2917&'1 

KIEROWCĘ mechanika na Jelcza, 76-01·76 
311166 

KONIE srokate - tarl)any · sprzedam, 56· 15· 
30 

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

31114l 

KRÓTKOFALÓWKI i antenę do CB, 38·02·37 
kupię 

WJII 

KUPIĘ dom, 56-33-86, po 17.00 

KUPIĘ okna i drzwi do pawilonu handlowego 
aluminiowe lub plastiki, 41 ·24-30 

291114 

KUPIĘ Fiatal 25p. 82·35-19 
74558 

KUPIĘ głowicę Audi 1 OO diesel 5-cylindrów 
1980, 82·21·77. 

KUPIĘ dach, drzwi, inne · Toyota Carina E, 
29-06-04 

618!!0 

KUPIĘ Passata, Audi BO diesel 84·86, 71-12· 
54 

70270 

LEGALNA praca na terenie Niemiec dla Pań 
do towarzystwa. Bardzo wysokie zarobki do 
t OO mln miesięcznie. Wymagana prezentja. 
Kontakt w dniu ogłoszenia, tel. {0·69) 238-25 

61119!; 

MARCHANDISERÓW z samochodem z 
terenu Gdańska, tel. 21 ·50-60 

318"' 

MAZDA 626186, silnik do remontu • 50 mln, 
51-32-76 

67047 

MECHANIKA, kierowcę autobusu Skoda 
RTO · za1rudnię, 53-57-28 

MERCEDES 207 D, 1981 do remontu, Ford 
Fiesta 1980, 27·05-94 

MIESZKANIE dwupokojowe (37) hipoteczne, 
komfortowe, telefon, stare Przymorze • 
sprzeda pośrednictwo, 51-27 ·64 

MIESZKANIE ok. 300 mln zdecydowanie 
kupię, 53· 78-65 

71536 

MURARZ · złota rączka potrzebny • 22·40-23 
71756 

NIOSKI sprzedam, 51 ·22·03 
71293 

NISSAN Patrol 1984, 3,3 D okazyjnie 
sprzedam, 23-6,-34 

2931911 

7 lipca 1994 

Fot. Wojciech Getka 

Komu pamiątkę znad Motławy!? 

Uciążliwe kramy 
Tego lata przejście przez 

Długie Pobrzeże jest wyjątko
wo trudne. Powodują to liczne 
kramiki gdańskich kupców. Z 
sezonowego handlu niewiele 
mają korzyści i samo miasto, i 
turyści. 

Długie Pobrzeże - dotych
czasowe miejsce spacerów i 
odpoczynku - zmieniło swą 

funkcję. Trudno przejść mię-

dzy stoiskami, które oferują 
praktycznie to samo. Czasem 
można dojrzeć coś ciekawego, 
ale przewaźnie oferowane są 
tandetne pamiątki z herbem 
Gdańska. I tysiąc innych dro
biazgów. 

Jak dowiedzieliśmy się od 
Jana Sobieskiego z Urzędu 
Miej~kiego w Gdańsku, osoby 
mające tam stoiska uiszczają 

366 złotych dziennie za metr 
kwadratowy - za samo zajęcie 
miejsca. Czynsze wahają się od 
200 do 250 tysięcy złotych za 
metr w zależności od branży. 
Mimo niewielkich opiat, kra
mików jakby ubyło. Może ta 
forma letniego zarobku nic jest 
aż tak popłatna jak się niektó
rym wydawało? Za to uciążli-
wa - na pewno. MaK 

o sz Przeciwko drobnym śmiecianom 

Kupą, 
/ 

mosc1 
op 

O 11 rano w wielopiętrowym domu na Przy
morzu trzech napastników zaatakowało listono
sza wysiadająceego z windy. Zastraszonemu 
przystawionym do skroni pistoletem doręczy
cielowi zabrano torbę z korespondencją i go
tówką, przeznaczoną głównie na wypłaty kilku
nastu emerytur. Obrabowany listonosz krzy
kiem wzywał pomocy, ale drzwi wszystkich 
mieszkań pozostały zamknięte. Kiedy wybiegł 
w pościgu za uciekającymi złodziejami przed 
dom, zobaczy! już tylko tył odjeżdżajaccgo sa
mochodu. 

panowie 

- Wypadki tego rodzaju zdarzają się kilkana
ście razy w roku - powiedział zastępca dyrekto
ra Okręgu Poczty w Gdańsku Edward Michalak. 

·_ Ofiarami napadów bywają zarówno mężczy
ini, jak i-kobiety. Nie można również wskazać 
mniej lub bardziej niebezpiecznych rejonów 
miasta. Próbujemy różnych sposobów, by za-

Zastępca prokuratora wolewódzklego 
Bogdan Szegda został koordynatorem dzla· 
łań podelmowanych na rzecz ochrony środo· 
wiska w Gdańsku. Jesienią moie nastąpić 
mobilh:acja sił Straiy Miejskiei, Wojewódz· 
kiego Inspektoratu Ochrony Srodowlska 1 
wydziałów ochrony środowiska w urzędach 
miejskich w celu zwalczania np. nlelegal· 
nych wysypisk śmieci, obficie występujących 
w Trójmieście. 

O pospolite ruszenie sil proekologicznych od 
roku nawołuje.Str.aż Miejska, którabezskutecz
nie jednak próbow!łla ,ubiegłego Jatfi mu•,iązać 
w tej materii w:pólpra<.:ę z inspektorem cxhrony 
środowiska, Andrzejem Walkowiakiem. Rzecz 
w tym, że możliwości mandat()ł.~nia strażni
ków działających w oparciu o paragrafy kode
ksu wykroczeń ko1iczą się na sumie pól miliona 
złotych, natomiast jedyną instytucją upoważnio
ną do dotkliwego finansowo karania nielegalne
go składowania odpadów jest WIOŚ. W ze
szłym roku próby połączenia kompetencji i 
możliwości obu organów zakończyły się fia
skiem. Może zaangażowanie się prokuratury 
zmieni nieustępliwe stanowisko inspektora, któ
ry z dużą rezerwą traktował kwestię ścigania 

. pewnić bezpieczeństwo przekazom. W przypad
ku większych sum doręczyciele pracują we 
dwójkę, czasami są eskortowani, lecz zastoso
wane sposoby są jedynie półśrodkami. Radykal
nym rozwiązaniem byłoby dopiero przejście na 
obrót bezgotówkowy podczas wypłaty świad
czeń pieniężnych. Doręczyciele mogą się 
wprawdzie bronić, ale ze względu na bezpie
czeństwo pracowników, nie powiem jak. 

Swoją drogą, dostarczanie przekazów emery
talnych jest dla listonoszy niebagatelnym źró
dłem dochodów. Dlatego ryzykują. ,.drobnych śmieciarzy". 

ODNAJMĘ mieszkanie i pokój, 56-71-52 
7-1710 

ODNAJMĘ pokój · Gdańsk, Zaroślak 513 
W37 

ODNAJMĘ 4·poko1owe, 41 ·30-69 

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

29331 

ODTWARZACZ kompaktowy "Sony' 
sprzedam, 51-03-36 

67043 

PAWILON handlowy 90 m na Przymorzu do 
wynajęcia, 51·35-80, 56·38·05 

63104 

PAWILON · Zabianka, przy deptaku 
wydzierżawię, sprzedam, 53· 13·06 

71516 

PAWILON w "Wielkim Młynie' sprzedam lub 
wydzierżawię, tel. 51 ·33-80 

74537 

PB HOSSA zatrudni brygadę na zewnętrzne 
sieci wad. ·kan., 24-26-18 

2"478 

PBK zatrudni murarzy · brygadę, 57 ·59·85 
28671 

POKÓJ jednoosobowy, niekrępujący 
panience odnajmę, 43-56-38 

7'519 

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

31872 

POLONEZ 1988, 52·02·36 · sprzedam 
74!1ll 

POSZUKUJĘ ekspedientkę + uczennicę, tel. 
20·58·13 

29334 

POSZUKUJĘ wspólnika do sklepu 
drzewnego, 56·36-83 

29186 

POTRZEBNY mężczyzna nie karany, 
samotny, do pomocy - prowadzenie 
gospodarstwa rolnego. Pokój, wyżywienie, 
wynagrodzenie. Wyjazd, 41-89·14 

6'233 

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

28661 

PRACOWNIKÓW do działu marketingu z 
samochodem. Preferowany wiek do 30 lat. 
Tel. 21·50-60 

311145 

PRZEDSIĘBIORSTWO prywatne zatrudni 
pilnie murarzy, tynkarzy, cieśli. Sopot 51 ·51 • 
06 

24216 

PW "Elektromex' • Gdańsk-Stogi, Jodłowa 
42, tel. 37·32·43 pilnie zatrudni kierownika 
robót budowlanych 

PW "Elektromex' · Gdańsk-Stogi, ul. Jodłowa 
42, tel. 37-32·43 pilnie zatrudni murarzy, 
pomocników murarzy i cieśli. W sprawie 
zatrudnienia prosimy zgłaszać się osobiście 

293<6/1 

31874 

SAMOCHODY dostawcze, ciężarowe 
zatatwię • RFN, 41 ·24·30 

291114/1 

SKRZYNIĘ biegów do Mercedesa 
dostawczego, także uszkodzoną kupię, 41· 
24-30 

SŁ.UPKI ogroazeniowe sprzedam, 22·23· 70 
61175 

SPAWAC"l:f, monterów rusztowań, 32·24·36 
1193411 

SPECJALNA oferta letnia firmy 
"Agawis", ul. Czerwony Dwór 16 
{pontony, baseny, brodziki, piłki. koła). Teren 
Targowiska Przymorze. 

29336 

SPÓŁ.KĘ z o.o. · kapitał założycielski 300 
mln zł w tym mieszalnia pasz typu AMA 
przed uruchomieniem sprzedam. Oferty 
74096. Biuro Ogłoszeń, Targ Drzewny 317 

H-096 

SPRĘZARKI wydzierżawię, sprzedam, 82· 
36·32 

29178 

SPRZEDAM pawilon handlowy, 370·981 
wieczorem 

71338 

SPRZEDAM pawilon handlowy, pakowaczkę 
prózniową, 32-35-12 

676'6 

SPRZEDAM 126p Bis, 1989 - 53-00-73, 51-
13·93 

&1109 

SPRZEDAM video super VHS Panasonic Tv 
Sony 25 cali, Sanyo 14 cali, 32·08·35 od 
13.00 

74721! 

SPRZEDAM samochód IFA 1984, 5 ton 
izoterma. tel. 26·49·50 

31870 

SPRZEDAM Fiata Uno 1993, Elbląg 33-77-
69 

70503 

SPRZEDAM domek letniskowy nad jeziorem, 
przyczepę campingową z przedsionkiem, 
kamerę video "Sony', tel. 39·00· 76 

71541 

SPRZEDAM Mercedesa 200 D, rok 80, tel. 
31·00·08, 13.00 • 15.00 

74901 

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

STAR·28 chłodnia 1988 · tanio, 24-07-33 
311l66 

SUZUKI Vitara Long • pełne wyposażenie 
1992 - okazja! 52· 79·44. 53· 14-82 

71245 

ŚLUSARZV -spawaczy praca w Wejherowie, 
tel. 24-88-66, 22-09·40 (do 15.30) 

31680 

TRZYPOKOJOWE, Oliwa, Karpacka (52). po 
remoncie · sprzeda pośrednictwo. 51-27 ·64 

2,2<Ę 

USŁUGI elewacyjna-dekarskie: • dachówka i 
papa bitumiczna: - opierzenia; · elewacje 
typu Siding. łukowo, Majkowskiego 3, 81 ·83· 
35 

719'1 

WOLNE miejsca na duże reklamy · 
kamienica. ul. 1 O Lutego • 24·07-33 61~ 

WOLNE 4 miejsca • Gdynia-Dortmund 
Wuppertal, 15.07. Pontiac Bus, 72-12-60 

562S() 

WYNAJMĘ w lipcu/sierpniu samodzielne 
mieszkanie, wygody • Jelitkowo · Przymorze. 
Oferta 67155. Sopot, Biuro Ogłoszeń, 
Kościuszki 61 

671$1 

WYNAJMĘ mieszkanie -Gdynia, 72-55-53 
74>43 

WYNAJMĘ mieszkanie · Ł.eba - w sezonie 
{0·58) 51-98·24 

&111' 

ZAMRAZARKA 350 I, agregaty chłodnicze • 
sprzedam, 43-21-09 

ZATRUDNIĘ cukiernika, 56-29-08, 57-99
7
~ 

ZATRUDNIĘ monterów kadłubowych, 

spawaczy (PRS), 41-70·03. 
28618 

ZATRUDNIĘ młode, energiczne 
sprzedawczynie do sklepu spożywczego. 
Sklep Spożywczy "Chinka', ul. Kościuszki 
117 

7<Ę15 

ZATRUDNIĘ: murarzy, tynkarzy, cieśli, 
operatora agregatu tynkarskiego, Hala 
Targowa. PB "Kombud', Starogard Gd., tel. 
(069) 249·33 

27501 

ZATRUDNIMY sekretarkę i ekspedientki do 
25 lat, ul. Hallera 167 (10-16) 

29196 

ZATRUDNIMY spawacza PRS i monterów 
kadłuba, 51-80-27 

22717 

ZLECĘ tynkowanie Hall Targowej. 
Wiadomość: Hala Targowa PB "Kombud' • 
Starogard Gd., tel. 249·33 

15650 

ZLECĘ wykonanie tynków, drobnych robót 
murarskich· pilnie, 41 ·24-30 

ZLECIMY podwykonanie roboty: ciesielskie. 
tynkarskie, murarskie, dekarskie. Informacje, 
tel. 41-19·24 

29327 

2ABIANKA · dwupokojowe sprzedam, 23·06· 
11 

ZWIR, wykopy, 23-20-52 

ZWIR, 27-01·02 

61857 

611161 
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GDAŃSK GDYNIASOPOT 
Wokół wykupu mieszkań 

al e o 
lnformacle podane w „DB" o zasadach I cenach wykupu 

mles1kań komunalnych w Gdańsku wywołały lawinę telefo· 
nów I kolelnych pytań. Wracamy 1atem do tego gorącego 
tematu. 

Rada Miasta postanowiła, ie 
lokatorzy micsrkań komunal
nych, któuy 1glosili prt:cd 
końcem \()~() roku chi;ć wyku
pu mieszkania, płacą ,a metr 
kwadratowy 414 tys . J:!. Dla 
ws1.ystkich typów lokali, nic
za\cinie od ich standardu. 

W przypadku sprzcdazy do
mku cena zryczałtowana była
by zhyt zaniiona w sto~unku 
do jego rzeczywistej wartości. 
Byłoby to nieuzasadnionym 
,.prc1cntem" dla dntyd1c.1.aso
wych lokatorów. Kos1ty puc 
prowadrenia przc.z biegłego 
wyceny (około 1,5 mln :d) po
nosi l"kator. 

• I ty 
siąt wniosków osób, które na 
dniach miały nabyć swoje m ie
szkania „leżakuje" na pólkach 
w urz,;d;.ie. Na dobrą sprawr,: 
nil-.t nie wie. co należy dalej z 
fcralrq bonifikatą zrobić. Do 
sfinalizowania transakcji (z bo· 
nifikatą) pozostało podpisanie 
aktu notarialnego. Wobec 
uchwały SN aktu pl1Llpisać nie 
moi na. 

Dotychczas gmina Gdańsk 
sprzedała 5906 mieszkań. Naj
wi,;cej - 2240 - w 1992 roku. 
Do korka maja tego roku 
sprzedano 447 mieszka11 ko
munalnych - ilość transakcji 
jest więc wyraźnie ni.,i:sza. k
żeli gmina nie będzie mogla 
zaoferować 30-procentowej 
bonifikaty, wykup mieszkań 
może zamrzeć zupełnie. 

Artur Kiełbasiński Fot. Bogmlaw Nioialski 

- Od Hyct.altowanej opiaty 
:rn wykup jest tylko jeden wy
jątek - wyjaśnia Tomasz Le
chowicz z gdań~kicgo magi
stratu. - Osoby, które chcą na
być domki mieszkalne, albo 
i~·h częśd należące do gminy, 
muszą zapłacić ich wartość, 
według aktualnej wyceny bie
głego . 

lei.cli całą należno~ć za 
mieszkanie lub domek nabyw
ca reguluje gotówk:1, przysłu
guje mu 30 proc. bonifikaty. W 
marcu tego roku S4d Najwyż
szy uznał jednak, że stosowa
nie tego typu zniżek jest nie
zgodne z prawem. Kilkadzie-

ajpienv bvl tu hotel, póź.niej spo:,ywc:y sklep całodobowy. Teraz 11· budynku idmi-

I 
skiego „Alonopo/11 ", naprzcciH1 dworca glóv,·nego PKP, n1ala::.la przystwi galeria. 
Wystmdane w niej są pra~e gda_,iskich, mlodyc~1 artys,to~~·- Srudki, ~tóre uda si{' 11zy

skac' ze spr::.edazy tych prac, poslu::.ą m . 111 . na 11tr;:ymame gdw1sk1ch ::.abytkow. Obrazki z miasta 
K,,tumn, redaguje zespoi: 

kier, El,>hieta Prrew,,iniuk. Sta
nisł :1,1, Cz:tjko\l>sk1, Aleksandra 
Krasucka, Kubu Urh.1.ński. E"' 
Zv.. krzyc ka. \dr~s <ltialu: 

Inicjatorem powstania galerii była hoH·iem Fundulja Rewalory::.(l(ji 'Zabytkó11· Gd(lfiska. 

Brud, niechlujstwo, wyboje 
Przy ul. Lektykarskiej jest duży parking na zapleczu kina 

,,Neptun" . Część placu z zerwanym asfaltem, na części jacyś do
morośli .. parkmowcy" ustawili żelazne rury, które wyhamowują 
ruch manewrowy, a też mogą powodować uszkodzenia podwozia: 
wszędzie brud, papiery, chodniki nie spm1tane. \'is-a-vis podwór
ko jeszcze gorsze (przy barze .. Grill"), też brudne, wyboiste. A 
wszystko tuż przy ulicy, na oczach turystów, miesrkańców ... rad
nych. 

Gdań~k. Targ Drtewn) 317, teL 
31-45-1~ 

Kupować nie tr::.eba, ::.ajrzeć ::.awsze mo::.na. Tym bard::.iej że prace gd(lfiskich plastyków 
za~·f11g11ją na chwilę uwagi. 

Przedproża pełne pijaczków 
Prz) Długim Targu obok Złotej Kamieniaki na przedprożach 

i ławkach siedzą brudne. pijane lumpy. Załat,, iają si,; w bramie 
przy ul. Kuśnierskiej, stanowiąc piękny obrazek pol~kiego folklo
ru. 

Obok fontanny pełno odchodów gol.,:bich, bo przy Neptunie 
kai.de dziecko ch,;tnie karmi ptaki. I śli..:mie, tylko w tym właśnie 
miejscu, w centrum starego Gdańska. !)()\\ inien dzień i noc cho
dzić dowrca z miotłą i wężem z wodą. Zmywać, zamiatać. zbie
rać papierki i odpadki. 

Krzywe bruki 
W pobliżu na ul. Piwnej. na wysokości sklepu ·filatelistyczne

go, krzywe bruki. wvrwanc chodniki, a granitowa kostka układa
na chyba przez pijańego brukarza. Piach~, brud, zaniedbanie. I tu
taj słabo ze sprzqtaniem. (KORD.) 

Minifestiwal Piosenki Chodnikowei 
W sobotę w „Cricoland1ie'' 

rozpoczną się eliminacje do Mi
nifestiwalu Piosenki Chodniko
wej. którego fina! nastąpi 20 
sierpnia. S1.c1egó!y pod nr. tel.: 
32-50-50 i 32-59-14. 

Inf ormałory 
I mapkami I 

• za clarmo 
W obrębie granic Gdańska 

jest kilkadziesiąt kilometrów 
oznakowanych tras turystycz
ny..:h. Gdzie się znajdują? Wy
dawnictwa. dotyczące turystyki 
pieszej lub rowerowej w obrę
bie Gdańska można otrzymać 
za darmo w Wydziale Kultury 
Fizycznej i Turystyki Urzędu 
Miejskiego. w pokoju nr 19. na 
parterze. Adres: Gdańsk ul. 
Nowe Ogrody 8/ 12. 

Informatory. które rozdaje 
wspomniany wydział. oprócz 
opisów tras zawierają także 
mapki . 

Planuje si,; też .. \Vcckcndy w 
C'ricolandLie". czyli cotygodnio
we festyny dla dzieci i rodziców, 
z wy~t,;pami zespołów muz~cz
nych. dyskoteką dla młodzieży i 
potańcówkami dla dorosłych. ok 

Na poc1ątku drugiej dekady maja mie11kańcom Średmie· 
ścia zafundowano ledno I d1isieiszych dobrod1leistw: gaz 
1iemny. Wcseśnlel do centrum miasta dostarczano gai miej· 
ski, który był trviący, mniej ekonomln:ny, a lego wytwana· 
nie S1kod1iło środowisku. Jednak niekt6rzy mienlc:ańcy pła• 
cą za gai więcej nii powinni. 

- Oplata za gaz, którą po
winniśmy uiścić ta ostatnie 
trzy miesiące. obejmuje wy
łącznie droższy gaz ziemny, 
mimo że dostarczany jest do 
naszych domów dopiero od 
drugiej połowy maja - powie
działa jedna z mieszkanek Sta
rego l\liasta. - Nic zorientowa
ni lokatorzy płacą często dwu
krotnie więcej. niż to wynika z 
rzeczywistych poborów gazu. 
Inni zdołali oprotestować ra
chunki z gazo\\ ni. 

Zdaniem dvrektora Pomor
skiego Okręgowego Zakładu 
Gazownictwa, inż. Mirosława 
Dobruta, tak.ie pomyłki są mało 
prawdopodobne. - Jeśli się zda
rzają. są natychmiast popra
wiane - dodał dyrektor. 

Tymczasem. mieszkańcy 
Śródmieścia w tros..:e o zawar-
1o~ć własnych 1-.iesze~i. powin
ni bacznie przyjrzeć się ra
chunkc)[n za gaz, jeśli nie czy
nią tego odpowiedzialni pra
C0\\11 icy gazowni. 

Dariusz Janowski 

Dokładniejsze dane można 
uzyskać telefonujqc pod numer 
32-30-41 w. 519. (ken) 

Lat? i wakacje w pełni, a na tym placu :abal'.· w Br:e:.nie po huśtawkach po:os1alo tylko wspomnienie i r,kopane w :iemię wspor
nikr. Fot. Jarosław Rybicki 

Będą badać ••• Dniepr 

Oruńska Eka-Edukacja 
Techn\kum Ochrony Środowiska w 

Gdańsku Oruni stai• się coraz sław· 
nleln:e. Goiclł w nim niedawno sam 
11ef resortu ochrony środowiska, wrę· 
nafąc nagrody młodym ekologom. Pia· 
ny na nalbliis1q pl'IJszlość • to wyiazd 
na Ukrainę ... 
Wiosną br. w oruńskim technikum 

utworzono fundację o nazwie Eko - Edu
kacja. Jej główne cele, to promowanie w 
Polsce i za granicą osiągnięć szkoły, wy
miana o charakterze naukowym i dydak-

tyczno-kulturalnym grup nauczycieli i 
ucznów z reprezentacjami podobnych pla
cówek. działających także w innych kra
jach. 

- Fundacja została zarejestrowana I 1 
maja w Sądzie Rejonowym w Warszawie. 
Współpracujemy przede wszystkim ze 
Szwedami, a także ze Związkiem Miast 
Bałtyckich, fundacją Ecobaltic, Regional
nym Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych . Interesujące 
kontakty nawiązaliśmy także z Niemcami i 
Ukrainą - mówią: jej prezes, Irena Cie-

szyńska i dyrektor szkoły, Aleksander Na
gucki. 

Nasi sąsiedzi zza Buga byli zachwyceni 
efektami terenowych pryktyk ucznów z 
oruńskiej szkoły . W ubiegłym roku, w ich 
trakcie sprawdzali oni czystość Raduni, a 
w czer.vcu br. - plaże oraz wody w Bałty
ku i Zatoce Puckiej w okolicy Jastarni na 
Półwyspie Helskim. Ukraińcy z Kijowa 
proponują, by podobne badania gdańscy 
uczniowie przeprowadzili nad Dnieprem. 
Wyjazd siedmiu młodych ekologów nastą
pi prawdopodobnie we wrześniu. (ken) 

TELEFON 
.31 50 41 w. 202-
DO REPORTERA 

Trzeba zadbać o tunel 
Pod al. Rzeczypospolitej na 

Zaspie przebiega bardzo za
niedbany tunel łączący obie 
strony ulicy. Brudne, dawno 
nie malowane ściany upstrzono 
rozmaitymi napisami. Każdy 
kto nim przechodzi zastanawia 
się dlaczego jest tak zaniedba
ny . Czyżby nie miał gospoda
rza? 

Niebezpieczne przejście 
Idąc al. Jana Pawła II na Za

spie dochodzi się do ul. Czamy
Dwór. Trzeba ją przekroczyć. 
aby dojść do morza. I tu kło
pot. Ulica jest bardzo ruchliwa. 
suną nią setki samochodów. a 
właściwie oznakowanego 
przejścia brak. Nic ma na jez
dni oznakowania poziomego. 
tablica wskazująca przejście 
mocno zniszczona, nie obowią
zuje ograniczenie pri;dkości. 
Wydaje się. że drogowcy wi
dzą tę trasę taką, jaka była na-

' .'icic lal temu - mało uczt;~zcza
na, z nik!nn ruchem samod10-
dowym. A tymczasem ruch sa
mochodowy będzie wzrasta!. 

Pieszych tez przyb,;dz1e I trze
b a im zapewnić możliwość 
bezpiecznego przejścia przez 
jezdnię. 

Kocie łby na jezdni 
Na początku ul. Wrze

szczańskiej we Wrzeszczu 
kończy się asfalt. Odcinek dłu
gości około 25 metrów wybru
kowany jest kostką. W na
wierzchni potworzyły się we
rtepy. Chodniki nic istnicjq . 
Jak to „znoszą" resory samo
chodów lepiej nic pisać. Mie
szkańcy nic mogą zrozumieć. 
dlaczego ten fragment ulicy 
pozostawiono w takim stanic. 
Zwracają sit; do Zarządu Dróg 
i Ziekni w Gdańsku. aby do
prowadril go Jo porzqdku. 

Gdzie parkować? 
Przy ul. Pszennej był pusty 

teren, na którym parkowali 
swoje auta klienci ZUS. Obe
cnie na tym miejscu, ku wiel
kiemu ich niezadowoleniu po
wstał parking płatny. Intere
santom trudno się z tym faktem 
pogodzić. 

(es) 
Przypominamy, że telefon 

do r eportera czynny jest co
dziennie z wyjątkiem sobót i 
niedziel w godz. 10 ·13. 

Dzisiaj dyżur pełni Elżbie
ta Sałacińska. 

Nowe towary, slare nandlowanie 
Sklep spożywczy przy ul. Szerokiej 24 w Gdańsk.u. Wtorek.. 5 

bm., godz. 9.50. Klient i ekspedientka. 
- Proszę połówkę mleka. 
- Nie ma. 
- To może kefir. Ale dlaczego nic ma z rana mleka w półli-

trówkach? Dziwne. 
- No, jest w polówkach, ale tylko w kartoniku . Wczoraj nie 

było. 
- Nie pytałem o opakowanie i pytam dzisiaj. nie wczoraj. 
-To dać kefir czy mleko? Ja nie wiem czego pan chce. 
Piękny sklep. bogaty wybór towarów. Ale ludzie ci sami co 

wczoraj. Słabo się orientujq w pracy. są mało elastyczni, źle przy
gotowani do nowego, zachęcającego klienta, handlowania. 

(KORD.) 

POLICY.I 
Napad w tunelu 

W tunelu położonym przy 
ul. Marynarki Polskiej w No
wym Porcie dokonano rozboju 
na Władysławie K. Co naj
mniej dwóch nieznanych męż
czyzn zaatakowało go od tyłu. 
pobiło i wyrwało mu saszetkę z 
gotówką. Pobity mężczyzna 
straty materialne wycenił na 
200 tys. z!. 

Rozrabiaka w sklepie 
Do sklepu spożywczego 

przy ul . Spadzistej wszedł pod
pity mężczyzna. Chwilę przy
glądał się towarom, obsłudze 
sklepu. klientom. Następnie 
słowami, uznawanymi po
wszechnie za obelżywe, zaczął 

opowiadać o swoich wraże
niach ze sklepu. Gdy zwrócono 
mu dyskretnie uwagi; i popro
szono o opuszczenie sklepu pi
jaczek wpadł w furię. Zaatako
wał klientów sklepu i przewró
cił na twardą posadzk,; starszą 
kobietę, która doznała obrażeń 
głowy. Awanturującego się 
Stanisława D. odstawiono na 
komisariat policji. 

Był złodziej, czy nie? 
Z Amerykańsko-Polskiego 

Instytutu Budownictwa „znik
nął" komputer za 18 ,5 mln zł. 
Policja nie ujawniła jednak 
żadnych śladów włamania. 
Rozpłyną! się? 

Zapraszamy da reklam.y 
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I RÓJ MIASTO • 
I ·Pruszcz Gdański 

Biura og łoszeń: 

Gdańsk - Centra lne B i uro Ogłoszeń "Prasy Gdańskie j " 

u l. Ta r g Drzevvn y 3 / 7, te l. 31 - 50-41 vv. 169. 127. 1 20. 31 -80 62 tao, 
Gdynia - Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" KOSIARKI D 
ul. VVładysłavva IV 24. te l. 20-08-32 NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, N 

Sop o t - Biuro Ogłoszeń "Prasy Gdańskiej" GWARANCJA S 

ul. Kościu szki 6 1 . te l. 51 - 54-55 ~WYŁ CZNYt 
HURTOWNIA: 

/ 

APY_EK 

GDAŃSK, ,,Dominikańska", ul. 
Grobla III 1-6. tel 31-45-74 
WRZESZCZ. ,,Centralna", ul. 
Grunwaldzka 42, tel. 41-23-06 
Apteki pracujqcc non stop: 
GDAŃSK. ,,Dworcowa'' - Dwo
rzec Citówny 
PRZYMORZE, ul. Opolska 3; 
tel. 56-38-22 
ZASPA. ul. Pilotów 21; tel. 56-
92-71 
SOPOT 
„KuracyJna". al. Nicp()dlcgłości 
715 (tel. 51 22-76) - dyi.ur cały 
lipiec 
GDYNIA 
apteka nr l 9054, ul. Armii Kra
jowej 42. tel. 21-00-32 

POGOTOW IA . 
- -RATUNKOWE 
GDAŃSK, ul. Aksamitna I - k
karz ogólny, gabind zabiegowy 
dla dorosłych w wolne sob., 
nicdL. i święta· całą dobę, w po
zostałe dni w god1 .. 19-7 
- poradnia dla dzieci 1:horych i 
gabinet zabiegowy w wolne 
sob., niedz. i ~wi,:ta - całq dobę 

w pozostak dni w godz. 19· 7 
WRZESZCZ, al. Zwycięsrwa 49 
- czynne całą dobę 
- wypadki - 999 
- nagle zachorowania: tel. 32-
29-29, 41-10-00. 
Biuro Przewozów Sanitarnych -
32-39-24 lub centr. 32-30-76. 
32-36-14. 32-39-4-1 w. 236 
Ambulatorium chirurgiczne -
cLynne calq dobę. 
- Laryngolog przyjmuje w dni 
powszednie wg. 19.30-7.JO, w 
~oboty robocze 17J0-7.30, w 
wolne soboty, niedziele i święta 
- całą dobę. 
- stomatolog w dni powszednie 
wg. 19.30-7.30, w soboty robo
cze, w g. 17.30-7.30, wolne so
boty, niedziele I święta - całą 
dohę. 

ZASPA, ul. Piiotów 21, tel. 
centr. 56-69-95, 47-82-5 t - na
gle zachorowania, wypadki, am
bulatorium chirurgiczne czynne 
całą dobę 

Przychodnia Międzyrejonowa, 
ul. Startowa ł - w dni robocze w 
g . 19-7.30 
- lekarz pediatra. lekarz ogólny 
w w11lne sob., niedL. i święta w 
g. 8-8 oraz stomatolog w godz. 
10-16. 
- gabinet zabiegowy dziecięcy w 
dni robo,·z.: wg. 19-7.30, w dni 
"'olne ud pracy wg. 8-8. 1 
- gabinet zabiegowy ogólny. w 
wolne sob., niedz. i święta w g. 
8-18. 
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 -
\\Cjści'! od ul. Mieszka I. Teido
ny: 51-11-56, 51-24-55 i tel. 
alarm. 999. Ambulatorium chi 
rurgiczne czynne całą dobę. 
GDYNIA. ul. Żwirki i Wigury 
14. czynne całą Jobę - nagle za-
chorowania i przewozy chorych, 
tel. 20-00-01 • 20-00-02 - ambu

\, latorium stomatologiczne czyn
ne wg. 20-7 
OBŁUŻE - Podstacja Działu Po
mocy Doraźnej, ul. Białowieska 
1 (tel. 25-19-99). dla mieszkań
ców dzielnic: Obłuże, Pogórze, 
Oksywie, gm. Kosakowo - pe
diatra. lekarz ogólny, gabinet 
chirurgiczny.czynne wg. 15.30-7 

O STRE 
- DYŻURY 
GDAŃSK. 
Chirurgia, Interna i Okulistyka -
Szpital Miejski. Gdańsk-Zaspa, 
ul. Jana Pawia II nr 50 
GDYNIA. Szpital Miejski, ul. 
Wójta Radtkego l, tel. 20-75-01 
Morski, Redłowo, ul. Powstania 
Styczniowego l, tel. 22-00-51 
LEKARSKIE 
WYJAZDOWA POMOC LE
KARSKA: dzieci. dorośli, EKG, 
57-63-25, 56-27-40 
LEKARZ DOMOWY. ALK-

I ~f łJ!~~~~~t;~~i~z 
IJ1ii btooTowrn WETERYNA 

RYJNE - 983 (całodobowo) 

PRACA sezonowa lub stała, 434·260 
2223216 

lqNIEIJUCBOłlOSCI·· 

DZIAŁKI budowlane w Juszkowie sprzedam, tel. 
82·88·92 

63986 

MPORTER 

Pruszcz Gdański - Bi u ro Ogłoszeń " Prasy Gdańsk i ej" Sopol, ul. Kopernika 5, tel. 51-26 -19 

ok CPN) 
SKLEPY FIRMOWE: 

ul. Tysi~clecia 8. te l./fax 82- 24- 28 vve vv. 25 Gdynia, ur. Władysława IV (ob 
Wejherowo, ul. Gdar'lska /Chop ina, tel. 72-10- 16 

POGOTOWIE DLA ZWIE
RZĄT, 22-21-48 (czynne całą 
dobę) 

POL IC.IA , 

- 997 
GDAŃSK. dyżury oficerów Ko
mendy Wojewódzkiej Policji, 
tel. 39-53-33; Dficer dyżurny ru
chu drogowego, tel. 31-92-12; 
oficer dyżurny Komendy Rejo
nowej Policji, tel. 38-62-22 
(Straż Miejska 31-30-1 l) 
SOPOT, dyżury oficerów Ko
mendy Rejonowej Policji, tel. 
51 -30-5 l . 997 
(StrażMiejska51-20-21 w. 214) 
GDYNIA, Komenda Rejonowa. 
Gdynia, ul. Portowa 15. oficer 
dyżurny - 20-63-43; Straż Miej
ska, Gdynia, ul. Zakręt do Oksy
wia IO, tel. 20-82-86 
STRAŻ POŻARNA : 998 (dla 
Sopotu i Gdańska) 

S KL~ P Y 

ORUNIA. ul. Jedności Robotni
czej 149, pon.-pt. 6-20, sob. 7-
15, niedz. 9-14 
STOGI. ul. Wrzosy I (całą do
bę) 

ZASPA. ul. Pilotów 25 (w 
niedz. nieczynny) 
PRZYMORZE, ul. Kołobrzeska 
59 - Delikatesy ,.LOGI" (tel. 
57-25-83) - całą dobę 

WRZESZCZ. ul. Grunwaldzka 
IOO - Supersam, pon.-pt. 6-20. 
sob. 7-15, 111cdz. 10-15 
OLIWA, ul. Grunwaldzka 517 
(obok p,tli tram.) - całą dobę; 

,,Atos". ul. Kołobrzeska 30 - ca
łą dobę· ,.Smak", ul. Czerwony 
Dwór 17, pon.-sob. g. 7-24, w 
niedLiel,; i święta g. 11-18 
SOPOT. ul. Boh. Monte Cassi
no. ,,Delikatesy" codziennie w 
g. 9-24. w sob .. niedz. i święta w 

g. 18-24; ul. Grunwaldzka 46 -
całą dohę 

GDYNIA, Śródmieście, hall 
Dworca Głównego PKP - Deli
katesy „Banach" (od godz. 5.30 
- I) ; całodobowe: ul. Starowiej
ska - .,Smak Lux"; ul. Święto
jańska - .. M.:ta"; ul. Świętojań
ska 46 - .,Maxima!"'. tel. 20-61-
44 
Mały Kack, ul. Wielkopolska 30 

, (od godz. 9 - 24): , 
Chylonia ... Skorpius" ul. Mor
ska (całodobowy) 

~ OGOTOWIA 

991 - energetyczne 
992- gazowe 
993 - ciepłownicze 
994 - wodociągów i kanalizacji 
995 - techniczne 
GDAŃSK - ciepłownicze: 3 l -
20-88, energetyczne: 41-23-23, -
gawwe: 31-18-68, 52-14-62, 
techniczne PKM: wodociągów i 
kanalizacji: 31-20-67, opiekuń

cze państwowe: 41-10-42 
SOPOT - gazowe: 51-10- 68 
(czynne w g. 6-22); - wodocią

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

T A XI 
·NA TELEFO N , 

GDAŃSK 
HALLO TAXI GDAŃSK - 31 -
91-91, 316-316, 91 -91 
1-vfILANO TAXI, tel. 37-30-30; 
370-800 - najkorzystniej 
POMOC DROGOWA - HOL 
SERVICE, 56-64-98; 52-29-87 
GDYNIA 
RADIO TAXI, tel. 25-21 -21 
ZKM Gdynia - Mikrobusy dla 
osób niepełnosprawnych, tel. 
23-50-78, wg. 7-21 
PRZESYŁKI KURIERSKIE -
52-00-7 I do 76 

51-22-51 • WOLIŃSKI Pośrednictwo (1 O.OO · 
17.00) Sopot, Armii Krajowej 66 

62185 
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111 t · r . ·ss··· i i ni .,~ (Ilf !li -i' 
:: ;i Cukier 1 kg pacz. . • • 77iiiJ,. 
1
1

._· •. •_ ...... •_•.·,:l,i Płyn do mycia naczyń "Ludwik" 1 I • 16 900,· 
Margaryna "Mini" 0,5 kg • 13 ~-

I ,i Olej uniwersalny "Olvit" 1 I • 21900,· 
' '.i Majonez dekoracyjny Viniary 300 g (dietetyczna) - 10 800,· 
··) Mąka Poznańska 1 kg • 541}(),· 
JJ Proszek Tornado 600 g - 17 ~-

_t]I śledź w oleju (tacki) 300 g • 13 300,· ~ 
lf~I P~o.szek Pollena 2000 600 g • 21 ~- 11 
1~1 V1zir (zapas) 2,4 kg • 76 900,· il 
Im! Sok czarna porzeczka Hortex 1 I • 12100,· ~I 
~i! Prószek E Standard 600 g • 11 51}(},- li;I 
iii Syrop do rozcieńczania MCM · 600 g • 7800,· !, 
~li Mleko UHT 3,2 % (Maćkowy) 1 I • 93IKJ,· 

1
ii 

m: Humana 1,2 -68~-
1

~! 
~.~_'.,·J,1· Mydło Lux (5 szt.) ·11200,· ~i 
" ANI ~! f~ Ariel 2,4 kg (zapas) • 1IKJ llfłlłlJ. 1~1 
w! Masło 227 g • g 5IKJ,· Iii 
i:I Pa~persy boy, girl • 106 51}(},· il 
~-' Papierosy Caro • 7800,· !S, ' ~i 
@I Delicje Szampańskie 160g • 114IKJ,· li 
:~! Margaryna Bona· O,Skg • 16~- ~I 
[ii Płyn Cillit 700 I • 37 500,· 1~1 

Cli Masmix niskokaloryczny-400g • 11 ~- Ili 
li,.ii Herbata Indyjska 1 OOg • 6400,· Iii 
!(li Proszek Vizir 600 g • 22 600,· I~! 
t(;I Povvy.ższe ceny ,~! 
·~ 91 !\ zavvierają podatek Vat jf~! 
1~··i ~l I I 
!il. 'li. 
!101 c;; 

ltiil Dla stałych klientów przewidziana loteria, a w niej: i'!! 
l'::11 SUPERNAGRODA • Fiat 126 p 1~1 

i~ ~o~:~:,:!t!,;::~~~100 I 
1--,-A-~-l~•g•~•l;•~-

7

•;•
00

-•-

1

•;•;•
00

---

1[~1 · ,'V~ J\1 m 
I/ lL 
I~ ~1;1~···-.JJ~ 

Dojazd z centrum autobusami: 
170, 125, 146, 173 i 105 

vis -a- vis 
Zakładów Mięsnych Gdynia 

NAGRODY FUNDUJ4: 

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA 
"PRZYSZŁOŚĆ" W WEJHEROWIE 
ul. Reformatów 9, tel. 72-07-05 

ogłasza nieograniczony 
przetarg ofertovvy 

na sprzedaz części nieruchomości stanowiącej kondygnację parteru o pow. ok. 
160 m w budynku administracyjnym położonym pod w/w adresem wraz z pra
wem do wieczystego użytkowania odpowiedniej uęści działki. 
Cena wywoławua Wfnosi 1 050 OOO OOO zł. 
Oferty należy składać w zalakowanych kopertach w biurze Spółdz1elrn w godzi
nach 7.00 - 15.00 do dnia 15.07.1994 r 
Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 100 mln zł do ostatniego 
dnia składania ofert. 
Wadium przepada w przypadku uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia 
umowy uwzględniająceJ niżeJ podane warunki dodatkowe: 
1. wygrywający przetarg zawrze umowę wstępną i dokona wpłaty zaliczki w wy

sokosci 30 % ustalonej ceny w terminie 7 dni od jeJ podpisania, 
2. umowa zasadnicza zostanie zawarta z chwilą opuszuerna przedmiotowej nie

ruchomości przez dotychczasoWfch użytkowników, nie później Jednak niż do 
dnia 31.05.1995 r., 

3. oferowana cena jest ceną netto, tj. bez podatku VAT, 
4. nabywca pokryje związane z transakcją opiaty notarialne i skarbowe. 

Przetarg zostanie rozstrzygnięty do dnia 25.07.94 r. Wadium oferenta wygrywa
jącego zostanie zaliczone na poczet zaliczki, o której mowa wyżej, a pozostałym 
zwrócone. 
Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferenta i odwołania lub unieważ· 
nienia przetargu bez podania przyczyny. 19721 

7 lipca 1994 

Ot; itó""Zf !"'~/e,orbq rlo lfO.~ 

«11er/zq o eo 1Hr eiorb1: 

~- BIURO MAKLERSKIE 
Banku Gdańskiego SA 

ZMIENIAJĄ SIĘ CZASY -
ZMIENIAMY SIĘ MY 

Szanowni Państwo ! 
Pragniemy Państwa poinformować 
że z dniem 11 lipca 1994 roku 
Centrala Biura Maklerskiego 

Banku Gdańskiego SA 
mieścić się będzie również 

• POllSA S.A. 

w budynku przy ul. Pohulanka 2 
w Gdańsku 

Nowy adres korespondencyjny : 

Biuro Maklerskie Banku Gdańskiego SA 
ul. Pohulanka 2 
80-807 Gdańsk 
skr. poczt. 444 

Centrala telefoniczna: 

GDANSK 
GŁÓWNY 

21366 

O ~ POLSKO-SZWEDZKA APH 
~ 80-557 GDAŃSK tel. PL-58-43-07-84 w. 39 

ii ~ ul . NARWICKA 6 tel. s-s-920C03 
,1, l fax S-8-92C004 

BEZPO$REDNI IMPORTER 

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 
system "Panorama" 

okucia "ROTO" 
• Niemcy 

Okręgowa Dyrekcja CPN Gdańsk. ul. Długi Targ 30 

zatrudni 
KOMENDANTA ZAKŁADOWEJ SŁUŻBY RATOWNICZEJ 

z siedzibą w Zakładzie Gospodarki Produktami 
Naftowymi nr 5 w Dębogórzu . 

Wymagane wykształcenie wyisz.e pożarnicze, 
wiek do 45 lat. 

Informacji ucJz/elajq Kadry - Gdańsk, ul. Dfug/ Targ 30, 
telefon 31-06-89. 

28885 

KE·NWOOD 

Producent wysokiej jakości 
betonowej kostki brukowej 

- . ::~~:~::~~~:.; 11::!!)•·.···· 

' metodą. wibroprasowania L _ __ 

.• !~~:ci;,;r.;;.!t · ~ '°'TKI " 

f::n 
LM 

poleca producent "FLOPOl" 
8 H 98 Piel'WOSzyno k/Gdyni ul. Ogrodnikow 7, tel.ffo„ 79-1.4-43 

RATY 

Ponad 1400 kopiarek 
pod naszą opieką 

tel./fax 51-46-55; 51-53-75; całą dobę 0-90 50-41-30 
..._lllliliiliil81-854 Sopot, Al.N iepodległości 642/644 

może być wytworną służbową limuzyną, a także wygodnym samochodem 
rodzinnym 

~ 1tYNt;.., 
~ ~ () ,'k~;/,> • wg kursu 1 GBP = 34.430zł 

;.'lj 4l L ~ 16-zaworowy silnik o pojemności 1396 cm3 i mocy 103 KM, wyposażony w wielopunktowy 

:4 
ROV ER 

wtrysk paliwa i katalizator zapewnia znakomitą dynamikę, oszczędność paliwa oraz 
dbałość o środowisko. 
Bogate wyposażenie standardowe, obszerny bagażnik i zastosowane rozwiązania 
konstrukcyjne dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa, dzięki któremu nawet najdłuższa 
podróż jest prawdziwą przyjenmością. 

Finna ASCOT AlJI'O oficjalny importer s:imochcxlów ROVER zaprasza do odwiedzenia swoich dealerów: • POL-NIP, Bielsko Biała, ul. Sukiennicza 7 , tel. 241 87; 
'LINSAN, Bydgoszcz-Osiel~ko 6, tel. 813 504; • MAZPOL, CZęstochowa, ul. Di bowska 63, tel. 659 290; • G+M, Gdynia-Reda, ul. We1herowska 63, tel. 721 872; 
' NO-HA-MOL, Gliwice, ul. Tarnogórska 215, tel. 316 630; ' GOLI CAR COLLECCTON, Katowice, ul. Ghwicka 234, tel. 154 29 14; ' JEZIERSKI, Kldre, 
ul. Mielczarskiego 45, tel. 541 35; • ROVER MISIAK, Kraków-Lęg, ul. Niepokalanej MP 93, td. 445 776; • AVON Auro, l.ó<lt, u l. Rojna 73A, tel. 522 094; 
• S. DOBOSZ, Olsztyn, ul. Lubelska 51, tel. 334 377; ' ALTOMA, Poznań-Komorniki, ul. Poznańska 1S8, tel. 303 420; • KON-CAR-ROVER, §widn!k
· franciszków 68, td. 130 89; ' TRAMCO MOTORS, Warszawa, u l. Wolska 94, tel. 364 529; • BELVEDERE MITTORS, Wars:zawa, ul. Stawki 2, td. 635 17 58; 
' BRIT-CAR, Warszawa-Kobyłka. ul. Nadarzyńska 57, tel. 0-90 204 185; • ENGLISH CARS CENTRE, Warszawa-St. Babice, ul. Warszawska 116, tel. 329 895; 
• MARIMEX, Wrocław, ul. Krzycka 8, tel. 608 139. 

mm REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESć 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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Po naszych publlkaclach • Po naszych publikaciach • Po naszych publlkaciach • Po naszych 

li 

publikaciach 

o 
li Autobus z k a pą 

o 
Szanowny Panie Redaktmz<:! 
Z z:itrnsk,micm i prawie pocwdern wi

ny oh~cnvuję przebieg sprawy sądowej, 
wynikkj z pozwania Pann jako naczelnego 
redaktora „Dziennika Bałtyckiego" przez 
p. Janusza Ruszk.;, który poczuł się do· 
tknięty fragmentami zamieszczonego na 
łamach Pańskiego pisma artykułu polemi
zującego z jego publikacją pt. ,.Tajemnica 
West.:-rplatte". 

Zainteresowanie moje przebiegiem tl'j 
sprawy sądowej zechce Pan uznać za n:llu· 
ralnc, jako że to ja właśnie jestem autorem 
owego polemicz11ćgo artykułu, a więc po
niekąd i sprawcą Pana olx:cnych kłop<ltów, 
jeśli oc1.ywiście za kłopot potraktujemy 
obronę słusznej sprawy. 

Rozumiejąc. ż.c nieubłagane prawo pra
sowe, dura lex (sed Jc:x), odpowiedzialno
ścią za całą merytoryczną zawartość pisma 
obarcza jego redaktora naczelnego, milcza
łem, w pewien sposób 0tx-zwladniony. 

Jest jednak powód, dla którego zabie· 
ram głos. Przypad<:k sprawił, że właśnie w 
tych dniach v. padła mi w ręce interesująca 
książka Edwarda Kajdańskicgo o Maury· 
cym Beniowskim (Edward Kajdański · 
,,Tajemnica Beniowskiego. Odkrycia, in
trygi, fałszerstwa", wyd. Oficyna Wydaw
nicza Volumen, Warszawa 1994). Ze wstę
pu autora dowiedziałem się, ie p. Janu,z 
Ro szk o także na t) m obszarze temat) cz
nym pojawił się jako odbrązowiacz. Zacy
tuję tu fragmenty o tym mówiące · pozo
stawiając je t>cz komentarza. 

„Równic nic do przyjęcia była dla mnie 
sylwetka »odbrązowionego« Beniowskie
go z w; dan.::j w l 9li9 roku książki Janusza 
Roszko - »Awanturnik nieśmiertelny«, bę
dącej próbą zakv. estionowania niemal 
w,zystkicgo, co znalazło się w treści Pa
miętników (Beniowskiego · przyp. aut.), i 
to w sposób szczególnie drażniący, bo
wiem brak merytorycznych argumentów i 
rzetelnej wiedzy geograficznej został w 
niej za.,4piony stekiem wyzwisk, epitetów 
i sarkastycznych uwag pod adresem Be
niowskiego'". 

Niceo dalej: 
,,Sprawa wartości publikacji rosyjskich, 

jalo materiału źródłowego do badań nad 
biografią Beniowskiego. stała si,; w swoim 
czasie powodem mojej polemiki z ·Janu
szem Roszko. \V artykule opublikowanym 
przez »Kontrasty« napisałem wówczas: 
»Stronniczość i mała wiarygodność rosyj
skich źródeł z X\'III i XIX wieku wrnika z 
faktu. ie R<•nio"-~ki bv/ nie t.Jko b~ntow

n1f..1t:m, ktoremu-powiodta sit; ucieczka z· 
tak izolowanego miejsca, za ja.kic uważano 
Kamclatkę. Beniowski wywiózł poza gra
nice Rosji tajne archiwum Bohz.eriecka, 
ujawniając rządowi Francji, a takie Holen-

drom i Japończykom, zamierzenia rządu 
Katarzyny II, któn: chciano jak najdłużej 
utrzymać w tajemnicy, aby nic uprzedziły 
Rosji kraje o lepszych flotach i starszych 
tradycjach żeglarskich. Chodziło oczywi
ście o słynne ,,tajne ekspedycje« czasów 
KatarLyny II: na południe - ku wyhrzt:Żom I 

Japonii i Chin oraz na wschód • w kierun
ku »Kalifornii, czyli dzisiejszej Alaski«. 
Janusl Roszko obruszył się wówczas na 
mnie za to stwierdzenie, argumentując, że 
»nie mamy dowodów na to, że rosyjscy 
uczeni z XIX wicku - jak rhce Edward 
Kajdański - opisują wszystko przewrotnie, 
a źródła rosyjskie cechuje stronniczość i 
mała wiarygodność (podkreślenie J. Ro
szki); a gd.i:ież to pan Kajdański złapał ro
syjskich autorów na stronniczości?« . Nie 
miałem moi.łiwości odpowiedzieć p. Ro
szce na to pytanie w roku 1988, ponieważ. 
wymagało to sięgnię<"ia do tak drażliwego 
jeszcze w owym czasie tematu, jakim była I 

ekspansja terytorialna Rosji. By! to bo
wiem wciąż temat tabu i żadna z napisa
nych przeze mnie i oddanych do druku 
prac, dotyczących rosyjskiej ekspansji w j 
kierunku Wysp Kurylskich. Wysp Aleuc
kich, »Rosyjskiej Ameryki«, nie mówiąc 
już o chińskich obszarach nad Amurem, 
nie mogla ukazać się drukiem przed 1990 
rokiem. Jedynym wyjątkiem był esej 
»Maurycy Beniowski i hrahia Błudow«, 
ujawniający rolę tajnych służb rosyjskich. 
kierowanych przez hr. Błudowa, w dyskre
dytacji Beniowskiego, j.iki w symbolicz
nym nakładzie ( 1000 egz.) ukazał się w 
1988 r. w SZClecińskim piśmie »Międ:q 

Wobec zamieszczonej na Waszych lamach 
kolejnej publikacji red. Sławomira Bibulskiego 
,.Autobus z klapą" (,.DB" z dnia 2') c21;rwca 
br.) pragnę przedstawić jeszcze raz 0kołiczno
ści, które doprowadziły do poja" i~nia si,; w 
Gdańsku autobusów przystosowanych do pr1.e
wozu osób nicpdnosprawnych. 

W dniu 25 sierpnia 1993 r. ZaklaJ Komuni· 
kacJi Miejskiej wy,tąpil do Państwowego Fun
duszu Rehabilitacji Osc",b Niepdnosprawnych 
w Warszawie z pro~bą o dofinansowanie wku
pu autobusów przystosowanych do przewozu 
osób niepel11osprawnych. 

PFRON, uznając zasadność pr1cJstawionej 
w ww. piśmie argumentacji, decyzją z dnia 
26 .11.1993 przeznaczył dotację w wysokości 
33,9 mld zł na zakup przez ZKM autobusow 
marki Mercedes typu: 405N. 

Tak więc decyzja o zakupie konkretnego ty
pu autobusu nic została podjęta prlez Wydział 
Komunikacji Miejskiej ani też przez Zakład 
Komunikacji Miejskiej 

Powołana decyzją Zarządu Miasta Gdańska 
komisja w składzie: członek Zarządu Miasta 
Gdańska, skarbnik Miasta Gdańska, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Miejskiej, dyn.:ktor 
ZKM · wynegocjowała jedynie wanmki płatno
ści oraz dostawy taboru. 

W dniu 20 grudnia 1993 została podpisana 
umowa między Sobiesław Zasada Centrum 
SA. z siedzibą w Warszawie a Zakładem Ko
munikacji Miejskiej w Gdańsku reprezentowa
nym przez dyrektora zakładu oraz zastępcę ds. 
ekonomicznych. 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 
28 .12.1993 r. pomiędzy Funduszem a Zakła
dem Komunikacji Miejskiej, PFRON przekazał 
w dniu 30.12.1993 r. środki w wysoko~ci 33.9 
mld zł na konto Zakładu Komunikacji Miej
skiej w Gdańsku. 

Nieweso 
Innymi«". Tyle Edward Kajdański. 1 Pisaliśmy niedawno, ie zakupione 

\V świetle tych p,·zypomnień moje okre- pr:&H Gdańsk autobusy 111arkl Merce· 
ślenie p. Roszki jako bajarza historycznego des nie odpowladalą podstawowym 
brzmi dobrotliwie, usprawiedliwiająco, a 
moi.e nawet kornplementacyjnic? wymogom stawianym pnez obowią1u• 

P. Roszko zdaje się ignorować zakrcślo- iące w Polsce prawo. Oka1uie się, łe 
ną wiekowym obyczajem wolność pole- wbrew Hpneneniom Un:ędu Miasta, 
miczną. Nic okazuje także skruchy za na- 111leliś111y racię. 
ruszenie dóbr osobistych nie żyjącego ma· - Ministerstwo nie wydało żadnego świadec
jora Henryka Sucharskiego, którego fak- twa homologacji dla zakupionych w Gdańsku 
tyczne dowództwo aż do kapitulacji pia- autobusów ~1crccdes 405 N · powiedział nam 
ców ki Westerplatte zakwestionował bez A. Kubiak., zajmujący się wydawaniem tego ro
wystarczających ku temu podstaw. Ani też dzaju dokumentów w Ministerstwie Transponu 
. za naru~zcnie uczuć jego żołnierzy. Gdy- i Gospodarki _Mmskiej. O~i~ięto zatc~ art. 55: 
by Wysoki Sąd, odstąpiwszy od rozważe- rozpo1:7-ądze~11a m1~1s_tr~ transportu 1 _g?sp0Jark1 
· . . · · . . I m0rsk1cJ, ktory mow1, ze producenci 1 1mporte-

n1a spolcczneJ wagi sameJ istoty polcm1cz- · d, h d h h · · 
P R d k .. 1 rzy poJaz ow samoc o owyc o ow1ązam ~ą 

nego sporu ana e a CJI z P· anuszern / przede wszystkim UZ)'Skać dla nich polskie 
Roszką wydał wvrok Pana skazuJący na- , . .. 

· k · •1 L od . . . _, / s1nadccrwo homologacji. 
wcr, 1 t:1. me n_wg 0"Y to m,cmc mor=· Brak świadectwa był jednym z naszych na·-
flCj kwa1'.r1kaCJI Panaroszkowego:_,.odbrą- cięższych zarzutów wobec nowych Merced~-
z.o .... iama · ~zyh tupt.am~ po histom. sów i decydujących o ich zakupie magistrac-

Z wysokim powazantcm . . . \ kich urzędników . Tymcza~em, jak twierdzi na-
Pa"'eł Dmmsz czelnik Wydziału Komunik3cji UM, Antoni 

Zakład Komunikacji Miejskiej zgodnie z 
warunkami umowy przekazał tę kwotę na konto 
Sobiesław Zasada Centrum S.A. w PKO S.A. 
YI Oddział\~ Warszawie nr 50116!-20053651-
'.!511-l l IO. 

Zgodnie z harmonogramem realizacji umo
wy ZKM otr zymal I O czerwca 1994 r. jeden 
autoh11s oraz 17 czerwca 2 autobusy, które zo. 
stały przyji;te protokołem odbioru przez właści
we słu2by ZKM zgodnie z wymogami zama
wiającego określonymi w załączniku nr l do 
umowy. 

Nieprawdą jest więc to, że kursujące po 
Gda1isku autohusy mercedes 405 N nie odpo
wiadają zapowiadanym standardom technicz
nym. 

Krytykowany typ autobusu został poddany 
badaniom w ITS (zlecenie nr 377) i uzyskał po
zytywny wynik badań homologacyjnych. 

Zarejestrowanie dostarczonych 3 autobusów 
w Urzędzie Miejskim w Gda6sku nastąpiło 
zgodnie z an. 64 ustawy „Prawo o ruchu drogo
wym" na podstawie zaświadczenia o badaniu 
technicznym wystawionego przez diagnostę z 
up. wojewody łódzkiego (sygn. P-90/2 nr 
uprawnie6 2345). 

Pierwszy autobus uzyskał pozytywny wynik 
badania w dniu IO czerwca (nr badania 
458/94), drugi w dniu 14 czerwca (nr badania 
479194), a trzeci w dniu 17 czerwca (nr badania 
496/94). 

W przeciwieństwie do anonimowych infor
matorów red. Bibulskiego dysponujemy imien
ną listą pracowników obsługi i kierowców 
ZKr-.1, którzy wyrażają pozytywną opinię nt. 
otflymanych autobusów. 

Odnosząc się do oceny wyposażenia tech
nicznego autobusów informuję, że: 

I. Tablica rozdzielcza jest typowa dla nowo
czc:snego autobusu. estetyczna z funkcjonalnie 

autobus 
Szczyt, użytkowanym już w Gdańsku autobu
som. wystawiono mimo wszystko dowody reje
stracy jnc! 

W tej chwili trzy pierwsze Mercedesy (spo
śród piętnastu zamówi0nych) kursują po mie
ście, wożąc pasażerów (m.in . osoby niepełno

sprawne). Władze miejskie same wybrały ten 
typ, nie wiadomo dlaczego nie ogłaszając sto
sownego przetargu. Pieniądze (34 miliardy zło
tych) dostaliśmy z Państwowego Funduszu Re
habilitacji Osób Niepełnosprawnych. Resztę 
wpłaciło miasto. 

Naczelnik Szczyt stara się odeprzeć nasz 
główny zarzut. twierdząc ro.in., że wynik badań 
h0mologacyjnych „gdańskich" Mercedesów 
jest pozytywny, mogą więc one poruszać się po 
naszych ulicach. Dlatego też każdy z nich zao
patrzono w dowód rejestracyjny. 

- Nie rozumiem na jakiej podstawie wydano 
te dowody rejestracyjne · powiedział nam tym
czasem ministerialny urzędnik. W innych urzę
dach odmawia się zarejestrowania samocho
dów, jeżeli nic mają świadectwa homologacyj
nego. 

-

rozmieszczonymi przyciskami i lampkami kon
trolnymi; 

2. Komfortowa kabina kierowcy z cztero
stopniową regulacją fotela, samoczynnym do
pasowywaniem jego wysokości w zależności 
od wagi kierującego oraz z regulowaną kierow
nicą; 

3. Chybionym zarzutem jest, że autobus nie 
powraca do normalnej pozycji „z przyklęku". 
Autobus ten posiada bowiem nowocześnicjs:,e 
rozwiązanie · przechyl boczny, który umożli
wia jednoczesne obniżenie poziomu podłogi w 
obydwóch drzwiach. Po zamknii;ciu drzwi 
przez kierowcę za pomocą przycisku pojazd 
wraca automatycznie do pierwotnego poziomu, 

4. Silnik autobusu pracuje bardzo cicho, co 
jest cechą charakterystyczną dla wszystkich ge· 
neracji silników tej marki; 

5. Dogodny dostęp do silnika· z czterech 
stron, przy czym dostęp do najważniejszego 
wyposażenia eksploatacyjnego jest możliwy w 
stopniu swobodnym od tylnej, głównej osłony; 

6. Podstawową wentylację wnętrza autobusu 
stanowi wymuszony obieg powietrza sterowa
ny z pulpitu kierowcy. Jako dodatkowy jej ele
ment występują uchylne pokrywy dachowe i 
dwa okna. które pasażerowie otwierają na wła
sne życzenie; 

7. Ergonomiczne siedzenia dla pasażerów są 
wprowadzane jako nowość w pojazdach komu
nikacji miejskiej; 

8. Niepotrzebna jest troska red. Bibułskiego 
o brak części zamiennych do zakupionyrh auto
busów w magazynach Zakładu Komunikacji 
Miejskiej. Są one bowiem składowane w sie
dzibie przedstawicielstwa Sobiesław Zasad:1 
Centrum S.A. w Gdańsku i na każde wezwanie, 
zgodnie z warunkami zawartej umowy, będą 
dostarczane do ZKM. Obniży to w znacznym 
stopniu koszty magazynowe zakładu. 

Odwaga osoby wydającej w Gdańsku do
wód rejestracyjny dla tych Mercedesów budzi 
podziw. Dowiedzieliśmy się przy okazji, że fir
ma Mercedes wygrała niedawno przetarg Mini
sterstwa Zdrowia na karetkę pogotowia. Pod
stawowym warunkiem przystąpienia do kon
kursu, było ... właśnie posiadanie homologacji 
na proponowany pojazd. Tymczasem dla auto
busów kupowanych przez gdańską administra
cję, jak widać, wymóg ten nie obowiązuje. Dla
czego? Można tylko snuć przypuszczenia, bo 
wiara w szczęśliwą skądinąd gwiazdę Mercede
sa niczego tutaj nie tłumaczy . 

Dupuszczenie do ruchu nie homologowa
nych autobusów. było zatem ominięciem prawa 
albo, jak twierdzą niektórzy, jego złamaniem. 
Co za to grozi? Nic! Co prawda obowiązująca 
od 1 stycznia 1994 ustawa o certyfikacji. prze
widuje za brak stosownego certyfikatu karę w 
wysokości stu procent wartości sprowadzonego 
bądź wyprodukowanego w ten sposób towaru, 
ale ... wciąż nie wiadomo, czy świadectwo ho
mologacji jest w rozumieniu tejże ustawy .. cer
tyfikatem··. Podobno dyrektor Centrum Badań i 
Certyfikacji intesywnie pracuje nad stosowny
mi przepisami, w których stwierdza sii; już, że 
,,homologacja to też certyfikat", jednak zanim 
ten prawno-gramatyczny twór wejdzie w życie, 

Odnosząc się do sprawy liczhy· drzwi w au
tobusie uprzejmie inforrnu ję, że umowa została 
zawarta na dostawę autobusi,w dwudrzwio
wych. Trzecie drzwi nie są bowi:)111 podstawo
wym wymogiem bczpiec:-:cnstwa osób podró
żujących tego typu pojazctem 

Red . Bibulski napi sał. ,,jl:i;li do mercedrsa 
wjedzie jeden wózek inwalidzki i na nies1.c1,;· 
ścic zechce na tej samej linii podróżować mat· 
ka z dzieckiem w wfr1ku · autobus się po pro~tu 
zatka". W autobusach wyznaczone są dwa nie
zależne miejsca na wózek inwalidzki Ota/. wó
zek dzicci,:cy, któr)ch usytuowanie nie utru
dnia ruchu pozostałym podróżnym. 

Największym kuriurnm zaprezentowanym 
przez red. Bibuhkiego jest „poinformowanie", 
że cena jednego autobusu wynosi 11 mld zł . 

'l dokumentów do~tarczonych do ZKM w 
ramach przekazania autobusów marki Merce
des wynika howiem, że koszt jednego pojazdu 
wyn0si niespełna 4,7 mld zł 

N a zakończenie chciałbym poinformować 
Szanownych Czytelników ,,DLiennika Bałtyc
kiego", i.e nie reprezentuję ministra transportu i 
gospodarki mosk.iej na terenie Gdańska, nie by· 
łem głównym negocjatorem z ramienia U~du 
Miejskiego i nie dokonywałem odbioru tech· 
nicznego pojazdów, ponieważ nie wchodziło to 
w zakres moich kompetencji. 

Je,tem głęboko przekonany, że moje zaan
gażowanie w tę sprawę przyczyniło się w 
znacznym stopntu dP tego, iż w Gdańsku jako 
w pierwszym mieści.: w Polsce rozpow;ły kur
sowanie autobusy wysokiej klasy przysto~owa 
ne do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Odpowiadając na pytanie red. Bibulskiego . 
czyJC interesy reprezentuję, o;wiadczam, że tyl
ko i v,:yłącznic mkstkań<.:ów Gda6ska. 

Naczelnik Wydziału 
Komunikacji Miejskiej 
mgr inż. Antoni Szczyt 

· obowiązuje zasada .,hulaj dusza piekła nie ma"' 
Ani naczelnik, Antoni Szczyt, ani anonimowy 
urzc;dnik wydający dowody rcJCStracyjne, nie 
poniosą za swoje dzialani.: odpowicdzialności! 

Nasze dotychczasowe publikacje w tej spra
wie przyniosły jednak pewnien efekt. Oto trz) 

dni temu do ministerstwa transportu pospie
sznie dostarczono wniosek o świadectwo ho
mologacji wraz z wymaganymi dokumentami 
dla autobusu Mercedes 405 N. Być może za kil
ka Jni naczelnik gdańskiego Wydziału Komu
nikacji triumfalnie oświadczy. 1ż homologacja 
wreszcie jest. zaś rozdmuchrnanie całej ,prawy 
było dziełem żądnych sensacji dziennikarzy. A, 
że przez kilka tygodni jeździliśmy autobusami 
nie posiadającymi podstawowych. wymaga
nych w tym kraju świadectw - to już nasza 
sprawa. 

Tomasz 7.ając 
Ps. Ponieważ puy tego rod7.aju puhhkacjach 

pojawfaią się L:l1wycu1j _tx>sądz.:nia dziennika
rza o działanie na rzecz konkurencyjnej famy, 
autor czuje si~ w obowiązku poinformować, ie 
nie reprezentuje (oficjalnie ani nieoficjalnie) in
teresćiw żadnej z finn sa.mnchoJonych. 

_ ~ " '. ":~·~~ ~;..,- ",C..~~, - ;$'' ~ ~,~ ~%~"'*~.,· <~ _., ~q-- ~\,'' "' -,.~ ,> ~-~l~łl_ ,.....,·_!_~ T.,:<!'"~~e 4'!1~ ,i ... \.~~,."'~......... ~ - - --:-.:~ • 

W dniu d z:isieiszym fundatorem 
nagród w postaci bezpłatnych 

przelotów na trasie 
Gdańsk - Warszawa - Gdańsk 

są PLL LOT S.A. 
Prndstawicielstwo Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 2/4 

G<kirisk. 

t?.~··--~-

··Zi 

' 
Z·5/ww 

Fot. Eugeniusz Kozłowski 

Gdańsk. 

Zgłasza się do nas coraz więcej 
zwycięzców konkursu ,,Dziennika 
Bałtyckiego", w którym wykorzy
stujemy samoprzylepne winietki, 
dodawane do piątkowych wydań 
,,DB". Wczoraj nareszcie dotarły 
do nas zdjęcia wykonane pnez sa
mych uczestników zabawy. Ich au
torami są: p. Andrzej Żukowski 
(nalepkę umieścił na ... psie) oraz p. 
Eugeniusz Kozłowski (jako obiekt 
wybrał torbę). Apelujemy o jak 
największą pomysłowość w wybo
rze ~zy, do których przyklejamy 
winietki „DB" (dotychczas naj
większym powodzeniem cieszą się 
samochody). 

Szczęśliwców zaś (ich 
przedmioty publikujemy poniżej) 
prosimy o zgłoszenie się po nagro
dy lub kontakt telefoniczny z biu
rem konkursu·(nie później niż w 
piątek do godz. 17). 

Dzisiaj nagrodą dnia jest bilet 
PLL-.. Lot" na trasie Gdańsk -
Warszawa - Gdańsk . 

Po wtorkowe nagrody (zapro
szenie na koncert Budki Suflera 
oraz lokówkę) zgłosili się tymcza
sem do biura konkursu uczestnicy 
spoza Trójmiasta. 14-letni Mariusz 
Nowak z Krzywego Kola k. 
Pszczółek o zabawie dowiedział 
się z telewizji, a do udziału w niej 
namówili go rodzice, którzy co
dziennie czytają „DB". 

- Nakleiłem winietkę na rower 
i trzy dni nim jeździłem, aż wasz 
redakcyjny fotoreporter zrobił mi 
zdjęcie. Myślę, iż przyjadę na kon
cert Budki do Sopotu, a lokówkę 
do włosów wręczę siostrze. Ma już 

• © 

13 lat i taki sprzęt z pewnością się 
jej przyda. Nigdy dotąd nie brałem 
udziału w żadnym konkursie. a tu 
od razu takie powodzenie I 

Z Suchego Dębu (niedaleko ... 
Krzywego Kola) pochodzi o rok 

Jazowa. 

młodszy, Jan Sledź, który po na
grodę przybył w towarzystwie ma
my. On także ,.wybrał" rower. 

o 

Fot. Maciej Lipowski 

- Każdego dnia czytamy w do
mu „Dziennik", więc nic dziwne
go, że „startowałem" już w zdrap
kach. Niestety, bez sukcesu. Teraz 
los się do mnie uśmiechną!. 

Fot.Maciej Kostun 

- Udasz się na koncert'l 
- Jeszcze zobaczę, ale prawdo-

podobnie przekażę bilety - w za. 
proszeniu jest mowa o dwóch oso
bach - swoim starszym braciom. 
Lokówkę przeznaczę dla sioslrj. 

- Łatwo było w Twojej miej
scowości kupić piątkowy „Dzien
nik" z nalepkami? 

- Wcale nie. Od godz. 8 rano 
czekałem na dostawę prasy do 
sklepu, w którym zawsze kupuje
my gazety. Dopiero w południe je 
przywieźli . Opłaciło się! 

Nasza kolejna laureatka, p. Ma
ńola Piekara z Elbląga (naklejkę 
umieściła na kiosku „Ruchu", któ
ry dzierżawi), nie mogla osobiście 
przybyć do „Domu Prasy", więc 
po odbiór nagrody przysłała męża 
z córką. P. Marian Piekara powie
dział nam: 

- Wymyśliliście naprawdę 
znakomitą zabawę. Z zaproszenia 
na występ Budki Suflera skorzysta 
zapewne cala rodzina, bo resztę bi
letów chcemy dokupić. Lokówka 
oczywiście będzie dla żony. Ale 
chyba i tak wszystko przed nami. 
Konkurs trwa dalej ... A szczęściu 
trzeba pomagać. 

Przypominamy, że w konkursie 
- trwać będzie do 5 września br. 
- brać mogą udział osoby, które 
w widocznym miejscu, na 
przedmiotach, pozostających ich 
własnością (np. na torbie, samo
chodzie, domu itp.) nakleją winiet
kę ,,DB". Wśród nich rozlosujemy 
nagrody - dnia (wartości ok. 1 
mln zł), tygodnia (ok. JO mln zł) i 
miesiąca (ok. 100 mln zł) . Zdjęcia 
- robione przez fotoreporterów 
„DB" lub uczestników konkursu 
(mogą przysłać jedno w miesiącu) 
- muszą być wykonane w taki 

• 

Gdynia. 

sposób. by ustalenie tożsamości 
właściciela było możliwe . 

Kolejna emisja samoprzylep
nych winietek ,,DB" - jutro, 8 lip
ca. 

Identyczny konku rs trwa w 
„Wieczorze Wybrzeża". Biorąc 
udział w obu konkursach zwiększa 

Fot. Andrzej Żulwwski 

się szansę na zdobycie cennych na
gród. 

Biuro konkursu (Gdańsk, Targ 
Drzewny 3n, pok. 201; tel. 31-35-
66) czynne jest w godz. 9-17. 

© Cop)right by „Prnsa Gdańska", czer

wiec 1994 • 
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·sapanie za ścianą 
• Jeill ktoi myill, ie w tel sprawie choclzl tylko o bunlel, 

to się myll • m6wlą mieszkańcy, ld6ny ncltui ulicy ullawlll 
betonowe klocki, aby trudnlel było na nlel parkował, 

PieS1c1oty wstępne Zal'lqd kontra niel'lqd 
Półtora roku temu pan K. 

postanowił wziąć sprawy w 
swoje ręce i... założył we 
Wrzeszczu agencję usług towa
rzyskich. Odbył rajd po urzę
dach i zdobył plik stosownych 
zaświadczeń, które otworzyły 
mu drogę do „prowadzenia 
działalności gospodarczej". Co 
prawda działalność miała z go
spodarką tyle wspólnego, co 
majtki z produktem krajowym 
brutto, ale w końcu miała przy
nosić dochód, więc zaświad
czeń i podatków uniknąć się 
nie dało. Wśród oferowanych 
przez agencję, nazwijmy ją: 
,,Lola", usług znalazły się ro.in. 
masaże „w zakresie nie wyma
gającym odrębnych zezwoleń i 
koncesji", więc już nawet mało 
rozgarnięty wie, o co chodzi. 
Ponieważ w III Rzeczpospoli
tej zakładanie burdeli jest za
bronione, a agencji towarzy
skich nie, więc ... 

Głębiei, głębiei, głębiej! 
Pan K. wynajął mieszkanie 

przy cichej i spokojnej ulicy w 
starej części Wrzeszcza. Na
zwa ulicy odnosi się raczej do 
polskiej historii i w żaden spo
sób nie przystaje do krągłych 
pośladków czy jędrnych biu
stów, jednak seksbiznesmano
wi to nie przeszkadzało. Spro
wadził kilka panienek, które 
ponad język polski przedkłada
ją „body language", czyli język 
ciała, jak mówią Anglicy, albo 
język i ciało, jak kto woli. 
Przez kilka miesięcy interes 
rozwijał się bez przeszkód . Po 
pewnym czasie jednak sąsia
dom sennej uliczki zaczęły 
przeszkadzać efekty uboczne 
rozpusty. 

Tupot czułych paluszków 
Narzekali na krzyki i śmie

chy nad ranem, na licznie par
kujące samochody z klientami 
i drżeli o przyszłość swoich 
dzieci, które jak to dzieci, 
pierwsze wydedukowały, że 
pod numerem ... jest burdel i na 
czym to polega. 

Zwołano zebranie, żeby ra
da w radę, coś zrobić z tym 
problemem. Przyszło wielu 
mieszkańców, którym dopiekły 
już śmichy-chichy panienek i 
bełkot zalanych klientów. Dru
ga str_sma konflą:tu, właściciel 
firmy, nie zjawił się. 

- O zebraniu dowiedziałem 
się po fakcie, z plotek - tłuma
czy się pan K . Może gdyby 
wyciągnęli rękę, ja też mógł
bym zaproponować jakieś roz
wiązanie. Może zasponsoro
wałbym coś, ale nikt mnie o to 
nie prosił. Sam jakoś nie wy
stąpił z żadną propozycją. 

Przy pomocy radnego mie
szkańcy zwrócili się z petycją 
do władz miasta, prosząc o za
kazanie działalności domu 
uciech, który stal się domem 
ich udręki. Ściślej: petycję 
podpisała prawie połowa mie
szkańców ulicy. ,,Największy 
ruch panuje nad ranem, kiedy 
zamykane są restauracje", pisa
li mieszkańcy. ,,Uniemożliwia 
to spokojny sen, a na naszej 
ulicy zaczyna się wytwarzać 
atmosfera półświatka i szumo
win"' ... 

Władze miasta petycję przy
jęły, ale nic nie zrobiły bo ... nie 
mogły. Działalność „gospodar
czo-towarzyska" jest legalna, a 
udowodnienie, że panienki pod 
okiem właściciela na skalę 
przemysłową dają d ... graniczy 
z cudem. Co do niedogodności 
płynących z tego dla sąsiadów, 
to władze w dobie kapitalizmu 

• wolonorynkowego nie mają nic 
do powiedzenia. 

Wobec tego nieustępliwi 
mieszkańcy zwrócili się do 
gdańskiej prokuratury, która 
przecież nieraz już walczyła o 
moralność i praworządność w 
tym mieście. Jednakże prowa
dząca sprawę pani prokurator 
nie znalazła dowodów na to, że 
właściciel czerpie zyski z nie
rząd u, bo .. . kto mu zabroni 
trzymać w domu siedem zgrab
nych dziewczyn i zapraszać 
kolegów? 

Niebezpieczne związki 
W obronie spokoju swoich 

głów i moralności swoich dzie
ci mieszkańcy zwrócili się tym 
razem do policji. Powodem 
miał być fakt, iż pewnego ran
ka z agencji wywieziono radio
wozem zakrwawionego męż
czyznę. Nie dość, że widok to 
nieestetyczny, to jeszcze strach 
pomyśleć, co tam się w środku 
wyprawia. 

- Rzeczywiście był taki in
cydent, ale tylko raz - przyzna
je właściciel, pan K . zapytany 
o sprawę - klient rzucił się na 
dziewczynę i zaczął ją dusić . 
Musiałem go unieszkodliwić ... 
Pan by nie stanął w obronie ko
biety? 

Właściciel jest , młodym 
. człowiekiem otwartym na 
' świat i ludzi. Rozumie obawy 
mieszkańców, ale na razie stąd 
się nie wyniesie . 

Mieszkańcy boją się właści
ciela. Niektórzy wiedzą dosko
nale, że agencje towarzyskie 
regularnie płacą mafii za 
ochronę. Gdyby zechciał, mó
głby pewnie poprosić chłop
ców o„drobną przysługę". 

Czułe miejsca Temidy 
- Podpisali petycję, a ja 

wiem, że niektórzy z mie
szkańców to moi klienci - mó
wi właściciel z przekąsem - oni 
patrzą ze swojej strony, a ja ze 
swojej. Gdyby burdele nie były 
potrzebne, to przecież ja bym z 
głodu tu umarł. 

- Może i takie przybytki są 
potrzebne - mówi radny, 
obrońca mieszkańców wrze
szczańskiej ulicy - ale czy ko
niecznie w środku spokojnych 
siedlisk ludzkich? W Szwecji 
właścicielka mieszkania sąsia
dującego z zamtuzem wywal
czyła w sądzie olbrzymie od
szkodowanie od władz miasta 
za spadek jego wartości. W 
Polsce nawet nocny sklep musi 
mieć specjalne pozwolenie, a 
całodobowy dom publiczny 
nie? 

- Płacę podatek i mam po
zwolenie na działalność cało
dobową - deklaruje pan K., 
choć w zaświadczeniu o wpisie 
do ewidencji działalności go
spodarczej wydanym przez 
prezydenta miasta nic na ten 
temat nie ma. Pan K. zgadza 
się jednak z radnym i wszystki
mi, którzy twierdzą, że pro
blem domaga się legislacyj
nych ram i na dobrą sprawę nie 
wiadomo, co Temida na to? 

Blacha 
i czerwona firanka 

Pan L., mieszkaniec wspo
mnianej ulicy, ma serdecznie 
dość zakładu lubieżnych usług. 
Na początku owszem, nie było 
źle, zgrabne dziewczyny w 
szlafroczkach, można było lu
strować przy pomocy banalnej 
lornetki, ale kiedy zaczęły się 
te hałasy, trzaskanie drzwiami 
samochodów nad ranem i wi
zyty dziwnych typów na ulicy, 
wycofał ciche poparcie dla ci
chodajek z sąsiedztwa. Prze
cież można by zrobić tak jak w 
Hamburgu - za blachą, a nie 
wśród spokojnych ludzi. 

Innemu sąsiadowi „Lola" 
nie przeszkadza. Według niego 
hałasu nie ma, a o swoją mo
ralność niech się martwią ci, 
którzy z tych usług korzystają. 
Agencja ponoć najbardziej 
przeszkadza paniom, które bo
ją się nie tylko o przyszłość 
swoich pociech, ale i o morale 
mężów, wystawionych na żer 
szatana. 

Trylinki 
v kontra dziewczynki 
- Na razie nikt mi nic nie 

zrobił - mówi właściciel - nie 
było żadnego przebijania kół, 
czy czegoś takiego. Niech by 
tylko spróbowali! 

Panienkom kazałem, żeby 
zachowywały się cicho . Nie 
mogą już nawet chodzić w 
szpilkach, ani rozmawiać po 

wyjściu z domu. Mój kierowca 
na wszelki wypadek parkuje 
poza ulicą. 

- Ustawiliśmy te betonowe 
klocki, bo przez agencję nie 
można nawet zaparkować sa
mochodu pod własnym domem 
- mówi anonimowy mieszka
niec - poza tym to jest bardzo 
akustyczna ulica. Jak ktoś w 
nocy trzaska drzwiami od sa
mochodu, echo niesie się po 
ścianach szeregowych domów. 

Ulica K. przypomina dzisiaj 
pole bitewne. Zjednoczone siły 
żądnych spokoju i moralnego 
umiaru lokatorów obserwują 
przedpole z pozycji z góry 
upatrzonych. Na ulicy poroz
kładane szeregiem niczym za
pory przeciwczołogowe piętrzą 
się betonowe trylinki. Mają 
utrudnić dojazd taksówek z 
żądnymi uciech klientami do 
kwatery głównej przeciwnika. 
Ten okopał się w swoim za
mtuzie i przez okno czujnie ob
serwuje rozwój wydarzeń. Coś 
wisi w powietrzu. 

Dziwki a sprawa polska 
- Czy kto widział piekarnię 

na cmentarzu, albo operę na 
dworcu? - zastanawia się star
sza pani z siatkami. Wszystko 
ma swoje miejsce: i piekarnia, 
i opera i - za przeproszeniem -
burdel. Nie trzeba być Salomo
nem, żeby wydedukować, że 
ulica domków jednorodzin
nych pełna dzieci i spokojnych 
ludzi, to nie miejsce dla tych 
laluniek. Ja tam im nie żałuję, 
są młode i faceci na nie lecą, to 
niech sobie zarabiają (kara bo
ska i tak przyjdzie kiedyś), ale 
dlaczego tutaj właśnie? 

Problem ulicy K. i agencji 
„Lola" ma znacznie szerszy 
wymiar. Gdy spojrzymy na ko
lumnę ogłoszeń w przeciętnej 
gazecie, znajdziemy tam co 
najmniej tyle anonsów przeróż
nych domów uciech co, nie 
przymierzając, usług cykliniar
skich. Prawnicy ostrzegają, że 
brak odpowiednich przepisów 
w tej dziedzinie prowadzi do ~ 
katastrofy. Niektórzy stają w 
obronie ludzi „obdarzonych" 
frywolnym sąsiedztwem bez 
pytania ich o zdanie. Powołują 
się ro.in. na przepisy kodeksu 
cywilnego, nakazujące szano
wanie spokoju sąsiadów pod 
groźbą wypowiedzenia najmu. 
Ale w tym przypadku swoich 
praw można bronić tylko w 
procesie cywilnym. Co więcej, 
z powództwem występuje- wy.,. 
najmujący, a temu zależy prze
cież na wysokim czynszu, jaki 
płaci agencja. Tymczasem dla 
władz, zarówno tych wysokich, 
tworzących Bardzo Wai.ne 
Prawo, jak i samorządowych, 
problem jakby nie istniał. '.li 

A trylinki na ulicach ... , 
Tomasz Zając 
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Plastrze! 
To prawda, nie powiedzia

łem, że ją kocham i nawet nie 
powiedziałem, że mi na niej w 
pewnym sensie zależy. Moje 
uczucia nie byty doprecyzowa
ne, a może i nie uświadomio
ne, niemniej wkomponowałem 
tę dziewczynę w mój zapraco
wany, zorganizowany i pełen 
planów dzień powszedni. Za
interesowałem ją swoją bar
dzv atrakcyjną działalnością, 
stwarzając dodatkowe możli
wości rozwoju intelektualne
go . Wydawało mi się, że to do· 
ceniła, że sprawia jej radość 
wspólne bycie w moich działa· 
niach, osiągnięciach , sukce
sach, tym bardziej że jest to 
dziewczyna inteligentna i w ja
kiś sposób twórcza. Byla przy 
mnie mila, sympatyczna, kul
turalna. Uśmiecha/a się i uda
wała zainteresowanie. Swój 
wolny czas przeznaczała mojej 
pracy i mnie. Muszę przyznać, 
że t ego czasu niewiele już 
starcza/o na inne sprawy, ale 
ona się w koricu nie skarżyła, 

a ja przed nią miraży nie roz
taczałem. 

Mimo to wszyscy traktowali 
nas jako parę. Nie myślałem o 
nas w tej kategorii, choć przy· 
znam, że milo mieć przy sobie 
sympatyczną i ładną dziewczy· 
nę, do której się można czasem 
przytulić, wyżalić, wygderać. 
O kwiatach pamiętałem, cza
sem nawet jakiś drobny pre
zent się zdarzył. Uśmiechała 
się wtedy i mówiła, że jestem 
,,super". 

Dlaczego więc odeszła, tak 
zwyczajnie sobie wyjechała? 
Nie było sprzeczek, wymówek, 
niepotrzebnych egzaltacji, po 
prostu spojrzała na maskotkę 
w kącie mojego biurka, potem 
na zegarek i już jej nie by/o. 
Trzymam w ręce tego miśka z 
biurka - dostałem go od Gosi 
za wygrany konkurs - i myślę, 
że chyba jestem zakochany, że 
lepszej dziewczyny nie znajdę i 
mógłbym się ożenić. Tylko co 
teraz zrobić? 

Bartosz 

Zawory termostatyczne 
firmy TA, 
to krok ku polepszeniu 
komfortu cieplnego, 
przy mnieiszym 
zuiyciu ciepła ••• 

Dystrybutor: 
Marco Engineering, Ltd 
Gdynio, ul. Wolności 18 
tel. 210106, 216631, fox 210436 

30710 

I to jest problem BARTO-
SZU! 

„ Czemu w mordę dostałem 
filozof zapytał 
zgubiłem maskotkę od niej 
drobiazg rołpacz mała 
słonik 
wyleciaf gdy myślałem w 

pociągu podmiejskim: 
nie ma grzechów średnich 

lekkich i powszednich 
gdy miłość zdenerwujesz 

każdy grzech jest ciężki". 

To był Jan Twardowski, a 
teraz ja - Plaster. 

Naprawdę nie wiesz, dlacze
go odeszła? Co o niej wiesz, 
poza tym, że miła, ładna, inte
ligentna i kulturalna? 

To wiele, tylko że tę wiedzę 
o dziewczynie uzyskałeś stosu
jąc jedyne kryteńum - przydat
ności. Tymczasem ta dziew
czyna poza uczestnictwem w 
swoim świecie, ściśle zresztą 
zaprogramowanym, ma też 
swój własny świat, swoją kon
cepcję na życie , wyłącznie 
swoje przemyślenia i wyłącz

nie swoje uczucia. Dwa od-

dzielne światy da się zgrać, ale 
stosując kryteria wzajemności, 
wdzięczności i pokory. Wy
bacz, ale tego u ciebie nie wi
dać. I to się nazywa manipula
cja, a tam gdzie ona się zaczy
na kończy się wolność. Nie ma 
miłości bez wolności. Swoim 
postępowaniem obrażałeś tę 

wrażliwą i bardzo zakochaną 
dziewczynę. Odeszła, a jakie 
miała inne wyjście? Być wy
łącznic czułym i wielofunkcyj. 
nym instrumentem? Nic bar
dziej nic obraża . Daj sobie i 
dziewczynie spokój, choć mó
wisz, że chyba jesteś zakocha
ny. żeń się dopiero wtedy. gdy 
będziesz mógł powiedzieć -
kocham tę dziewczynę i jestem 
tego bezwzględnie pewny. 

Życzę ci umiejętności za· i 

trzymania i wielu chwil w ci
szy, bo tylko wtedy poznaje się 
całą prawdę o sobie. 

Plaster 

ODZIEŻ 
ROBOCZA 

LOROWE KOMBINEZONY 
UBRANIA ZE ZNAKIEM 

lWOJEJ FIRMYIII 

GDAŃSK-ORUNIA ul. JEDNOŚCI ROB. 223/225 
tel. 39·02-20 do 26 w. 210 

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

8365C/BO 
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• n1a po lite e Gdzie 
szukać 
śledzia? 

We wrześniu br, Politechnlkę Gdań1kq opuści mały kuter 
rybacki budowany w ramach praktyk przez studentów Wy• 
działu Oceanotechniki I Okrętownictwa. Obecnie w wanda· 
lach Laboratorium Katedry Technologii Okrętowel trwa tra· 
sowanle stalowych blach poszycia I Innych ele111ent6w kon• 
strukcylnych kadłuba. Proiekt lednostld zgodny lost :,; zało· 
ienlami technlunymf, !akie przedstawili rybacy I nawlązule 
Uniami teoretycznymi do luztałtu kadłuba tracłycyjnel łodzi 
drewniane!, Budowle patronule rektor PG prof, Edmund 
Wittbrodt. 

- Koncepcja eksploatacyjno
techniczna kutra zgodna jest z 
trendami zachodnimi w dzie
dzinie budowy morskich jed
nostek łowczych - powiedział 

nam Krzysztof Czerwiński, 
starszy specjalista w Katedrze 
Technologii Głębinowej 
WOiO PG i konstruktor lodzi. 
- W krajach zachodnioeuro
pejskich istnieje zapotrzebowa
nie na świeże ryby. Łowią je i 
natychmiast dostarczają do po
rtów motorowe łodzie rybackie 
o długości do 12 m, operujące 
na akwenach przybrzeżnych . 
Postanowiliśmy zaproponować 
taką jednostkę nowej generacji 
naszym rybakom. Za pośre
dnictwem Zrzeszenia Rybaków 
Morskich nawiązaliśmy kon
takt z trzema armatorami ry-

Amerykanie 
w Petersburgu 

Mimo niepewnej sytuacji poli· 
tycznej i kryzysu w gospodarce 
Rosja jest postrzegana puez świa
towy biznes jako miejsce obiecują
ce w przyszłości wielkie zyski z 
'im4·estyqi/Świadczą'ó tym t,ardzo 
liczne informacje o wspólnych 
przedsięwzięciach inwestycyjnych 
- również w gospodarce morskiej. 
Właśnie wielki armator amerykań
ski Sea-Land założył joiHt-venture 
z zarządem portu w Petersburgu. 
Celem przedsięwzięcia jest budo
wa wielkiego terminalu kontenero
wego o rocznej zdolności przeła
dunkowej 150 tysięcy pojemni
ków. Terminal wybuduje specjal
nie powołane do życia przedsię· 
biorstwo o nazwie LIT. w którym 
ma swe udziały także kapitał 
szwajcarski . Inwestycja będzie ko
sztowała 30 milionów dolarów, z 
których połowę pożyczy Europe} 
ski Bank Odbudowy i Rozwoju. 

backimi ze Swarzewa. Zamó
wili oni kadłub kutra, na który 
przeniosą elementy wyposaże
nia ze swojej starej lodzi - sil
nik, osprzęt pokładowy, sprzęt 

połowowy. Dzięki temu będzie 
można przetestować kuter w 
warunkach morskich, a rybacy 
otrzymają tanio nową jednost
kę. Jej kadłub mógłby być 
zmontowany wcześniej, ale 
wymogi pełnej realizacji pro
gram u praktyk studenckich 
wydłużą budowę. 

Budowa kutra jest częścią 
szerszego programu mającego 
na celu lepsze zagospodarowa
nie naszego Wybrzeża. Pro
gram ten przewiduje promowa
nie technologii budowy now
czesnych, niedużych jednostek 
rybackich, prostych konstruk-

cyjnie, a więc tanich. Równo
cześnie mają one wyróżniać się 
dzielnością morską i dobrze 
spełniać rolę łodzi służących 
do połowów ryb w trudnych 
warunkach morskich. Montaż 
pierwszego kadłuba jest przed
sięwzięciem pilotowym. Do
świadczenia zdobyte w trakcie 
jego projektowania i budowy 
pozwolą na ulepszanie kolej
nych jednostek. W przyszłości 
powinna powstać cała flotylla 
podobnych łodzi, które w sezo
nie letnim mogłyby służyć tak
że do odbywania krótkich rej
sów wycieczkowych z turysta
mi . kh budową zajęłyby się 
małe warsztaty w portach ry
backich. Natomiast studenci, 
już w czasie nauki i praktyk, 
mają możliwość zetknięcia się 
z problemami zwią,o:anymi z 
projektowaniem, technologią i 
organizacją pracy. Ważne jest 
też to, że podczas praktyk wy
konują pożyteczną i konkretną 
robotę. 

Polska bałtycka flota poło
wowa składa się z 450 kutrów i 
ponad 700 lodzi. W większości 
są to jednostki wyeksploatowa
ne lub zbyt duże i kosztowne w 
uzytkowaniu. Rybaków nie 
stać na zakup w stoczniach 
bardzo drogich kutrów. Zresztą 
z trudem spłacają jednostki 
przejęte od państwowych 
przedsiębiorstw połowowych, 
na zasadach leasingu. Zatem 
realną alternatywą dla rybaków 
są duże łodzie motorowe. 

Kuter z politechniki prze
znaczony jest do prowadzenia 
połowów na wodach Zatoki 
Gdańskiej . Ma on długość wy
noszącą 9 m, szerokość - 3 rn i 
zanurzenie - 0,85 m. Kadłub 
posiada konstrukcję otwartopo
kładową, skośnodenną, z po
szyciem złożonym z 4 pasów 
blach, co znacznie upraszcza 
montaż. Na rufie znajduje się 
siłownia i mała sterówka. Łódź 
budowana jest pod nadzorem 
Polskiego Rejstru Statków, 
który opracowuje równolegle 
przepisy klasyfikacyjne dla 
jednostek rybackich tego t~pu. 

Jacek Sieński 

Pierwszym przedstawicielem 
Polski na konferencji EURASLIC, 
czyli Europejskiego Stowarzysze
nia Bibliotek Morskich i Ośrod
ków Informacji Naukowej by! 
Henryk Ganowiak z Morskiego In
stytutu Rybackiego w Gdyni. 
Zjazd ów odbyt się w Instytucie 
Oceanografij w Paryżu w 1990 ro
ku, w dwa lata po zainicjowaniu 
tego stowarzyszenia przez bibliote
karzy Plymouth Marine Laborato
ry. Na czwartej konferencji EU
RASLIC, w 1992 r. w Bremerha
ven, Henryk Ganowiak wybrany 
został wiceprezydentem tej organi
zacji. Należały do niej wówczas 
333 placówki. 

Kiedy niedawno stowarzyszenie 
to miało swój zjazd w Gdyni, li
czyło już 515 członków. Dołączyły 
m.in. ośrodki z Europy wscho
dniej, z Polski - 14. Wiceprezyden
tem ponownie wybrano na drugą 
kadencję szefa biblioteki MIR. 
Prezydentem organizacji został 
także powtórnie David Moulder z 
Wielkiej Brytanii; w zarz.ądzie za
siedli: jego rodak, Francuzi, Nor· 
weg i Niemka. 

O wszystkich bibliotekach w 
sieci EURASLIC, a więc zaintere
sowanych problematyką badań 
morskich i wód śródlądowych in
formuje, z podaniem adresów, 
charakterystyki zbiorów, zakresu 
usług, wydany pod redakcją Davi
da Mouldera przez Hiszpański In
stytut Oceanografii w Madrycie 
katalog. Najnowszą jego edycję, 
uaktualnioną po przyjęciu nowych 
członków, otrzymali uczestnicy 
gdyńskiej konferencji.jest więc już 
dostępna w bibliotece MIR. 

Przynależność do EURASLIC 
daje przede wszystkim gwarancje 
koleżeńskiej, a więc bezpłatnej 
wymiany informacji naukowych i 
bibliograficznych, potrzebnych 
partnerom dokumentów, wykony
wania kserokopii poszukiwanych 
artykułów z czasopism, niejedno
krotnie trudno dostępnych, czy 
fragmentów większych opracowań. 
Oznacza to również bezpłatną wy
mianę wydawnictw własnych. EU
RASLIC organizuje także szkole
nia bibliotekarzy i pracowników 
informacji, z uwzględnieniem 
światowych nowinek w biblioteko
znawstwie czy metodyce działal
ności informacyjnej. Stowarzysze
nie działa głównie w oparciu o 
sponsoring, jego członkowie są 
bowiem zobowiązani do rocznej 
składki w wysokości tylko 40 dola· 
rów. 

Inna amerykańska kompania 
Atlas lndustries and Oceaneenng 
International rozmawia z władza
mi Petersburga o zainstalowaniu 
pływającego portu naftowego na 
wodach Zatoki Fińskiej. Dzięki 
niemu Rosja mogłaby eksporto
wać swoją ropę bezpośrednio, 
omijając kosztowne pośrednictwo 
państw bałtyckich. Potężna inwe
stycja ma pochłonąć 300 milionów 
dolarów. 

Chłopcy z Annapolis na porannej :b1órce. Co za chłopy. .. Fot. Paweł D;janisz 

Ośrodki EURASLlC korzystają 
także z bazy danych pracującej w 
systemie CD-ROM. Jej centrala 
mieści się w departamencie FAO 
w Rzymie, a dyski kompaktowe 
CD-ROM produkuje finna Silver 
Paltter w USA. Dyskietki zawiera· 
ją po 100 tys. informacji. wybiera
nych na bieżąco z 4 tysięcy czaso
pism. W czasie pobytu na gdyń· 
skiej konferencji stowarzyszenia, 
jego gość z Kanady dr Avdrey 
Conroy z Department of Fisheries 
and Oceans podarowała bibliotece 
MIR taki dysk zawierający, oczy
wiście w języku angielskim, dane z 
czasopism za lata 1981-1993. Na 
przykład na zamówione hasło 
,,śledź" na ekranie komputera poja
wia sią najpierw jego ogólna cha· 
rakterystyka, potem zestaw stu 
związanych z tematem artykułów i 
ich streszczenia. Przy haśle „śledź 
bałtycki" mamy już do wyboru in
formacje z 200 artykułów. Z dys
ków w bibliotece MIR mogą ko
rzystać wszyscy zainteresowani, w 
tym również studenci, którzy zre· 
sztą są częstymi gośćmi tej pla
cówki. 

Chłopcy z Annapolis 
ATG 

Polak 
w regatach 

wokółziemskich 
Coraz częściej spotykanym 

zjawisk.iem jest udział Polaków 
w żeglarstwie sportowym (a 
taki.e rekreacyjnym) na jedno
stkach obcych bander. Nowym 
przykładem tego jest żeglarz 
tarnowski Andrzej Szczepań
ski, który żegluje w regatach 
wokółziemskich na włoskim 
jachcie „Taratoo". 

Nad wielką zatoką Chesepe
ak na wschodnim wybrzeżu 
Stanów Zjednoczonych usado
wiła się stolica stanu Maryland 
z bazą US Navy i słynną US 
Naval Academy, mającą już 
półtorawieczne tradycje. Anna
polis - bo o nim mowa - jest 
niewielkim miastem z licznymi 
zabytkami budownictwa kolo
nialnego, można jednak zary
zykować twierdzenie, że nie je
go stanowa stołeczność, nie 
owe zabytki, nieznaczny port 
rybacki i wojenna baza mor
ska, nie międzynarodowe lotni
sko, a właśnie akademia mary
narki wojennej Stanów Zjedno-

ODCZYNNIKI CHEMICZNE 
TESTY DIAGNOSTYCZNE, 

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

CHLORAMINĘ B~- PERHYDROL. 
KWAS AZOTOWY, FOSFOROWY, SIARKOWY, SOL1''Y 

ESENCJĘ OCTOWĄ 80% 
oraz inne CHEMIKALIA TECHNICZNE 

oferuje 
ze składu i na zamówienie 

Gdynia-Karwiny, ul. Nowodworcowa 11 
tel/faz 24-44-93 
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czonych rozsławiła jego imię 
w świecie. Być „chłopcem z 
Annapolis", to jakby już wy
grać pierwszą bitwę o niewie
ście serce przed jej stoczeniem. 

Warto przypomnieć. , że w 
annapolitańskiej akademii 
morskiej dwie wielkie aule 
imieniem związane są z Pol
ską: Michelson, pochodzący ze 
Strzelna naukowiec, wsławił 
się pomiarami prędkości świa
tła, Rickover, amerykański ad
mirał rodem ze wschodniej 
Polski zyskał wysoką pozycję 
w pracach nad rozwojem broni 
rakietowej. 

Podczas konferencji EURASC
LIC w Gdyni wiele miejsca zajęło 
omówienie planu dotyczącego 
elektronicznej sieci łączącej biblio
teki morskie Europy. czyli urucho
mienia między nimi poczty elek
tronicznej, co znacznie przyspieszy 
obieg informacji. 

Natomiast w bibliotece MIR u 
wiceprezydenta Henryka Ganowia
ka puchnie teczka z serdecznymi 
listami i podziękowaniami z całej 
Europy od uczestników gdyńskiej 
konferencji EURASLIC. MIR by! 
bardzo dla nich gościnny. 

Anna Kościelecka 

) / ' ,, HURTOWNIA-Sklep .SKAT" l Gdallsk. ul. Obrońców Wybrzeża 3, telJfax 058 53 16 61 
.li - - · Hurtownia SKAT li 
1 ;i.. 83-000 Pruszcz Gdański, Nowowlefsklego 24 A 
.!i; J"~~ tel.lłax 058182·2o-81, tlx 51·22-40 
l -L.l- KLEJE DLA BUDOWNICTW A 
.i do glazury, styropianu, korka, parkietu, 

sylikony, fugi, wylewki i inne 
płytki podłogowe granito - gres r 

GLAZURA WŁOSKA - Klinkier 
Płytki podłogowe, przeciw~lizgowe, parapety, 

stopnie, cegła klinkierowa niemiecka, pianka uszczelniająca ~ 
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PIONEER ZŁOTÓWKI DOLAR 

• 

GIEŁDA 

• Prezes giełdy, Wiesław Rozłucki, nie wy
klucza wprowadzenia piątCJ sesji tygodnio
wo już od pai,dziem1ka. "Wysłakm pi~mo do 
biur maklerskich. z p) tanh:m o kh opinię w 
tej sprawie. W ciągu dwóch tygodni spodzie
wam się uzyskać odpowiedi" - po\\ icdział 
po wcwrajszej :;csji. Zdaniem prezesa ry
nek dobrLe pr.ryj.il !>C~ję śnxlow.i Jeśli zatem 
nie będ,.ie spm:ciwu biur mak.ler.-kich, nic 
nic stoi na pr,cszkodzie, aby od październi
ka prowadzić notowania cc,dziennie. Propo
nov.any termin l października - Roz. 
łucki uzasadnia! p1K 14tk. em nowego 
kwanału . 
• Pre7es AmerBanku S .A., Marek GadomsL, 
jest zadowolony z dołąacnia do grona gieł
dowych spółek. N,c wyklu.:za, że jeszcze w 
tym roku bank ubiegać się będzie o wejście 
na rynek rxxbtawow::,. chociaż - co zazna
czył - nic czuje się ukarany debiutem na 
rynku równoległym. Nawet nie dostrzega 
różnicy pomi.;d,y obu parkietami. 

I •• 
5 e 

tys . walorów, pozostało 638 467 akcji - po
infom1,)v. al dyr. Piotr Mroczkowski. 7..apisy 
rolpoczynają się 8 bm., a tennin ich zakoń
czenia mija 22 bm. Akcjonariusze Elektrimu 
nie wykazali zainteresowania nową emisją 
spółki. Z oferowanych im 630 tys. akcji za
mówili jedynie 329 walorów. Więcej zaufa
nia do firmy ma ją jej pracownicy, deklarując 
kupno 51 204 walorów z wydzielonej dla 

PIONEER 
Aktualnie warwś..: aktywów rn:tto prly· 

padających na jedno~tkę uczestnictwa w 
Pie1wszym Polskim FundusLu Powierniczym 
Pioneer wynosi 398 tys. zł ltydzień temu 
wartość jednostki - 391 ,7 tys. zł. dwa tyg.o,: 
dnie temu - 387,3 tys. zł). Maksymalna ce
na jednostki uczestnictwa wynosi obecnie 
421,l tys. zł (w ubiegłym tygodniu - 414,5 
tys. zł). 

nich puli 60 tys. akcji. 

Parada firm 

• • a1w1 
Potwlerclaa ,1, lłara Jut reguła, te o 

olallc1u 901podarlcl Wylaneła decydule 
lyłuacla kllku•Cllłw nafwl,k1zych pned· 
..... lontw. To OH awolą w&.lkołclą pny• 
tłac1al11 rei~. W plerw1zych d1l11lłCI• 
mafwl,klzych pn1d1l,lalontwach I H• 
uel Hity pracul• poHd 36 ty•lłCY ol4Sb. 
Molaa 61Blało pnyląi le, 1 roclalnalBI, 
utnymul• ,1, 1 •Ich ok. 1 OO ty,. ol4Sb, 
czyli co d1l11ląty 1Ble11kanlec Wybne
la. 

Najlepsze wyniki finansowe uzyskują 
wielkie przedsiębiorstwa, które zacho
wują albo dominującą pozycję na swoim 
rynku, albo są wpisane w wielką ponad
narodową sieć,jak ABB Zamech. Do ich 
grona można także zaliczyć takie finn, 
jak Port Północny, który co trzecią zaro
bioną złotówkę może zapisać po stronie 
,,zysk". Port Północny jest fumą o jednym 
z największych spośród polskich firmy 
współczynniku zyskowności (Dalmor i 
N auta należą z kolei do firm o najwięk
szym odsetku eksportu w przychodach 
ze sprzedaży swoich produktów). 

Pomimo trWających już pięć lat dysku
sji na temat przekształceń własnościo-

I wych największe przedsiębiorstwa zrobi
ły dopiero pierwsze kroki 
prywatyzacyjne, stając się spółkami skar
bu państwa i pozostając nimi od kilku 
już lat. Firm prywatnych na naszej liście 
jak na lekarstwo. 

Jak każdy sporządzany w Polsce ran
king, i ten przedstawiający dane za 1993 
rok, jest ułomny. Przede wszystkim dla
tego, że opiera się siłą rzeczy o wartość 
sprzedaży, nie klasy fiku je natomiast firm 
według ich wartości rynkowej . Stąd tytu
łowe bogactwo i wielkość są raczej okre
śleniami umownymi . Ponieważ lista opie
ra się na materiałach z wielu czasem 
sprzecznych źródeł, niektóre dane posta
nowiliśmy opatrzyć znakiem zapytania. 
Stąd nie ma na liście np. sopockiego Pro
komu, którego rzychód w ub. roku wy-

Zmiana parkietu uz.ależniona jest m. in od 
v.'Prowadlcnia do obrotu co najmniej 20 proc. 
walorów. Gadomski sądzi, że ten warunek 
wkrótce b<;dzie spdninny. Fakt. że czerw
cowa sprLCdaL akcJi prLCZ giełdę była znacz
nie nii.sza nii. oczekiwano (oferowano I 220 
ty,;. waloró\\, a sprzedano nieco ponau 43 
tys.), tłumaczy on ówczesnym na;ctrnjem ryn
ku (kursy spadały) i ceną ustaloną przez ak
cjonariuszy wprowadzających walory do 

Przypomniano, że nie zamówione akCJe z 
transzy pracowniczej (8 796 walorów) zo
stają włączone do puli udostępnianej wszy
stkim akcjonariuszom. Zatem do objęcia po- J 

zostało 638 467 walorów. Przy składaniu \ 
zamówień tym razem nie obowiązują żadne 
ograniczenia. W pierwszym tenninie do kup-

OBLIGACJE 
Kursy obligacji jednorocznych (PPJ) oraz 

trzyletnich lPPT) poszczególnych serii na 
rynku powsz.cchnym, kolejne pozyc:,e. kurs 
tydzień tel7JJ.I I al"tualne odsc . 
,,,., 00,1'"11> f(II ~ 

PPJ 7 100,0 % 101), ą 
PPJ 8 101.0 % !Ul.O% 
l'f'f \ 99 ,6 % 99 _(> % 
PPT 1 99,5 % 9CJ .6 % 
PPT 3 99.0 %. CJ~.O 
PPT 4 99J.) % 100.0 o/ 
PPT 5 99,8 % 1()()5 a 
PPT 6 98,9 % 992 ... 
PPT7 99,0% 9~<.>< 

243,l t\:S. zł 
IOU, tys zł 

58,6 tys. d 
:,() .5 t,s. 1,\ 
58 ,6 tys. 1.l 
57 .7 t-.·~ zł 
57,7tys. zł 
">7 ,7 tys. zł 
57,7t_ys.,ł 

obrotu - min unum 400 tvs zł 
,.Amcrykansci udziałowcy uznali. że ah'j.: 
są tyle.,., arte i n,.: b:, li !>klon ni ~przcdać ich 
tamej. Obecny wzros• wartości rynkowej 
może ich zachęcić do ~przedaiy planowa
nej puli akcji. ale nie wi.;cej". 

na jednego nowego papieru upoważniało po
siadanie 10 starych akcji lub nabycie IO praw 
poboru. 
Wstrzemięźliwość akcjonariuszy tłumaczy 
cena emisyjna nowych walorów - 1 220 
tys . zł, gdy w tym samym czasie walory sta-
re na giełdzie można było kupić poniżej 900 
rvs. z.I. Sytwcję być może poprawiłoby wcze-

u~~ire(lmeJlli,e sji. Jednu dopie-
ro teraz negot·jacje w tej sprawie nabrały 
tempa. Według przedstawicidi dyrekcji fir
my umowy gwarancyjne zostaną podpisane 
tui po 15 bm. 
• W Giżycku (wuj . suwalskie) podpisano S 
bm . akt notarialny, na mocy którego tamtej-
szy wo1cwoda sprzedał Zakłady Przemysłu \ 
Oświetleniowego „Połam'' w Wilk.asach To- I 
warzystwu Handlowemu Elektrim S .A . No-
wy właściciel zamierza przekształcić firmę 
w znaczącego wytwórcę specjalistycznego 
oświetlenia przemysłowego i drogowego. 
Zakłady w Wilkasach zostały nabyte za się
gaj4ce 60 mld zł zobowią.Lania przedsiębior
stwa. Ponadto Elektrim zobowiązał się zain
westować w „Połam'' w ciągu pięciu lat co 

• \V drugim 1<.:rmm1c wykonania praw po
boru nowej cmi~j1 f kktrimu, liczą..:ej 690 

najmniej 44 mld zł. 

Ranking akcll 'glelclowych 
(s) 1~ 

Akcje 

I BSK 
2. ŻYWIEC 
3 \\ EDU 
4 WBK 
5.ELEKTRIM 
6. RAFAKO 
7.0K(X.-1;..-! 
8.POUFARB 
9. PROCllrM 
10.KAOLE 
11. WÓi.CZANKA 
12. AMERBANK 
\~. PRÓCHNIK 
14. lRENA 
15. JELFA 
16.BRE 
17. KROSNO 
IS.EFEKT 
19. TONSIL 
10. VISTULA 
21. SWARZĘDZ 
22.EXBUD 
.;3. UNJVERSAL 
24. MOSTALEXP 
25. MOSTALWAR 
26. BIG 
27.SOKOŁÓW 
* ~ po splicie 

Kursy 
(ak1.) (28.06) (14.()6) max/min 
1900 185\) 1785 6?50/1660 
1850 1990 1630 :ł825/372 
1600 1390 1215 3.3oonoo 
1045 870 855 1980/320 
955 850 895 2800/:\30 
835 650 725 2160/605 
655 600 545 1700/310 
600 496 482 1815/232 
550 550/470 
520 430 530 1200177 
450 N4 ,65 I 170/lS{i 
43q 
437 
398 
325 
310"' 
310 
232 
225 
223 
205 
154 
133 
116 
109 
98 
30 

4!0 
"350 

420 
270 
221 
190 
198 
t70 
138 
118 
!06 
97 
83 

29,5 

-~85 
418 

1175 
321 
277 
252 
219 
201 
136 
162 
124 
108 
90 
39 

p 

1200/190 
625138 
325/280 
555/95,5 
985/58,.5 

1280/58 
830/55 
750/190 
660/82 
485/114 
67018.3 
280/56,.5 
277/91 
358141 
, 84/22 

CIZ 
(ak1.) (28.06) 

7,1 6.9 
23.4 25,2 
17). 14.9 
17.0 14,1 
11,6 10.3 
24.8 19,3 
41,5 38.0 
18,4 15,2 
11,9 
49,1 
18,3 
16,4 
18,5 
299 
12,6 
15,l 
44.0 
13,7 
45,4 
16,7 
17,8 

131,6 
25,4 
21.1 
29.1 
14,6 
27.6 · 

40,6 
16,l 

17,4 
26,3 

15.6 
38,3 
13,1 
38,3 
14,8 
14,7 

}17.8 
·. 22,S 

19.3 
25,9 
12;4 
27;1. 

I 

Spółki joint venture 
183 spółki joint venture zarejestrowano 

w województwie gdańskim. Zagraniczny ka
pitał zaangażowany w nich sięga 171 463 
mln zł. 

Gdyński Meat spnedany 
M&N Holdings SA nabył za 100 mln zł 75 

proc. akcji Zakładów Mięsnych Meat SA. w 
Gdyni, w których jeszcze niedawno prowa
dzono strajk głodowy. Nabywca zobowią
zał się do podwyższenia kapitału zakłado
wego spółki o kwotę 30 mld zł w ciągu 30 dni 
od zawarcia umowy, przy czym pierwsza ra
ta - 15 mld zł miała być wpłacona w ciągu 
pierwszych 7 dni. Umowa gwarantuje za
kładom utrzymanie obecnego stanu zatru
dnienia w spółce przez półtora roku . Zakła
da też wzrost poziomu wynagrodzeń netto 
po zakładanej poprawie kondycji finanso
wej zakładów. Program socjalny nabywcy 

Banki w Gdańskiem i Elbląskiem Nazwa banku 

7 lipca 1994 

... 

I 
niósł ok. 310 mld zł, a 
który ostatnio zajmuje 
się ro.in. komputeryza
cją Ruchu. Trudno tak-

Naiwięlisze firmy Wylir1e1 
(dane w mld zł) 

• Państwowe Gospodarstwo Leśne -
Lasy Państwowe zarządza obszarem pra
wie 7,5 mln ha i zatrudnia ponad 70 tys. 
pracowników, co stawia je na trzecim miej
scu wśród krajowych pracodawców. Utrzy
muje się z własnych przychodów, przy nie
znacznej dotacji z budżetu państwa. Plan 
na 1994 r. zakłada, że przychody osiągną 
k wolę 12,5 bln zł, z czego 75 proc. wpłynie 
za sprzedane drewno. 

Finn a przychód zysk brutto 
że, w gąszczu spółek 
powiązanych niefor
malnie (brak prawa o 
holdingach), ocenić 
rzeczywistą siłę finan
sową niektórych grup 
kapitałowych. 

l Rafinen!I Gdańska S.A 
2.PLO 

19902 
8860 
5327 
2782 
2545 
2376 
2228 
1900 
1787 
1697 
1647 
1365 
1249 
1234 
1217 
1193 
1181 
1022 
1006 

1304 
563 

3. Bank Gdań!>ki 
4. Stocznia Gdańska 

Już pobieżna analiza 
naszej listy nasuwa 
uwagę, że największe 
przedsiębiorstwa go
spodarki morskiej, 
zwłaszcza stocznie, 
przyniosły w ub. roku 
poważne straty (wyją
tek stanowią przede 
wszystkim oba duże 
porty, w Gdańsku i 
Gdyni). I choć prak-' 
tycznie wszystkie 
wdrożyły programy 
naprawcze (zawarły 
ugody bankowe, ukła
dy z wierzycielami), to 
jeszcze przez kilka lat 
będą odrabiały straty, 
co odbije się na współ
pracy z kilkuset koo
perantami. Wielkie 
obroty wcale nie mu
szą oznaczać zysków. 
Na czele firm, które 
poniosły największe 
straty po opodatkowa
niu, są: Stocznia Gdy
nia (-1224 mld zł), 
PLO (-563 mld zł), 
Stocznia Gdańska (-
239 mld zł), Baltona (-

5 . Polmos Starogard Gd. 
6. ABB Zamech Ltd 
7, Stocznia Gdvnia 

1033 
239 
207 
3U 

• Posłowie z Komisji ds. Układu Europcj
sk iego przyjęli ko11cową opinię dotyczącą 
rządowego „Raportu z wykonania progra
mu działań dostosowujących polską gospo
darkę oraz system prawny do wymagań 
Układu Europejskiego". Ich zdaniem do
kument powinien bardziej szczegółowo 
określać prz.ygotowania poszczególnych 
dziedzin polskiej gospodarki do nowej sy

8. PPZE Gdańsk 
9. Polfa Starogard Gd. 
IO. Centromor 

1224 
306 

6() 
43 

257 
27 
90 

41" 

l l Elbrewery Co. Ltd 
12. Gdańska Stocznia Remontowa 
13.GPEC 
14. PHGdyma 
15. GZE Unimor 

tuacj i. 
(s) 

. . 

16. Dalmor 
17. ZaJ.;iad Energetyczny Gdańsk 

57 
26 

143 
135 
70 

ytowane be 18. Zakład Energetyczny Gdańsk 
19. Zakłady Przcm. lluszczowego 
20. Zarząd Portu Gdańsk 
21.PPHMax 

964 
937 
880 
856 
811 
793 
740 
523 
443 
412 
387 
296 
295 
283 
278 
263 
233 
232 
220 
210 
168 

27 
? menta za 22. Baltona 

23. Hevelius Brewing Co. Ltd 
131 
50 
28 
46 

Henryka Bochnlarz, b. minJster prze
mysłu (,,Gazeta Bankowa", nr 27) 

24. Stocznia Marynarki Wojennej 
25. OPEC Gdynia 
26. Rolpas:i Gdańsk 
27. Fregata 

2 
66 

- Dowiadując się o kolejnyo.:h warian
tach konsolidacji i prywatyzacji formuło
wanych przez banki odnoszę często wraże
nie, że podstawowym punktem wyjścia dla 
ich tworzenia jest w gnmcie rzeczy chęć za
chowania obecnego układu sil i wpływów. 
Sądząc z wyników finansowych uzyska
nych przez banki w ub. roku i pierwszych 
miesiącach br. można mieć wątpliwości. czy 
utrzymanie obecnego status quo leży rze
czywiście w interesie właściciela, który mu
si brać pod uwagę int.:res całego sektora fi
nansowego, a nie poszczególnych jego 
elementów. Istotnym czynnikiem ograni
czającym możliwości wyboru wariantów 

28. Port Północny 
29.SR Nauta 
30. Polnord 
31. Mctrix Tczew 

148 
52 
13 
34 

32. Zakłady Mięsne Elbląg 3 
7 
4 
2 

33. Nordom Gdańsk 
34. PTHM Gdańsk Wu.esu:1. 
35. Spartan Puck 
36.Elbud 
37.Chemia 
38.Everest 
39.DGT · 

28 
21 
11 

40. Za.kJ. Handl. B. KowaMJ 
? 
3 

131 mld zł) i Unimor (-57 mld zł), który 
także zawarł porozumienie z wierzycie
lami. 

Tak się składa, ze własme firmy, któ- restrukturyzacji sektora bankowego jest ko-
re są w najtrudniejszej sytuacji finanso- nieczność sprywatyzowania pozostałych 6 
wej zatrudniają najwięcej pracowników. banków komcro.:yjnych (zakładam, że BHP 
W ten ro.in. sposób można tłumaczyć sto- zostanie spl)·watyzowany zgodnie z decyzją 
sunkowo duże napięcie społeczne w wo- Ministerstwa Finansów w tym roku) do koń-
jewództwie. ca 1996 r. Przy braku większego zaintcreso-

N wania zagranicznych inwestorów stratcgicz-
a uwagę zasługuje wysoka pozycja h 

obu browarów i ich bardzo duże docho- nyc prywatyzacją niewielkich jak na 
standardy światowe banków polskich, przy 

dy. (Elbrewery uzyskał pierwszą pozycję braku kapitału krajowego i trudnej sytuacji 
na rynku piwa wyprzedzając pod wzglę- na giełdzie, pcn;pcktywa prywatyzacji kolej-
dem dochodów Zywiec i inne marki). nych banków nie wygląda zbytoptyrnistyci-
Wśród zakładów, które nie znalazły nie. 

się na naszej liście, ze względu na nie Ryszard Bugaj, przewodniczący Unll 
potwierdzone dane, są m.in.: starogardz- Pracy (,,Wprost", nr 27) 
ki Neptun, który przyniósł w ub . roku -Mieczysław Wilczek, przedstawiając 
straty, ale korzysta już z dobrodziejstw pana poglądy na gospodarkę, ujął je w ten 
oddłużenia prowadzonego przez Bank sl?osób: ,,J~ż~li ju_ż m~ _być ka~itali~~· to 
Gdański S.A. i Elzam, który także przy- mech choc1~z kap1talis~1 będą bi.cdn~ . 
niósł stratę: Nie ma też ciesząćego się , 1 , , - 'f. k_apJ1al1zm1e mem.a ~1ągaJący~h 
wysokimi dochodami i zyskami Gdań- ..... ~osc1,Jednak porządek s~ia!a op1era_s1ę 
skiego Przedsiębiorstwa Robót Drogo- n.i Je~o reg.ułach. Kto c~~e ~1ę 1mprzec1w-

ych · kilk · h stawie, zmierza do utop11 ł zie konczy. Na-
w W . 1 • u 1.n~yc · . . . tomiast otwarte pozostaje pytanie, j ak bę-

sr?d mm:Jszych firm, ktore os~ą- dziemy dzielić korzyści z tego porządku. 
g~~ły liczące się ~broty wypada wym1e- Czy tak,jakdzielitaje Europa w latach naj-
mc. Polnord (obrot - !3,7 mln ECU), Se- większej ekspansji, w latach 50.?Wtedy to, 
afo?<1 Prod1:1ct Gdyma (12.4 mln ECU), do czasu wielkiego kryzysu naftowego w 
Pohfarb Ohva (9,9 mln EC.U), C. Har- 1975 r., interwencjonizm państwowy był 
twig (5 ,7 mln ECU), Nord (2,4 mln silny, sektor publiczny bardzo rozległy, a 
ECU), Siarkopol (8 ,4 mln ECU), Lonza podatki bardzo progresywne. I mimo to sto-
Jana Zarębskiego (6,6 mln ECU), Ma- pawzrostuwynosiła5-7 proc. ,abczrobocie 
ciej Batycki (12 mln ECU). Na przedsta- k~ztałtowalo się na poziomic 2-3 proc., przy 
wieni~ naj~ardziej ogól~ych danych kil- ro~no.czesn~m og_romnym ,.ssani~:: gas.tar-
ku tysięcy mnych firm me ma naturalnie be_1t~row. Wiem, ze „to se ne v~au . Wiem 
miejsca. t~z, ze na przykład szwedzka SOCJaldcmokra-

Jan Kreft cJa przekroczyła w budowie państwa opie-
kuńczego granice zdrowego rozsądku. Ale 
między dzisiejszą sytuacją w Polsce a tym, 

--- ---- - - -·- co zrobiła szwedzka socjal<lemokracja,je!>t 
przepaść. Moim zdaniem, trzeba się zatrzy
mać między tymi dwiema skrajnościami. d 

zyskał akceptację związków zawodowych 
w spółce. Meat liczy w tym roku na obrót 
rzędu 240 mld zł. 

Ceny w czerwcu 
Ministerstwo Finansów poinformowało 

nas o średnim wzroście cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w czerwcu. W stosunku do 
maja wzrosły one o ok. 2,4 proc., w tym: 
żywność o 2,1 proc., alkohol o 2,0 proc., art. 
nieżywnościowe o 2,6 proc. zaś usługi o 2,9 
proc. Sredni poziom cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w końcu czerwca 1994 r. 
będzie wyższy od średniego poziomu cen na 
koniec maja o około 2,5 proc. Szacuje się, że 
w lipcu wzrost cen konsumpcji w stosunku 
do czerwca wyniesie ok. 2 proc. 

Autostrady płatne 
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 

przyjął wczoraj projekt ustawy o budowie i 
eksploatacji autostrad płatnych . Jako punkt 

- ----
Stopa oprocentowania kredytów 

(w stosunku rocznym) 
podsta· zwi~lszoncgo odsetki 
WOw:I ryzyka kamc 

, 
e 

wyjścia do Programu Budowy Autostrad 
przyjęto kierunkowy układ autostrad i dróg 
ekspresowych ustalony w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z września ub. roku. Zakła
da się finansowanie przedsięwzięcia re środ
ków inwestorów prywatnych, w tym z uzy
skanych przez nich kredytów bankowych. 
Zaanagażowanie środków pozabudżetowych 
w budowę autostrad powinno wynieść ok. 
85 proc. kosztów. Przyjęta została zasada, 
że autostrady będą odpłatne. 

Energoblok·Wybrieie w Gdyni 
Ustalona została lista wierzytelności 

Gdyńskiego Przedsiębiorstwa Budowy Elek
trowni i Przemysłu ENERGOBLOK-WY
BRZEżE w Gdyni. Sprzeciwy można zgła
szać w Sądzie Rejonowym w Gdańsku do 

Michał Boni, polityk Unii Wolności 
(,,Życie Gospodarcu'', nr 27) 

- Marek Borowski tuż po wybornch wy
powiadając się w telewizji wykazywał pew
ną elastyczność i otwartość, ale równocze
śnie toczyła się w parlamencie dyskusja na 
temat raportu głupawej podkomisji sejmo
wej, która zająć się chciała oceną polityki za
granicznej ostatnich pięciu lat oraz poziomu 
nowych kadr w MSZ.( ... ) Zarzut niekompe
tencji kierowany do ekipy ministra Skubi
szewskiego, formułowany przez posła Sam
borskiego, brzmi kabaretowo. 

W tym samym czasie rząd podjął decyzje 
dotyczące opiat parkingowych. Dopiero 
wsłuchując się w treść przekazywanej z te
lewizji informacji zrozumiałem, że absur
dem jest, aby decyzję o opiatach parkingo
wych podejmowano centralnie, aby płynące 
z tego tytułu środki szły poprzez budżet pań
stwa do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicz
nych (może tam powinny trafiać, ale na pew
no pośrednio winny przechodzić przez 11 lipca. 

(J K.) samorządy). Samorząd powinien o nich de-
cydować, a nie wojewoda, który nic jest bez
pośrednim gospodarzem terenu miejskiego. 

.. 
Możliwość 

uzyskania 
dyskonto kredytu 

we ks U dcwizoW"!!O Najważniejszy 
Gdzie na°Korzyslnie'szy kredyt~ 

Bank Gdański SA (Gd. i Elb.) 38 66,12 31.32 tak 

• •• własny interes 
77 proc. badanych sądzi. ze politycy sta-

rają s ię skorzystać z okazji i dbają tylko o 
własne interesy - wynika z sondażu prze-
prowadzonego przez Demoskop na temat 
polityków i przywództwa politycznego. Licz-
ba respondentów tak uważających wzrosła o 
27 proc. w porównaniu z I 991 r. Zdaniem 13 
proc. politycy są w zasadzie ucz1:iwi - jest 
to mniej o 37 proc. niż trzy lata temu . 

Lekki wzrost optymizmu wśród młodzie-
iy w porównaniu z jego poziomem sprzed 

wóch lat wykazał z kolei sondaż Centrum d 
B adania Opinii Społecznej, poświęcony jej 
w artościom, obyczajom i problemom. O 3 
p roc. więcej badanych (tzn. 41 proc.) do-
trzega obecnie lepsze szanse życiowe niż s 
ialo pokolenie ich rodziców, a o 6 proc. 

nkietowanych mniej niż poprzednio (27 
m 
a 
p roc.) uważa się za generację „straconą" . 

(s) 

Decyzja o obniżce stopy procentowej kredytu refinansowego NBP (13 
maja br - z 35 do 33 proc.) spowodowała zmniejszenia ceny kredytu w 
bankach, ale na niewielką skalę . Oprocentowanie kredytów na cele 
gospodarcze przeważnie spadło, ale przeważnie w mniejszym stopniu niż 
oprocentowanie depozytów. 

Obok podajemy oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze w 
bankach komercyjnych, działających na terenie woj. gdańskiego i woj. 
elbląskiego . Nie bierzemy tu pod uwagę - przeważnie małych - banków 
spółdzielczych (z wyjątkiem dwóch największych). Stopy procentowe są 
każdorazowo negocjowane z klientami; zaleźą m. in. od: wiarygodności 
finny i ryzyka banku , zabezpieczenia majątkowego, okresu udzielania 

. kredytu i jego wielkości. Niektóre banki podają tylko minimalną stopę 
podstawową, inne także maksymalną (zwiększonego ryzyka). W bankach 
obowiązuje zmienna stopa procentowa, tzn. oprocentowanie może się 
zmieniać w trakcie spłacania kredytu . 

W kilkunastu bankach - czasami tylko w centralach - można ubiegać 
się o krrdyt dewizowy (najczęściej korzystnie oprocentowany, ale trzeba 
zwracać uwagę na ryzyko kursowe) . Ustawowe odsetki karne wynoszą 
obecnie 54 proc., a pięć banków nie przyjmuje weksli do dyskonta . (s) 

• · tr;nk ,uhcza ods<tb kam< wrolug przyjęttj w umOWJt stopy proccntm>tj, podwyi.srontj o 20 proc.; 
•• · bank nalicza odsetki k,me wrolug ~tej w urnowi< stopy proc<ntowej, podv.yż.,zontJ o 50 proc.; 
"' . bank nalicz, odsetki bmt według przyjętej w urnowi< stopy procentowcJ, podwyższonej o n proc.; 
"" . bank 11alil?~ odsetki karne w wysokości dwulcrotnego oprocentOWilfli.1 wynikającego z umowy kredytowej. 
Skróty, Gd.· Gdaruk, G<l·• · Gdynia, Sop. · Sopot, Elh. · Elbll8, St Gd · Surog,.rd Gd,ń.slci, M . . Malbork. 

Sobdamość Chose D.T. Bank SA (Gd.) 
Banie Własności Pr.tcownio.ej SA (Gd.) 
Sopot Bank SA 
Bank Komunalny SA w Gdyni 
PKO BP (Gd. i Elb.) 
Pekao SA (Gd. i Elb.) 
BGŻ(Gd.) 
BGŻ (M. i Elb.) 
Wielkopolski Bank Kredytowy SA (Gd.) 
Pomorski Bank Kredytowy SA (Gd·•) 
Pows=hny Bank Kredytowy SA (Gd.) 
Powszechny Bank Gospodarczy SA (Gd.) 
Bank Depozytowo-Kredytowy SA (Elb.) 
Polski Bank Inwestycyjny SA (Sop.) 
Bank Handlowy SA (Gd.) 
Bani< Rozwoju Eksportu SA (Gd.) 
BIGSA(Gd.) 
Kredyt Banie SA (Gd.) 
"Agrobank" SA (Gd.) 
Bani< Ochrony Srodowiska SA (Gd.) 
Prosper Bank SA (Gd.) 
lnvest Bank SA (Gd.) 
Ge,:obank SA (Gd.) 
Banie EnergetJki SA (Gd·a) 
Bank Budownictwa SA (Gd-a) 
Bank Mor.;lti SA (Gd·a) 
Bani< Rozwoju Rolnictwa SA (St. Gd.) 
Banie Rozwoju Rolni<'!Wa SA (Elb.) 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Gd.) 
Spółdzielczy Bani< Ludowy (Elb.) 

NBP (Gd. i Elb.) 

41 90 
39,49 65 

40 80 
39 75 

38-43 65 
33 do45 • 

36-40 do44 70 
3848 70 

39 .... 
41 70 

3345 46-50 65 
35 do41 56 

34-40 60 
32 60 

34,39 ustawowe 
33 ... 
35 do53 70 
36 66 

39-42 80 
34·50 75 
39-44 75 

40 82,5 
38 do 56 72 

35-46 70 
43 86 

4044 66 
40 .. 
40 .. 
39 75 
44 65 

refinansowy 
33 

nie ma 
nie ma 
niema: 

33 
36 

3045 
3141 
31 

33-35 
34 
32 
33 
32 
31 
32 
28 

od37 
32,240,6 

39 
32 

niema 
38 

nic ma 
3340 

38 
35 
3!1 
38 
33 
29 

redyskonto 
28 

nie 
ni~ 
nic 
nie 
nie 
tak 
tak 
nie 
tak 
tak 
tak 
tak 
tak 
nie 
tak 
tak 
tak 
tak 
nie 
nic 
tak 
nie 
nie 
nie 
nie 
nie 
tak 
nie 
nie 
nie 

Oprogramowanie opracowane 
na bozie dołwiadczeń zdobytych w 

'---- - - ---/ fLBRfWf RY CO.Ltd. oraz w innych firmach. 

CENTRUM AUTOMATYZACJI ZARZĄDZANIA HAKIEL & S 
81-506 GDYNIA UL.STRYJSKA 13 TEL:24-31 -63 
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Bessa nie trwa wiecznie! 

Punkty Obsługi Klienta 
Centralnego Biura Maklerskiego 

Banku Polska Kasa Opieki SA 

• zaprasza Ją 

GDYNIA, ul. hromskiego 36 

SOPOT, ul. M. Reja 13/15 

GDAŃSK, ul. Kołobrzeska 43 

PROSPER BANKS.A. 
ODDZIAŁ w GDAŃSKU 

UWAGA! SPECJALNA OFERTA! 
Proponujemy kredyt na wakacje: 
* oprocentowanie tylko 1 % miesięcznie, 
* oprocentowanie efektywne 6,6 % rocznie, 
* kredyt w USD lub DEM. 

Tylko z „Prosper Bankiem" S.A. stać Cię na Europę! 

Zapraszamy do naszego Oddziału w Gdal'lsku, 
ul. Karłowicza 86, tel. 477-381, w godz. 8.00 - 17.00. 27613 

40 

30 

BANK 
WŁASNOŚCI 
PRACOWNICZEJ S.A. 

Twój kapitał rośnie 

Lokata 
terminowa 

miesiące 
o-=-~~~~~--~~~~~--+-~~~~~-..-

o 6 12 

Centr11la Banku - Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1, tel. 37-24-30; 37-27-30 
I Oddział - Gdańsk, ul. Kowalska 10, tel. 31-38-72; 31-11-16 
Oddział w Sierakowicach - Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. 81-68-11 
Oddział w Tczewie - Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 18, tel. 31-19-30, 31-65-70 

17800 

Centralne Towarzystwo 
.__..___, LEAS/NGOW'E SA . 

Z siedzibą w Warszawie 

UMOŻLIWIMY Cl ZAKUP: 

O MASZVN I URZĄDZEŃ O SAMOCHODÓW DOSTAWCZVCH 
O KOMPUTERÓW O ORAZ INNYCH SRODKÓW TRWAŁYCH 

PRZEDSTAWICIELSTWO W GDAŃSKU 
ul. CZARNY DWÓR 6, 80-365 GDAŃSK, tel. 53- 12-71 w. 81, fax 53-20-72 

POWAZNY BANK O DUlYM KAPITALE ORAZ 
WYSOKIM WSPÓł.ClYNNIKU WYPŁACALNOŚCI, 

NASZVMI GŁÓWNYMI UDZI_AtOWCAMI SĄ: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, ELEKTRIM S.A., MEGADEX S.A., 

ODDZIAŁ W GDAŃSKU 
UL PODWALE PRZEDMIEJSKIE 30 

czynny w godzinach 8.30 - 15.30 

BANK OCHRONY $RODOWISKA 
SPÓŁKA AKCYJNA 

Proponuiemy: 

a) wysokie oprocentowanie rachunków bieżących (do 12 % w skali rocznej) oraz krótkich depozytów terminowych: 
- i-miesięcznych 20 % w stosunku rocznym, 
- 2-miesięcznych 25 % w stosunku rocznym, 
• 3·m iesięcznych 30 % w stosunku rocznym, 

b) Lokaty 4, 5, 6, 9, 12, 24, 36-miesięczne, 

c) korzystne kredyty: 
- ekologiczny o preferencyjnej stopie oprocentowania, 
- w rachunku bieżącym , 

- obrotowe na działalność gospodarczą solidnych trójmiejskich firm 

d) a także: depozytowe bony oszczędnościowe, obligacje BOS SA z prawem preferencyjnej zamiany na Akcje banku. 

W NAJBLIŻSZVM CZASIE ODDZIAŁ OTWORZY MAKLERSKI PUNKT OBSŁUGI KLIENTA. 
, 

Akcje BOS SA już jesienią mogą znaleźć się na parkiecie giełdowym. 
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH lISLUG 

BANK SPÓŁDZIELCZV RZEMIOSŁA 
W GDAŃSKU z siedzibą w SOPOCIE 
81-868 Sopot, al. Niepodległości 764 

tel. 51-12·41, 51-12-42, fax 51-00·89, tlx 512493 BSRz PL 

Zfl f{fl8ZE PIENl~DZE 
PRZYJDŹ PD 

GD /ÓfiJl(DfiJ Y 
l(REIJY, l(DNSUftf PCYJNY 

NIE ZfJlEl<AJ, LFrrD JEB, l(RÓ 17({[ 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW 

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA 
TO SOLIDNOśC ROZLICZEŃ, 

GWARANCJE SKARBU PAŃSTWA 

Oddział Gdynia 
81 ·364 Gdynia 
ul. 10 Lutego 33 
tel. 21·90·13 
fax 21-90-21 

Oddział Gdańsk 
80-835 Gdańsk 
ul. Szeroka 119/120 
tel. 31-37·02 
fax 31-83-16 

Oddział Sopot 
81-868 Sopot 
al. Niepodległości 764 
tel. 51-09-11 
fax 51-00-89 

Oddział Gd.-Nowy Port 
80-504 Gdańsk 
ul. Na Zaspę 3 
tel. 43-10·31 w. 214 
tel. 43-94-48 
fax 43-94·21 

~ Producent 
. ~ okien i drzwi z PCV firm niemieckich "" <cirorąex> /i 
-: ... ~.:-· ... ~ .- - AUBI i REHAU oraz okien z profilu "Panorama" 
. • . . na licenc/1 austriackiej 

OFIERUJEMY R0WNIE2 
I ' witryny sklepowe • ścianki działowe 

-< GIJW[Jm[l8 l!l'rr:fl, 
,, ~ 1~1 

! .. - CENA JU OD 1 300 OOO lł/mt 
• sprzedaz ratalna • krótkie terminy wykonania • 5-letnle gwarancje 

PUNKTY SPRZEDAŻY, 

17111 

BIURO HANDLOWE 
GDYNIA OT Chylonto 
ul. Gniew•b 21 p.8 
teL :z:J.12,17 W, 208 

~IRMA IUMlT 
Ctntrum H1ndlow1 .AAHT' 

83.000 Prvsrn Gdlft,ln 
vl. Chopin• 36 

~ ~ [)1 •(Wf il (:m-- [t1 
ŚRURY, WKRĘTY, NAKRĘTI(l. OH17Nl2M2 (A4) 

WKRĘTY DO DREWNA 

= 

DROMEX • GDAŃSK 
~~!lJ& o l!)[;l~~YU t I.-: 

Zakład Stolarki Budowlanej Wołomin r 
• STYROPIAN • SZKŁO OKIENNE 3 • 8 mm 
• WEŁNA MINERALNA • SZKŁO ORNAM., ZBROJONE 
• CEMENT, WAPNO • OKNA DACHOWE 
Gdańsk, ul. Wielopole 7 b, tel.lfax 43-10-76, tlx 0512554 i 

19941 

BIURO HANDLOWE 
Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 10 

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

Płyta główna P5 PCl/60 MHz 
HDD Caviar 540 MB 
8 MB RAM FDD 1 ,44 MB 
CO ROM Mitsumi DOUBLE 
Karta SPEA Mercury PCI 1 MB 

Płyta główna 486DX/33 VLB 
HDD Conner 250 MB 
Kontroler HDD VLB 
FDD 1,44 MB i 1,2 MB 

Ili 
m 

Karła SVGA Cirrus Logic 1 MB VLB 

Płyta główna 436SX/25 VLB 
HDD Seagate 260 MB 
Kontroler HDD VLB 

7 lipca 1994 

BANK 
II AGRO BANK" 
ul. Marynarki Polskiej 148 

tel. 43-06-17, 43-06-23 

Al. Gl6nwa1ct.11r:0 

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 % 
11-29dni 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 % 

RENAULT 
OFERUJE BEZPOŚREDNIO Z FABRYKI 

SAMOCHODY 
OSOBOWE, 

DOSTAWCZE 
SPRZEDAŻ, 

RATY· LEASING 

~ ( 
Clio t--i'01.4 Wg kursu OM 13 269 zt Twingo I 208.ij 
Renault 19 -260.6 plus koszty transportu 10 500 000 zł 
Laguna - T - 342.0 Samochody z KATALIZATORAMI 

I Auto-Car, tel. 24-39-54 

Gdynia, ul. Chwarznieńska 170c 

I • ~ 

RENAULT 
to pełnia życia 

Tadeusz Zdunek, tel. 31-90-12 

j Gdańsk, Miałki Szla~ _ 

W Hurtowni APH ~ f ..-
y "~ \ rA IE.l!I 

80N/FIKATA /8% 
- kwiaty sztuczne 
- świece 
- kosmetyczki 
- wyroby metolowe 
- czopki dziecięce 

P.S. Do zakupów dodajemy upominek! 
APH .BALT" tel. 43-07-84 w. 39, Gdańsk, ul. NARWICKA 6 

[Jitl~~~!iro Laser Jet 4L 
Drukarka laserowa 300 dpi 

1 megabajt pamięci 
4 strony na minut~ 

Polska wersja 

Cena aktualna ~ 
tylko do 9 lipca ~ 

DYSKI TWARDE Rit.I 
IBM, SAMSUNG 250 MB Nil 

OFERTA WAKACYJNA B KWASOODPORNE •ta.I Ołł18N9 (AZ) i B 
l POl)Kl:.ADKI, BLACHOWKRĘTY, l9) 

ŚRUBY ROZPOROWE 

~ 
Wysoka wytrzymałość; klasa 80 o ~ 
CRm~Boo MPa; ~o.2•600 MPa) 

3 

FDD 1,44 MB 
Karła SVGA Trident 1 MB VLB -,_,.... ............... ,;,,;;;; ...... ---' CD ROM MITSUMI .. 

SPRZEDAŻ NA RATY COREL DRAW 3.0 CD Pl lilir,I 
;.:: BT&T sp. z o.o. 

, 80-952 Gdallsk-Wrzeszcz, ul. NU'lrtowicia 11/12 BULTEN STAINLESS AR 
rH (IPren PG); Il-I. (58) 47·l!xl7, fax (58) 47-22-0 ISO 9001 fł"\ 

\..ł:l ~ t1 I i(WI I (ł (:m-- l1,) 

PRZEDSTAWICIELSTWO 

LUBELSKIEJ FABRYKI WAG 

WAżYMY_WSZYSTKO 

TAKŻE 
BEZ ŻYRANTÓW CD ROM MITSUMI Ili 

NAJMllSZE OPROCENTOWANIE ~ 1 

01

~ COREL VENTURA 4.2 CD '!' 
Ws1ys\kie cenJ, 1al1 11 be1 io~a!iu m 

Do każdego z tych komputerów bez dopłaty 
· klawiatura 
. oprogramowanie: DOS 6.2, 
MS-Wildows 3.1PL, Works For Witdows 2.0 Pl 

mm REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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7 lipca 1994 

KPUMiS 
zawiadamia, Osiedle 2ieloqe 

s.-ÓLłCA 2 O.O.--
że po remoncie wznowił 
działalność hotel •Dal• 

przy ulicy 
Dąbrowszczaków 37 

(dojazd od ulicy Czarny Dwór}. 

MIESZKANIA * GARAŻE * LOKALE HANDLOWE 
W GDYNI-REDŁOWIE 

llasa Zieleni, 8polcoju. Knmforru 
INFORMAOA: GDYNIA, u l. Legionów l30 

tel. 22-43-61 , 22-31-37 
GDAŃSK-WRZESZCZ Rezerwacja, telefon 53-29-51, 

53-12-71 w. 13 
w godz. 9 .00 - 14.00 wtorek 10.00 - 18.00 

Plac Świerczewskiego, Gd.-Wrzeszcz 
(Manhattan) Pawilon 45 

30111 Zapraszamy 

KONCESJONOWANY BANK Z KAPITAŁEM BANKU DUŃSKIEGO 

Rachunki Bieżące 
SPRAWNE I SlYBKIE OTWIERANIE RACHUNKÓW 
BIEtĄCYCH DLA JEDNOSTEK GOSPODARClYCH 

BEZ DODATKOWcJ OPłATY !!!! 

* wpłaty na konto bieżące bez prowizji 

* możliwość korzystania z wrzutni nocnej 
i inkasa 

* sprawne i szybkie rozliczenia krajowe 
i zagraniczne 

* ułatwiony dostęp do kredytów 
0inia kredytowa, kredyt w rachunku bieżącym) 

* skup euroczeków 

* skup i sprzedaż walut obcych 

* skrytki depozytowe 

Zapraszamy codziennie od 8.00 do 19.00 
a w soboly od 9. OO do 15. OO 

Lokaty Terminowe 
Zadbaj o swoje 
pieniądze ! ! ! ! 

14 - dniowe 16.0% 
21 - dniowe 17.0% 

l - miesięczne 19.0CYo 
2 - miesięczne 23.0CYo 
3 - miesięczne 28.5% 

4 - miesięczne 29.0% 
5 - miesięczne 29.5% 
6 - miesięczne 30.0% 

7 - miesięczne 30.5% 
8 - miesięczne 31.0% 
9 - miesięczne 31.5% 

l O - miesięczne 32.0% 
11 - miesięczne 32.5% 
12 - miesięczne 33.D°/o 

Sopot, Pl. Konstytucji 3 Maja 1 
tel. 51-32-32 do 35 
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1 
; I 

AGE 

® 

CJACEL A 

c 
l 
i dla wszystkich tych którzy do 31 sierpnia złożą upoważnienia w jednej z tr2ech 
l nowych placówek agencji celnej : 

1
1
1 li-_G_DYN_I_A __ G_D_A_N_, s-~-~-~-~.~-· L_B_LĄ_G___.I 

Polska 43 Opłotki 1 
Tel./Fax 27-41-89 

SchY,edt .. Krajnik Dolny 
_&Rzepin 

. _&Słubice 
FrankfUII Ś'M&Cko 

LEGENDA: 
- oddiloly , tlłie 

- plaCÓ'Ml:i greniczne 

- plaed,Mc1 w g•,b1 kraju 

• magazyny ce1ne 

.A 
Poznań ~--~ARSZAWA 

.A 
lód i 

.A.Siedloe 
Kukul)'ki Bnest 

.•. I i?&f.'e fl:,,fJ'VłfJJ) I@.. R !Jw o I .::-:.:·:;:; 
,.. .... ..· :.. ti,,,ts;IJW 11 V"J~lbG'i;I .. 

80-264 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 135; Tel.: (058) 47-73-50, 53-03-18, 53-11-23; Fax: (058) 53-12-45; l 
Tix: 51 21 72 olech pl, 53 33 01 olech pl; Sat. Tel.: 004839/12-14-20 l 

. · ODDZIAŁ: •-• ... ,,,.,,,::x:. /' l 
02-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 21; 0Tel.: (02) 625-43-01, 625-43-21; Fax: (02) 625-43-871 

!!! obsługa przejść granicznych czynna całą dobę - 365 dni w roku Ili 

ZAPRASZAMY DO ODPRAW CELNYCH 

F ' / ,. A T . 
I I - -

A A •• 

p J A A J 

• 

. 

Poznaj przedsmak wakacji w Twoim Przyjdź z całą rodziną, weź udział w zaba- A może spędzisz z nim wakacje? Kto wie. r·------------------ ----------------------~-----1 • 
salonie FIAT A! Letnią przygodę możesz wie i poważnie porozmawiaj o wyjątkowo Koniecznie weź udział w imprezie, która 

zacząć od... wygranej w jednym z wielu atrakcyjnych warunkach kupna nowych sa- potrwa od czwartku do pełnej atrakcji 

konkursów, jakie FIAT przygotował dla mochodów FIAT. Obejrzyj je z bliska, niedzieli włącznie, od 7 do I O lipca, w po-

Ciebie podczas „drzwi otwartych" w auto- dotknij ... Spójrz, jak nowoczesny, komfor- niższym salonie sprzedaży. FIAT zaprasza 

ryzowanych salonach samochodowych. towy i piękny jest nowy FIAT Punto. Cię na wakacje! 

DEALER FIATA ZAPRASZA OD 7 DO 1 O LIPCA 

PTHM 
Gdańsk 

ul. Gen. Hallera 132 
tel. 41-30-62 

Kupon uprawniający do udziału w loterii. 

Wpisz swoje imię, nazwisko i adres. 

Wytnij kupon i zabierz z sobą. 

F , I /A / T 

• t 
ł 
t 
I 
t • t 
t 

• • • t 

' • • • • I • 
' I 

' ' ' • ' ' I • I 
I • ł 

------~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~--------------------t 

mm REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31·50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbiąg, tel. 32-50-80, 32.10-94 
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Zatrudnię 

5,1-65;70 NIE dosiałeś (-aś) ~ę na studia, to nie koniec 
sw1ata. zadłl''oń 20osa.~ 

15 osób od zaraz, 41 ·56·33 

A TRAKCYJNA praca. Super· 
płaca. ss-16-02 2419716 

CHCESZ zdobyć leP-szą pra· 
cę? DeGard Institute zaprasza na 
kursy szkoła sekretarek, an· 
gięlskj dla sei<lelarek_kursy komputerowe sa· 
voir vivre w biurze. Zapisy: Gdynia, 
Wolności 11 a, tel. 20-03-42 

DU2E pieniądze do zarobie· 
nia od zaraz, 56·14·72 71251 

FHU Słoń se. zatrudni sprze· 
dawców lpref. inwalidzi Ili a~,, tel. 51-46·97 lub 51-04· 

28615 

FRYZJERKĘ męską zatrudnię, 29-09· 
52 65508 

GAPRO pośrednictwo pracy 
poszukuje osób z dobrą znajomością języków obcych, 
Sopot Niepodiegłości 797 A 66413 

GAPRO pośrednictwo pracy 
poszukuje księgoll)'Ch, pełna księgowośt oraz sekreta
rek język obcy, kompuler, Sopot, Ni~ości ru11 
LUDZIE, ludzie ta praca czel.a tylko 
na Was. Elbląg, 34-33-03 23793 

PRASOWANIE garderoby 300 ooo,.~
nie, tel. 41·43·14, 51·54·59 67630 

SAMODZIELNA praca dla od· 
powiedzialnych. 561-602 2m 711 

UWAGA! Praca dla młodych, ll)'SOkie zarobki, 
56-14-72 

ABSOLWENTÓW i maturzystów zalrudni fłtma handlo· 
wa, tel. 43-72-52 28558 

AKCJA wakacje · praca 1994, tel. 29·01-34 69691 

ANGLIA -roklictwo -sezoo '94. Wiek do 30. Wy>'flamy 
I oferly i formularz zgłoszeniowy Dołączyć 11 OOO.

znaczkami. API .Adsu~ Głogów R-1306 

ARCHITEKTA wnętrz, również absolwenta zatrudni 
'Kombud', tel. 290-605, 290-016 w. 12 31798 

AT RAK CY JNA praca ll)'Sokie zarobki, tel. 52·34fol
960 

ATRAKCYJNA praca tel. 51-07-24 66415 

BIZNESMEN zachodni szuka hoslessy do pracy w klu
bie w N,emczech. Ofertę ze zdjęciem proszę składać 
pod 71249 Gdańsk, Targ Dl:zewny 12114 

71249 

BRUKARZV, minimum 10 lat praktyki, zalrudnię, 47-25· 
08, 10.00 -12.00 

2931311 

CENTRUM informatyki zalrudni pracownika z dobrą 
znajomością obsługi komputerów i z samochodem, 43· 
22-11 w. 132 

29318 

CIEKAWA praca, ll)'Sokie zarobki, również dla sluden
lów, 41-40-22 w. 221 29185 

DEKARZV, 53.72.74 po 17.00 
70371 

DO dysl~utji 5 osób z samochodami, zarobki ok 5 
mln. 1e1. 20--43-69, dzwont to.oo · 14.00 71450 

DO sprzedaży losów przyjmę, 32·81 · 70 
74068 

DUZA hurtownia techniczna zatrudni hand~wca -spe
tjalislę blanży materiałów btidowlanych. teł 23-1~1&5 

DUZA firma handlowa zalrudni akwizytorów (przedsta
wicieli handlowych) z samochodem, tel. 53-77-87 w. 
125 

31122 

FABRYKA swetrów, zatrudni dzii;wiarlu, lei. 23-1 !Jł6 
FIRMA Allcon zatrudni pilnie murarzy. Zgłoszenia -
Gdynia, Witomińska 2 31800 

FIRMA handlowa zatrudni młodych pracowników na 
stale i na sezon, 22-48-50 do 19.00 

FIRMA zatrudni ~ęciu pracownil(ów, 51-12-36 po~ 

FRANCJA, Niemcy -Winobranie sezon ~- Dołączyć 
znaczkami 1 t OOO,- ,Ad~ Głogów 

R-1308/1 

FRVZJERÓW, 41-57-10 70377 

HANDLOWCÓW zalrudni .Plexiform' Sopot, Grun
waldzka 11, 51 ·74-76 

R·312nl 

JEZELI uważasz. że 8 godzin pracy 4 OOO OOO,- pensji 
i nudny szef Cię satysfakcjonują Io nie dzwoń pod nu
mer, 20-94-31 w. 4 

KRAWCOWE zatrudnię. tel. 20-79-53 

KRAWCOWE zatrudn~157-10-07 

$1745 

69986 

7140511 

MAGAZYNIERA z grupą inwalidzką zatrudni Ple· 
xilorm Sopot, Grunwaldzka 1 t, 51-74-76 R-31217 

MASZVNOPISANIE niekorrj)uterowe zlecę, 57-0l~ł3 
MGR farmacf zatrudr.~. 51 ·68·08 

30880 

MŁODYCH z samochodem zatrudni firma handlowa. 
51·10-3Sdo 18.00 282<3 

MURARZA do drobnych prac murarskich, może być 
emeryt zatmanię, 47-25-08, 1000 · 12.00 29313 

MURARZV, tynkarzy, 48-57-41 67641 

PB Hossa zatrudni mur.rzy ~b brygady murarskie oraz 
c'eśli, 238-222 20865,1 

PB 'Hossa' zleci wykooanie wykładziny licowej w bu
dynku, 24-26-18 

24"72 

PILNIE potrzeblla pomoc domowa do dziea w miejsco
wości Kielno 119, lel. 76-07-33 

65576 

POSZUKWEMY młodych, energicznych do sprzedaży 
balonów, 21·12-63 69984 

PRACA na two;e możliwości. Wysok:e zarobki, 8.00 -
1800,51-21-10 27659 

PRACA w wydawnictwie · dział reklamy, 41-12-31 w. 
336 22941 

PRACA po południu, 48-57-41 
67642 

PRACA stała i sezonowa. ul. P:astowska 92 B (przed
szkole) 71138 

PRACA dla tych kfórzy chcą coś w życiu osiąQ11ąć, 25-
23-66, 8.00 · 16.00 

PRACA -lei. 29-01·34 

PRACA, 510-038 do 18.00 

31744 

69892 

28244 

PRZEDSIĘBIORSTWO Budowlane 'Kombi;d' zalrudni: 
murarzy, tynkarzy, zbrojarzy cieśli, lei. 290-605, 290-
016 w. 12 31799 ... 
PUi 'Inwestor-Serwis' zalrudni robotników do budoll)' 
dróg i z"elenie przy Szkoie im. J. Pawła li, Gdańsk-Za
spa ul. Olsztyńska. Zgłoszenia u kierownika budowy 
w Szkole, pok. 1013 

22389 

SERWIS Peugeota ~lnie zalrudni praco\\11ika w Dzi~e 
Obs!vg1 Posprzedażnei i Rozliczeń Gwarancyjnych, 
Gdańsk, Reduta 2M 5, tel 31-00-53 R-1280/2 

SERWIS Peugeota zatrudni mechanika - diagnostę 
oraz elektromechanika, Gdańs~ Redula 2bik 5, tel. 31-
00-53 R-1280 

SPEŁNIAJĄC nasze warunki otrzymasz doorze ~atną 
praoę, 224-850 do 19.00 28245 

SPRZEDAWCĘ zatrudnię, 25·21·56 65596 

STRACIŁES pracę? To superl Zacznij od nowa w no
wej finnie, le!. 437-702 28557 

SZKlARZA zatrudnię, Nowacki. Orlowo, MooowM~ 

SLUSARZV, akwizytorów ~aw samochodów, 29-00-
39 65574 

TECHNIKA elektronika zalrudni zakład (alarmy, radia 
samochodowe -seiwis, sprzedaż), tel. 3t-n-46 74087 

TYNKARZY· akord, lei. 20-09·32 69957 

WAKACYJNA praca 400 OOO,- dziennie, 43-28-sql 113 

WYDAWNICTWO zatrudni wspó~racown,ków, 41-12-
31 w. 324 2668111 

ZATRUDNIĘ eksped~nlkę · kosmetyki, 56-94-05, 41· 
52·22 w. 153 28597 

ZATRUDNIĘ akwizytorów i monterów do inslalatji drzwi 
dodatkowych oraz przyuczenia w obu zawodach. lei. 
56-17-24, w godz. 12.00 · 14.00 

28084 

ZATRUDNIĘ murarzy, 24-86-10, to.oo -15.00 31820 

ZATRUDNIĘ srełlnlił<.ów (mogą b)'ć ch)iupnicy). tel. 24· 
17-75 28270 

ZATRUDNIĘ dyplomowaną pielęgniarkę · re11cislkę. 
Oferty 29167, Biuro Ogłoszeń, Gdańsk, T~ Drzl!'ll11)' 
3f7 29167/1 

ZATRUDNIMY emerytów, rencistów na dozorców. 
Gdańsk-Przeróbka PPRM, ul. Przetoczna 2, godz. 
16.00 28281 

ZATRUDNIMY pracowników w zawodzie: - zbrojarz, -
elektryk budowlany, -montażysla konstruktji staklwych 
i lekkej obudowy. Polsko-szwedzka Spółka ,Waza' 
Gdynia ul. Hutnicza 42, tel. 71 -29-37, 71-10·25, 1ax 71 · 
23-13 28133 

ZBK w Gdańsku, ul. Grunwadzka 141 -poszuku~ pra
cowników na stanowiska: · kosztorysanta o sp. budow 
kolejowe, inspektora nadzoru budowlanego, lel. 48·45· 
62, · kierownika budowy posiadającego umiejętność 
konstruowania ui1"Ów budowlanych, tel. 41·55·1 \ 4772 

/t [}. Poszukujt··pracyHk t 
20-LETNI, prawo jazdy kat B, sztaplarka, tel. 531~ 
OPIEKA nad dziećmi. Agencja -41-20-10 

68938 

BABY S'tter, 57-28-81 70768 

ZAOPIEKWĘ się dzieckiem, 5743-88 712'3 

•LEX mieszkania, domy, działki, tel. 22·45· 
50, 20-61-45, oodziennie do 18.00 31671 

20-71·96 TABOR Gdynia, Starowiejska 14, 
m.eszka~ia. domy.)okale użylkowe. oodzienne dyżury 
arch1tektow 31901 

4t·90·31 · "KORPORACJA Strzel· 
czyków" 

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

69946 

APEKS 47-02-22 Gdansk-Wrzeszcz, ul. ~lejki 
6, a.oo. t8.00. sobota9.00. t3.00 27631 

ATRAKCYJNE, tan:e domy szeregowe, 
ulga podalkowa. lei. 248-024 31731 

CIC zaprasza na dni otwarte budowy 9-10.07.94, 
11.00 -14.00 Gdynia-Orlowo, ul. Archtteklów 10 22197 

CIC sprzeda dom SZ6<.fJlłJIIY 130 mkw. w Ortowie, 
22-35-82 (t 1.00 · 16.00) 22194 

CIC sprzeda mieszkarne 74 mkw. Ortowo, dwuj)O
zioroowe, garaż, ogród. 20-79-51, 22-35-62 22193 

CIC sprzeda mieszkania 44, 86 m kw., z garażem 
w Orłowie. Informacje ul. Arctlilektów 10 22195 

GDAŃSKA Kancelaria Praw· 
ni~µ "O. Koprowskl·T.Krze
m1nskl" sprzeda dwupiętrowy p,7NOjenny dom. 
Sąiol, pow. 240 mkw., działka 250 m kw., lelelon. In
formacje tel. 41-62-74, 41-50-47 (10.00 · 17.00). Pro· 
wadzi Krzysztof Pawlicki 288611, 

GDYNIA centrum -działkę budowlaną 
(usługowo· biurow~ SIJZedamy. 21-79-71 65570 

WRZESZCZ działkę rzemieślniczo-budowlaną 
1440 m, sprzeda pośrednictwo. 21-89·63 31826 

ATRAKCYJNĄ dz:al'l\ę przy lesie sprzedam, Gdynia. ul. 
Wiczlińska 78 B 65582 

ATRAKCYJNĄ działkę, 31-22-36 
194931.ł 

ATRAKCYJNE, kolo Gdańska: dom, pomieszczenia 
magazynowo-produkcy;ne okazyjnie sprzedam, lei 31-
06-71 od to.oo -t6.00, tel. 84-73-32 29312 

ATRAKCYJNY dom na usługi w Kartuzach. 31 -~ 

ATRAKCYJNY dom sprzedam, tel. 711-764 71562 

ATRAKCYJNY dom na wsi, 30 km od Gdańska. Wiado· 
mość: 0-69 31-37-69 wieczorem 

11617 

BUDYNEK z l'rłasnym parkingiem przy rynku w Siaro· 
gardzie oddamy w dzierżawę, 39-05-28 28871 

CHWASZClYNO p,eczarkamię sprzedam, 23-062Jb7 

DĄBROWA segment sprzedam, 23-06-11 
28236 

DOBRZE prosperujący pawibn w Centrum Handlowym 
'Młyn" w Gdańsku sprzedam, lei. 41 -95-51 26926 

DOM Osowa sprzedam. 52-70-44 po 18.00 

DOM w Scpocie, 51-00·58 wieczorem 

71311 

74502 

DOM Chwaszczyno sprzedam. zamien~, 51-30-40. 24-
30-81 70262 

DOM p~troll)' Pruszcz. Kościusz~ 22 
7~512 

DOM dv.'Urodzmny pod Gdańskiem, 25-41-95, 20-56-
51 

31824 

DOMEK nad jez' o rem kolo Gdyni tanio sprzedam, 23-
65-34 29320/1 

DOMEK letniskowy nad morzem sprzedam, 23-0fi-t t !8234 

DOMKI letniskowe· ~oski, tel. 32-52-66 i 67 
27973 

DO\IKI lemiskowe dTewniane, ocieplane. 53· 18·88, 57-
71 ·03 

24756 

DOMY (Sopot, Orlowo, Morena), lege Artis, 41-12-31 
229<0 

DZIAŁKĘ budowlaną 1,5 km od Jastrzębiej Góry (1542 
mkw.),41·92-78 

67635 

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

DZIAŁKI budowliYle ładnie ~ożone w Pruszczu Gd., 
tel. 84-73·32, tel. 31-06-71 od 10.00 -16.00 2931211 

DZIAŁKI nad jeziorem. blisko Trójmiasta, 276-305, 20-
23-52 31856 

DZIAŁKI rzemieśln~ze (5,21 ha) w Lub'ewie gmina Kol
budy 'Ewad", 41-43-59 

22938 

KANCElARIA Meritum zaprasza 24-88-Al 24232 

KOMPLEKS biurowo-magazynowy w Gdyni centrum. 
31-22-36 

10402i1 

MOSTY -atrakcyjny nowy dom, okazyjnie sprzedam, 
Gdynia, Małopolska 18 65292 

NIE ukończony segment w Osow~. tel. 52-78-5671166 

OKAZJA tanio sjllZedam posiadiość, domek do remon
tu, garaże, działka 1093 m, wł , hipoteczna Gdyn a -
Wiczlino, tel. 24-13-60 po godz. 18.00 65564 

OKAZJA Ortowo dom do zamieszkania sprzeda Akme, 
51-26-41 27866 

ROZPOCZĘTĄ budowę w Osowej oraz mieszkanie 2-
pokojowe we Wrzeszczu zamienię na większe (lub 
sprzedam), 41-92-78 67634 

ROZPOCZĘTĄ budowę · Chełm, tel. 32-50-01 po 
godz. 19.00 71392 

SOPOT dom sprzedam, 23-06· 1 t 26235 

SPRZEDAM rozpoczętą budowę, Sianislaw Spretka, 
Kamienica Królewska 14, gdańskie 67375 

SPRZEDAM działki budowlane, Rumia, św. JózeJ~~ 

SRóDMIESCIE -działka szeregowa (tanio), 53-0M~ 

TANIOmaty bliźniak \\llomino. sprzedamy, 21·09Jź97 
TA~IO sprzeda!llY,dom wolno stojący Gdynia Ka· 
m1enna Gora, 216-222 31753 

TANIO działka budowlana w Pierwoszynie, tel 25-13-
13 69911 

TANIO, domek na W:~cminie, 20-31-88 24466 

TEREN rzemieślniczo-m~zkaniowy - budynek -150 
mln, 72-64-39 65588 

ULOKW pieniądze. Sprzedam działkę 5 ha, uzbrojoną. 
prąd, woda i prcjekf na wyd~elenie 6 działek 50 OOO 
000.- taniej. po przeliczeniu na dtiałki. Działka 50 OOO 
OOO,- Gościcino, tel. ?nt -82 69950 

DOM jednorodzinny typ zachodni, spadzisty dach, 4·5 
pokoi, telelon, garaż, ogród. Gdańsk, okolice zdecydo
wanie 82-80-28 oo 10.00 

POSZUKWEMY domów, mieszkań 47-02-22 

POSZUKUJEMY domów, mieszkań, 47-02·22 

74547 

27630 

SPóŁKA ,Waza' wybuduje 'pod klucz" domy na 
atrakcyinej działce budowlanej w Tró1m,eście. 
Właściciel dziatki uzyska 
możliwość bardzo atrak· 
cyjnego odkupienia domu 
lul> sprzedaży gruntu. Gdynia, 
ul. Hutn,cza 42, tel. 71-29-37, 71-t 0-25 26113 

!QMoroamcyJNE 
Sprzedaż 

•FORD sprzedaż części, Gdynia. ul. Chylońska 
155. tel. 23-74-27 24185 

AKUMULATORY. 29-09-83 
31811 

CHŁODNIE samochodowe win
rty samozalado111:Z6, (0·58) 51-52-85 24234 

FRANCJA - samocoody!!! Osobowe, ciężaro
we, 41-96-42 67637 

HAKI holownicze Rumia, Grunwaldzka 
136, tel. 71-08-64 47167 

NIEMCY. Holandia tarie samochody, 22-47-38, 
0-90 502 783 61819 

POWYPADKOWE z belgijskich 
firm ubezpieczeniowych Foto
oferta. 29-06-04 65102 

SAMOCHODY powypadkowe (Nemcy). 41-
48-54 64192 

AUDI 80, 1982, wym<Bfliony silnik, stan bardzo dobry, 
24-22-02 po 19.00 71593 

BMW 520 i, t 988 czarny metalik, dodalki, 25-t 4-~956 

CIĄGNIK siodłowy DAF t 986 r , po wypa<iu do remoo
tu lub na części lub sprzedaż Nowy Dwór Gdański, O· 
507-24-41. 44.43 69737 

CITROEN U 1,6 1. 1991, przyczepa N-126 E. sprze
dam, 10.00 - 1800, lei. 20-04-39. wieczorem, tel. 22-
04-57 68999 

FIAT t26p, 1979, silnik po kapitalnym remoncie. Cena 
7 OOO OOO,-, tel. 57-25-04 71598 

FIATA Uno 1,3 rok 86 sprzedam, tel. 25-05-i9 68996 

FIESTĘ 1,6 D, 1988 · 95 mln, lei. 290-206 

FORD Aerostar Minivan 89, 22-33-48 

GARA2 w Gdyni do wynajęcia, 20-57-48 

HONDA C~~ 92, Gott 89 GTI. 57-21-28 

lAWETĘ, lei. 81-83-37 

65597 

68966 

65573 

71331 

70380 

MERCEDESA dostawczego 309 D. rok prod. 1986, 
stan ogólny dobry, tylny most do remontu. cena do 
uzgodnienia (laklura VAT), le, 72-05~0~81, godz. 8.00 
-15.00 23216 

f.KlNDEO czerwiec 94, kombi. 15 OOO DM, ł)1 uderzo
ny, 049 40 715-24-08 

74703 

MOTO · CENTER li. kupisz. sprzedasz samochód -
masz wczasy gratis. 53-12-71 wew. 41 311„ 
MOTO-CENTER 1 125p, 126p, Polo· 
nez, inne Skup, sprzedaż. raly. 53-19-61 31107 

NISSAN Pa!rol 1984 3,3 D, okaz~nie sprzedam. 23-65-
34 29320 

PRZVCZEPA camp. N-t26E + przedsionek, Gdańsk
Wrzeszcz, Bohomolca 2 813 71586 

PRZVCZEPKĘ, 52-73-53 64217 

RENAULT 25 lurbo diesel, t 985 r., cena 90 OOO OOO.-, 
tel 57-86-14 po 16.00 66994 

SAMOCHÓD Fiat t 25 p Agentja "Wibalur', Mszew· 
skiego 12/13. 41-37-13 66587 

SKLEP auto · części 140 m, centrum -propozytje. De· 
ska do nauki 3,60. Honda Cwic 91 części, s'lnik Lancia, 
Regata, Ritmo, 20-n-30, 22-08-21 69843 

SPRZEDAM Fiala 126, rok 1986, Gdańsk-Przymorze, 
ul. Rzeczpospolita 7 B/3 71590 

SPRZEDAM Nysę 1985 z silnikiem 240 D, Elbląg, ul. 
GIOchowska 1 t, lel. 32-64-12. 32-00-44 

52248 

SPRZEDAM samochód Renautt Cl~ 1,8 16 V, tel. 24-
00-71 655791 

STAR 200 chłodnia 1990, 23-14-30 69927 

TARPAN diesel - izoterma, 1991, tel. 41-75-78 po 
16.30 m,0 

WYOZIER2AWIĘ garaż lub sprzedam, ul. Kartuska. ko
ło szkoty, tel. 31-00·91 71591 

126 p, ku~ę. 0·90502678 65544 

KUPIĘ Ładę FSO, Poloneza, zachodnie, chęlnie 
remont, 51-38·25 

66359 

FIATA 126p sprzedam, 39-43-95 2483113 

JELCZ C 417 · zadbany do 100 mln, Gdynia, ul. Tu
cholska 712 68993 

KAMAZA. tel. 43-15-70 (8.00 -15.00) 71235 

I KUPIĘ ,Barkasa", tel, 51·74-76 R-312181 

KUPIĘ samochód do 150 mln, 53-12-71 wew 
41 

31113 

KUPIĘ Poklneza,Fiata, Ładę, 48-77-13, po 16.00 
~0/1 

SAMOCHÓD do 100 000 000,·. 53-02· 
111333 70963 

SAMOCHÓD. motorower, rower, 53-02· 1 t w. 446 t47BO 

SILNIK Transn 2,3 d·esel, 20-77-30 68980 

SKUP używanych samochodów, 31·91l-54 w. 31~8513 

Serwis motoryzacyjny 

""'"AUTO-SZYBY calodobo· 
WO, Mreckiego 16, Gdynia, 27-01-24 5207, 

'""'AUTO-SZYBY. Sprzedaż - mon1aż, 
Gdtni~ Stąska tfl. Dojazd Podolską do końca 21 • 
74·"6 24943 

"""TŁUMIKI 'Walker' krajowe i dorabiane 
wig wzoru, 41-68-96. Gdańsk Malemblewska 14, Kra
~wski 24940 

"'"AUTO·SZYBY. Przymorze, Czamy 
Dwór 10, 53-49·98 

24942 

'"AUTO • SZYBY • Jaan. Nowe, 
niższe ceny. Sprzedaz · monlaż; Wrzeszcz. 41. 
49-92. Kościuszki 8. Orunia 39·02-20+29 wew. 
230, Jedności Robotniczej 223 (Ettor). Gdynia 
20-49-77, Kapttańska 4 27629 

·AUTO-HAK, 1e1. 31-40-50 56658 

·AUTO-SZYB'{, dachy uchyl· 
ne. Gdynia, 2J·68·88 40287 

AUTO • GLAS GDAŃSK • 
szyby samochodowe -osobowe, 
ciężarowe. aulobusy dostawcze. Szybki profesjonalny 
mootaż, fachowa obsługa, Oliwa. Grunwa!dzka 487, tel. 
52·22·31, 52-28-14 

A-316 

AUTO·GLAS „M & M" szyby samo
chodowe. Sprzedaz - montaż. Gdańsk -Sródmieście. 
Siennicka 30140, 31-14-19 wew. 329, 31-98· 
54 28105 

AUTO na gaz. Montaż. System Lovato z zaworem 
bezpieczeńslwa. Raty. Rabat przy zakupie gazu. 
Gdańsk, Siennici(a 30!40, 31-14-19 28598 

AUTOGAZ, haki ho.cwnicze, 5t-7fi-49 52565 

BLACHARSTWO • lakiernic· 
two ramov.y syslem naprali)'. znizka 40 %. Rumia, 
Talrzańska 20, tel. 71 t-829 47168 

C~ĘŚCI • Renault, Peugeot, 
Citroen · ,lwadex' Gdańsk-01,wa, Polanki 4, 52· 
32-41 

28878 

CZĘŚCI do 'japończyków' i zachodoidi 'Apek' 
(0-58) 51-47-41, 82-35-55 (10.00. 17.00) 23513 

DACHY uchylne -mootaż. 4t-28·3i197 

DIESEL -autoryzowany seiws, pompy w1rysko-
we, siln.ij 37-05-51, Stog , Kępna 30 B R-126111 

LAWETĘ wypożyczam. 41-24-30 

LAWETY p,-zyczepy v.ypożyczam. 52-59-~3 

NAJTAŃSZE haki holowni· 
cze • montaż. Gdańsk-Oru~a. Jedności Ro
botnuej 37, 39-40-28 

70962 

PRZYCIEMNIANIE szyb, 56-51-71 63541 

TŁUMIKI Osowa 52-71-41 64147 

WYPOŻYCZALNIA "As" -Polone-
zy, 56-37-30 54981 

WYPOŻYCZALNIA "Tex" . do
s1awcze. m:krobusy VW, Mercedes. 41-24-30 30#1 

WYPOŻYCZALNIA Żuków .Au· 
loma( 52·45·79 

WYPOŻYCZALNIA „Piast" oso
bowe, dostawcze. 52-26-33 67107 

WYPOŻYCZALNIA Żuków, 
57-61-94 70976 

WYPOŻYCZALNIA samochodów do· 
stawczych 41-39-24 3~J37 

WYPOŻYCZALNIA - osobowe, 
dostawcze Po'onezy, 29.03.59 65161 

WYPOŻYCZALNIA samochodów 
dostawczych 47-99-24 

44663 

WYPOŻYCZALNIA samocho· 
dów osobowych, 41·04-01, 
41-16·93 28506 

AUTOAlARMY szwedz~ie Car Safe (od 2 3D3 
000,-z montażem), 32-62-59 w 10 19529 

AUTOHOLOWANIE, 71-45-55 48457 

AUTOSILNIK naprawy gażnika, Wrzeszcz, Kościuszki 
9 55729 

BIG · Aulonandel. Pośredniczymy w zawierani~ umów 
ra:alnych między kupującym · sprzedającym, Gdańsk, 
Czamy Dwór 12, lei. 53-14-82, 53-17-07 2687311 

SAMOCHODOWE inslalacje g a Z O We . ul. 
Powst. Warszawskich 23. Gdańsk, 32-35-76 26695 

WYPOZYCZALNIA • Polonezy. 2uki. 24-18-22 65338 

WYP02YCZALNIA, 39-93-84. pe 16.00 74066 

!EJlOKAlE 

20·14-03, 32-6958 -'SZMIDr Mieszkania. Nierucho
mości 28176 

20-31-88 -WZGÓRZE Maksymiliana dwupokojowe 36 
mkw. · 2'470 

21 -94-82 -OBŁU2E lrzypokojowe. I piętro 2'4721 

3-POKOJE, Płyta Redłowska, komfortowe, telelon. ga
raż, sprzeda 'Astra', 24-83-83 (11.00 · 17.00) 31629 

47 m kw., 3 pokoje lele1on. Chylonia -sprzedamy, 23-
62-17 w. 220 2'45311 

60 METRÓW w Brzeżnie, 41-32-92 24766 

GDAŃSKA Kancelaria Praw· 
nip,:a "0. Koprowski·T.Krze
minski" sprzeda Niedżw1edn1k - M-5, 4 pokoje, 
telelon -ewentua~ie zamieni na dom -Gdańsk -Oliwa. 
Inf. tel. 41-62-74, 41-50-47 (10.00 · tł.OO). Prowadzi 
Krzysztol Pawliclii 2886115 

GDYŃSKA Kancelaria Praw· 
nicza. Kupno -Sprzedaż -Wynajem. Lokale. Nie
ruchomości, Świętojańska 46, 200· t 26 28266 

GDYNIA -Chylo~a 3-po~ojowe sprzedam, 20-9%~k 

GRABÓWEK · triypokojowe sprzeda 'Merpol', 21 t -,01 2'45f11 

GRABÓWEK lrzypokojowe, komfortowe. sjllZedam, 23-
06· t 1 

28228 

KARWINY · dwa dwupokojowe I, li p. sprzeda 'Merpor 
211-501, 244-226 w. 36 

2445511 

KUP Dwulygodnik "Rynek" Nieruchomości 26170 

LESZCZVNKI trzypokojowe sprzedam, 23-06-11 28229 

MIESZKANIA sprzedam, 52-24-61 28668 

MIESZKANIE · 63,4 m, I ~ęlro, Chełm, nietypowe, tel. 
41-80-61 w.117 71292 

MIESZKANIE 62 m na Warszaws~ej, 25-41-95. 20-56-
51 31623 

MINI BAR sprzedam. 23-06· t t -pilne 28233 

ODSTĄPIĘ sklep mięsny z wyposażeniem w GdjTii, 20-
42-10, godz.15.00-1730 31633 

PAWILON handlowy 108 m, tel. możliwość budowy 
mieszkania na pawi~nie, lei. 23-06-92 69992 

PAWILON drewniany 10 mkw., 23-60-74 po 17.~
275 

PAWILON spożywczy 36 m kw, drewniany z wyposa
żeniem w dobrym puiilcie Janowo sprzedam, tel. 71-
25·24 

RUMIA czteropoko1owe sprzedam, 23-06-t 1 28232 

RUMIA,79 mkw., telefoo. sprzedam, 22-14-59 28271 

SKLEP 18 mkw. przy SKM Gdynia-Ortowo sprzedam, 
248-051 69961 

SOPOT czteropokojowe sprzedam, 23-06-1 t piln;8230 

SPRZEDAM M-5 w Elblągu, !el. 32-00-44 52m 

TRZVPOKOJOWE (N edźwiedn~. Mcrena). dwupoko
~we (Przymorze, Siedlce), Lege Artis, 41-12-31 

22939 

TRZVPOKOJOWE, 31 .99.55 
54ll72 

WITOMINO trzypokojowe duże sprzedam, 23·06~k1 

WRZESZCZ · cz1eropokojowe (104), !el., sprzeda Ak
me. 51·26-41 27865 

Kupno'% ''" 

'"'53-07;61 KAWALERKĘ • dwu· 
pokoJowe. kup~!I! .._.389 

'"'KUPIĘ!!! 56-71-15 Komfortowe 
mieszkanie 

44382 

'24-37-30 KUPIĘ!!! mieszkanie 31764 

'48-26·5Z • KAWALERKĘ, dwu· 
pokoJowe 56164 

2 POKOJE do 300 mln, 2abianka, Przymorze, ~lJ0~~6 

20-81-56 KUPIĘ mieszkanie 28251 

32-69-58 KUPIĘ mieszkwe, wynajmę kil<.11 u~2\1)'3 

41·9~·31 · PILNIE dwupoi<oJowe. trzypokojowe 66581 

DWUPOKOJOWE kup, Merpo1. ·211-so1, 
filia Kaiw,ny, 244-226 wew. 34 20e75 

COMAX kl.Ili m·eszkanie dwu·, lrzypokoNwe, 21 i9.1il 
KAWALERKĘ do 200 mln, 31 ·22-36 

1040312 

KAWALERKĘ do 150 OOO 000,-kupię. 53-57-62 71585 

KAWALERKĘ. trzypokojowe. 57-02f735 

KUPIĘ mieszkanie, 21-69-64 31805 

KUPIĘ dwupokojowe lub kawalerkę, 53-00-85 57345 

KUPIĘ dwupokojowe lub trzypokojowe. 51·15·8557347 

KUPIĘ, wynajmę mieszkanie, 52-24-61 
28868/1 

KUPIMY jedno-, dwu·, trzypokoNwe. 47-67-64 48391 

M·4, 5, w rozliczeniu możliwe M-3 (Morena), tel. 4 t -08· 
91 (14.00 -1700) 64188 

,W}1taje1a.zamiana·pośmłnkhl·o 

............ HANNA!!! • 53.39.93 56-
41-40 -Lokum dla każdego. Wv· 
najem!!! -(bez proWJzji). Sprzedaż!P -
Pr1yjmuieme. bezpl{ltn1e!!! • Pil· 
nie!! •• wszystkie -Mieszkania -Domy -
Lokale. 53,07 ·61 Kołobrzeska 42 E (lalowec -
parter 11.00 · 20.00) 44388 

""""'56-71-15 SAMODZIELNE· 
GO!!! -Mieszkania Zdecydowanie!!! 
-poszukuję '4364 

"""'37-42-91 -ARTUS · Wynajem -Sprzedaż -
1,elenial:' (10.30 - 19.00) -dużo alert'!! - Zgłoszenia 
bezpta1ne!I! 

68436 

"""41-90·31 11KORPORACJA 
Strzelczvków" • KuRno!!! 
Sprzedaż!!! Wynajem.!! Ob· 
sługa prawno • notarialna!!! 
Miszews~ego 12113, 9.00 -1900, soboty to.oo ·Jf,io 
'"'56·27-32 WYNAJEM (zgłoszenia bezpłat
ne) 71032 

... 37-43-56 · MIESZKANIA poszuku;~
1 

"20-36-22. POŚREDNICTWO J. 
Odrzywolska. Gdynia, Władysława IV 34 
s,5 

31847 

"24·83-83 · SPRZEDAŻ!!! Wyna· 
jem111. "Astra" Ortowo. Klonowa 11 ' 31765 

"41-22-22 · PILNIE poszukuję mieszkania 59666 

.. 57-02·99 „MIESZKAM" Sprzeaaż. kupno, 
wynajem mieszkań, lokai uzytkoll)'Ch 25727 

·20-23.94 POSZUKUJĘ mieszkania 31763 

·20-83-01 DOMENA. GdjTiia. Swięlojańska 9 31521 

'2Q-98·93 KANCELARIA lnto • pośred· 
n1ctw. Gdynia. Abraharra 10 31807 

'21-96-12 WYNAJEM 40292 

'216-222 BIURO N~ruchomości MK -kupno. sprze
daz mieszkań. Gdynia, Słowackiego 40 31588 

'47-67-64 „POLSTAR"!!! -M~szkania -~ie
ruchomośq • Kupno • Sprzedaz • 
WynaJem · zamiana'!! Krai -Zagranica!!! -
Wrzeszcz -Na Wzgórzu 28 (boczna -Jaśkowej D.sJ!ll1) 

'.52-51-33-SUPERFICJUM • wyna· 
Jem 2590211 

'51·15·85 • JODŁOWSKI Pośred
nictwo (prawnk), Sopol, Niedpoległości 753 57344 

20-31-88. CO MAX 

20-71-96 TABOR 

2'459 

31902 

21-09-95 · FORUM Sprzedaż. kupno, zamiana. 
Gdynia, Bema 611 30272 

21-96-12 POSZUKUJĘ mieszkania 40291 

23-64-78 -HAUZ-Jol · sprzedaż, zamiana m1eszkA~19 

297-000. 25-33-00 BŁYSKAWICZNY!! 
wynajem pokoi, mieszkań, domów, lokali. Z~oszenia 
bezpłatne! 65454 

41-22-85 OSKAR. Wynajem, odnajem lokal200 

41-90-31 -PILNIE poszukuję mieszkania 66562 

20-67-40 
mieszkania 

POSZUKUJĘ 

282,5 

20· 78· 78 RENTWynajem. Poszukujemy 
mieszkań 69743 

20·81-56 SPRZEDAŻ, wyna· 
jem Factor 28224 

200·611 • WYNAJEM mieszkań, biur, 
sklepów. Z~oszeria bezpłatne! 69652 

41-46-93 GEM -Kupno. sprzedaż, zamia
na, wynajem m~szkań, n11ruchomośc1 27646 

51 ·26-41 · POŚREDNICTWO mieszkaria, nie
ruchomości Akme. Sopot, Grunwaldzka 67~7855 

52-42·34 • "DOM" sprzedaż • 
kupno, wynajem 3()101 

CE F sprzedaż. kupno, wynajem mieszkań, 
nieruchomości, lołlali użytkowych. Oliwa, Czyżewskiego 
38, 52•24-61 2886a/2 

CENTRUM Nieruchomości 
zaprasza. Gdynia, Swięlojańska 91, 21 ·7~5~9 

HOME Agencja Nieruchomości Wrzeszcz, ul. 
Grunwaldzka 82, 41-29-64, Gdańsk, ul. Elżbielańska 
10!11 31074 

MANAS Kupno, sprzedaż, wyna1em. Obsługa 
prawna transakcji, 211-107 

65381 

MARIANNA 23-74-08 65550 

MER POL kuono sprzedaż, nieruchomości, 
mieszkań. 211·501 20e99 

AR.G. Byczkowska & Góralczyk. Nieruchomości · kup
no · sprzedaż -wynajem, 21 ·95·42 

21985 

BIURO turyslyczne poszukuje klkaru centrum Sopotu, 
51 ·20-74 

31133 

CHWASZCZVNO - pomieszczenie warsztalowo - ma
gazynowe, odnajmę, tel 52-59-78 

69846 

DO wynajęcia: pom~zczenie biurowe i magazynowe, 
ściana pod reklamy w Gdyni (obok centrum ll)'Stawien
niczego). Tel. 20-56-61 28272 

DWUPOKOJOWE dJie na mniejsze tylko śródmieśoe 
Gdyni, 20-00-1 O 

65581 

KANCELARIA Prawnicza Antidotum Biuro 
Obrolu Nieruchomośc!ami Wrzeszcz, Chrobrego 1;2 
41-06-92 2763515 

KOSZALIN. Słupsk na Tr~miaslo, (0-59) 223-57 65592 

KUPIĘ. wynajmę mieszkania. 52-42-34 
7101-4 

MIESZKANIE oo wynajęcia dwupokojowe w Rumi Ja
nowie, 24-13-93 

71589 

MIESZKANIE M-4 na parterze, 3 pokoje, zamienię na 
2-pokojowe. tel. 24·38·29 

65575 

ODDAM w dzieria~ pawibn 20 m kw. Rumia. .ut 011· 
browsk1ego tel. 7to-870 

ODNAJMĘ domek lelni serpień. 21-43-06 

ODNAJMĘ mieszkanie Rumia, 71 ·38·24 

68969 

65560 

OFERTA na czyste powietrie. Do wynajęcia dwa luksu
sowe apartamenly Zakrzewo woj. Pila. 'Madomość: 

Chojrice, lei. (0-531) 76-057 69368 

OFERWEMY pomwczen~ biurowe, Jaśkowa Doiina 
84. 41-88-37 2<753 

PILNIE poszukujemy mieszkań do wynajmu, sprzedaży 
Ager,cja f.11chal$, 72-64-39, 51-53-04 24237 

PlAC utwardzony 1 OOO mkw., halę 120 mkw. z zap~ 
czem, oddam w dzierżawę, 31-14-19 28599 

POKóJ, 2-pokojowe w,na,nę. 31-22·36 
10403!3 

POMIESZCZENIA 11.urowe, telefon, magazynowe 400 
m, ll)'sokie, Gdynia, Hutnicza -do wynajęcia, 28-52-'i7 

31irlś 

POMIESZCZENIE warsztalowo-magazynowe pow. 
70;-120 m kw„ samochód dcs1awczy, kierowca, li)'· 
dz1erzawię lub inne, 31-71·86 

71291 

POSIADAM pawilon handklwy we Wrzeszczu. 2 bara
kowozy - oczekuję propozycp (możl,wość dzierżall)'. 
kupna), tel. 41-75-78 po 16.30 71247 

POSZUKWĘ 2 pokoi do wynajęcia w górnym Sopocie 
przy uczelni -od paździemilla. Koszalin, 41-16-75, 40· 
50-23 

R-1309 

POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia, 3 pok. z le elo
nem, tel. 434-142 wew. 50, 19 26577 

POSZUKWĘ pomieszczeń 100 · t 50 m na !rasie Sopol 
· Gdynia, tel. 23-12-25 31652 

PRZEDSIĘBIORSTWO posiada pomieszczenia buro· 
we do wynajęcia o powierzdmi 102 mkw. w Gdańsku· 
Przymorzu oraz po1edyńcze pokoje o pow. 17 m kw .. 
tel. 53-29-51 , 53-12-71 w. 13 30717 

SOPOT 30 -250 mln, 58 -420 mln, Ol:wa 38 · 250 mln, 
Obłuże 45 -320 mln, sprzeda Agencja Mi· 
chalak, 51-53-04 24235 

TAZVPOKOJOWE (64) Morena pilnie sprzedamy, 41-
40-01 wew. 75 

WEJHEROWO 120 · 630 min. 47 · 250 mlnhReda 67 · 
360 mln sprzeda Agencja Mic alak, 
72-64-39 2'236 

WOLNE t OO m Wrzeszcz· hurtownię, magazyn, usługi, 

prodJkcja 41-33-86 5784< 

WYDZIERZAWIĘ pawikln handlowy· wyposażony. 36 
mkw, tel. 57-92-60 

ZAMIENIĘ l'rłasnośc1owe 34 m kw , na nieYliasnośdo
we powyżej 60 mkw., tel. 47-10-82, 9.00 · 15.00 712„ 

\ 

ZAMIE'JIĘ 3-pokojowe. kwalerunkowe cenlrum Gdyni -
parter na dwa mniejsze (mogą być kawalerki), tel. 23-
45·81 65538 

ZAMIENIĘ M-3 Gdańsk na Toruń, 43·27-26 
71386 

ZABIANKA dwupokojowe zamienię na M-4. M-5 na 2a
biance, 23-06-1 t 28227 

t.lNAUKA.' 
·OśWIATA·LINGWISTA. wakacyj
ne inlen~ne kursy samochodowe A, B, C. lnfor
macJe: 32-98-88, 32-49·71 Rl>-425fl7 

41 ·53-47 KOMPUTEROWE kursy 31393 

CR EDO. Prawo jazdy, wszystkie kategorie, 32· 
32·18 31373 

EUROSCHOOL: Liceum 11. li), podstawowa 
(0·8), przedszkole, 20-18-38 69889 

KOMPUTEROWE kursy, 47-66-47 57847 

KOMPUTEROWE. 21-80-21 w. 3315325 

KURSY komputerowe -GP! 'E!ob' 
Gdańsk, Zawiszy Czarnego 18, 4 t-40-55 29688 

KURSY języka niemieckiego 
· specjalna wakacyjna oferta dla młodziezy, Izba Rze
mieśl~cza, Gdańsk, ul. Piwna 1/2, tel. 31-84-41 26784 

NAJTAŃSZE kursy kornpulerowe. 38-42-65 
i 31-96-23 R-1269 

PRAWO jazdy bhp komputeroll)', tel 53· 
10-30 62797 

SKABIT indywidualne kursy komputerowe, 21-
98-76 69666 

WEKTOR - indywidualne kursy komputerowe, 
31-67-27 

ANGIELSKI błyskawicznie, 56-00-t 8 71438 

BIURO ttumaczeń języka angielskiego i l'rłoskiego, 31 · 
30-06 7103311 

KURSY: księgowych, sekrelarek, kasjerów walutowych, 
maszynopisania, komputerowe. ODDK. 41-12-31, wew. 
312-313 28124 

KURSY: ks,ęgowości komputerowej, obsługi kompule· 
ra, racuhnkowości, kasjerów walutowych, sekrelarek, 
maszyno~saria, komputerowe. ODDK, 41-12-36, 41-
12-31, wew. 312· 313 28124 

NAUKA jazdy Polski Związek Motoroli)', kal. A, B, C, E, 
Edo B, tel. 567-340 71034 

POMATURALNA Szkoła Sekrelarek i Marketingu ogła-
sza nabór kandydatów, 20-18-38, 25-48-10 69641 

POSZUKUJĘ nauczyciela(-kę) j. niemieckiego do pro
siej konwersatji, tel. 21-02-01 

PRAWO jazdy kat B, 20-56-55 

PRZEDSZKOLE w wakacje, 20-45-80 

(ElUStUGI" 

68979 

69968 

69642 

r , Remont.- hudowt 
23-58-17 · PARKIECIARSKIE 69'155 

ANTYWŁAMANIOWE drzwi. zamki, 
tapicerka drzwi harmon,jkowe, 41-45·92, Polttechmcz
na 9 

30117 

ANTYWŁAMANIOWE drzwi, kraty, 
blachy. Ales1owane zamki, 56-22-43 71008 

ANTYWŁAMANIOWE rolety, bramy, 
kraty, 1elAax 32-62-51 w. 208, Piekarrlcza t 26533 

CIĘCIE, wiercenie betonu -
otwory drzwiowe. przepusty wod.-kan., tel. 21-37j74 

CYKLINOWANIE układanie. VAT, 41· 
25-40 70986 

DEKARSKO. blaci.arsllie, tel.78-35-62 
, 65561 

DREWNIANE drzwi z blachą 52~°18 

DRZWI drewniane. zbrojone. 43-<16-51 67417 

DRZWI metalowe drewniane. 31-34-48. 53-31-44 
211,9 

DRZWI przeciw)wazen1owe, kraty, ogrodzema, 
32-65-49 

70965 

DRZWI anlyl<łamaniowe kraty. b(amy. 25-~~ 

DRZWI przeciw.vtamaniowe kraty, ogrodzeni;, 
32-45·57. 41 ·86-43 289<9 

FOLIE antywłamaniowe. przeciwsłoneczne. 23-
57-86. 2312-09 65247 

FOLIE antywłamaniowe. przeciwsłoneczne, PHU 
Janei, 51-60-22, 53·79-83 31459 

GAZOWNICZE· junkersy. kuchenlli, 32-81-
75 6675911 

GAZOWNICZE ~awa. konseiwaąa ku
chenek, junkersów. W)i(onuje mistiz gazD!midwa, 24· 
17-94 61729 

HYDRAULICZNE -gazowe, 32~1-7; 66)59 

HYDRAULICZNO-gazowe, wodomierze, 
53-99-27 

70956 

KAMIEŃ piaskowiec -murki, 29-07-80 
71911 

KOMINKI tanio. 32-60·34 
6967' 

KOMINY gazowego ogrzewania zabezpieczam 
przed zawilgoceniem, 52-42-52 27963 

KRA TY. ogrodzenia, bramy. 32-33-10 68427 

KRA TY. zabudowy balkonów, ogrodzenia. balu
strady, inne konstruktje metalowe, solidnie, 32·3~~8 

R-93 

KRA TY. ogrodzenia, dm.i, 82-28-34 
710'4 

M.ONT AŻ - autoryzowany serwis zam· 
kow. Gerda, Abloy, Ewa. Assa-Sclid i 1r1nych. La
res, Gdyn a. ul. Swięlojańska 98, 20-16-67 

PARKIET ekspor1owy, roczna gwa· 
rancja, racllun~ VAT. 57-06-69 28516 

PARKIET • 51 ·19·20. Układanie. Cy
kl11owanie. (mal. ekologiczne). Gwarancja, VAT 23430 

REMONTY mieszkań. malowanie, tapetowa
nie. Agencja remonlowa, 29-01 -07 69610 

REMONTY kompleme mieszkań. budowy -ta
nio VAT. PUB 21 ·80·21 w. 300. Proponujemy wy~Sl!Ś9 
ROLETY Jntywlamaniowe, 
bramy zw1Jane Sohns-Pol, 39-92-6; 

~0633 

ROLETY zabez~eczające ,Marlux', 52-83-14 
61056 

ROLLGATE • rolety przeciv.wylama
niowe, rmjane, kraty, bramy 31-10-11 w. 
31 

27628 

ŻALLUX. 2aluzje pionowe, poziome. Rolety 
Bezterminowa gwarancja, 31 -27-84 

ŻALUZJE pionowe, 1 O lat 
gwarancji Deko-System, prcducent, Gdańsk, 
Polanki 110. 52·37 ·36 

22231 

ŻALUZJE producent Hanles poziome. 
pionowe, rolety. Gdynia, Wielkopolska 154, 22-48-97, 
24-28-56 

69726 

7 lipca 1994 

ŻALUZJE· producenl -pionowe, poziome, 43· 
21·31, 51-66-70 

ŻALUZJE, 48-75-17 

BONIFIKATA! Zaluzje, 51-18-07 

CYKLINOWANIE solidnie, 57-26-19 

CYKLINOWANIE bezkurzowe, 32· 14-97 

CYKLINOWANIE -lal:erowanie, 53-94-68 

CYKLINOWANIE bezkurzowe 48-54-33 

59167 

54985 

62197 

71103 

68401 

CYKLINOWANIE bezkurzowe. lakierowanie 
· wysoka jakość, 47-60-37 

CYKLINOWANIE VA l 41-60-94 

CYKLINOWANIE, 53-63-85 

CYKLINOWANIE. 56-01-95 

CYKLINOWANIE. 20-74-81 

CYKLINOWANIE, 32-06-10 

CYKLINOWANIE, 53-14-46 

CYKLINOWANIE, 51-64-36 

CYKLINOWANIE, u~adanie. 32-76-01 

CYKLINOWANIE, 25-23-05 

CYKLINOWANIE. układanie, 25-38-35 

CYKLINOWANIE, 26-84-95 

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, 20-14-77 

CYKLINOWANIE, 24-48-r.6 

CYKLINOWANIE, 21-00-74 

CYKLINOWANIE, lakierowanie, 21 -94-06 

ClYSZCZENIE dywanów, ta,om. 56-53·95 

CZVSZCZENIE dywanów, tapice,ii, 32-14-29 

CZVSZCZENIE d)Wanów, tapicerl<J, 21-il7-20 

71126 

6841< 

69716 

69093 

6392< 

69715 

74()76 

74061 

60231 

71001 

71118 

696/e 

70992 

65556 

65532 

<9390 

69963 

31851 

69872 

64275 

65600 

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki (samochodowej), 
56-51-71, 21-81-76 

83547 

ClYSZCZENIE dywanów. lapicerki (samochodowej), 
21-07-33 49386 

CZVSZCZENIE dywanów. ta,om, 56-85· Ml, 
CZVSZCZENIE. dywanów, tapicerki - 52-16-18, 32-14-
29 

DEKARSKO· blacharskce. 41-19-25 po 15.00 

DRZWI antywlaman'owe, 37-33·58 

70979 

68433 

ELEWACJE, docieplenia, cyklina, ogrodzenia, 23J;f 

FIRMA „Parkietus". 51-26-04 układa parkiet 
(l'rłasny poWJerzooy). VAT. Gwararqa. Tanio 31322 

GAZOWE. 32-28·30 
28537 

GIPS, karloo. śc1ar>y działowe, sufity, "}ilona Tre!xili, 
!el. 32-73-52 

1:WDRIIULICZNE · tanlO, 24-%4-39 

HYDRAULICZNE, 23-14-il3 

712,;g 

69679 

69218 

HYDRAULICZNE, 39-97-27. Czyszczenie~ 

HYDRAULICZNE. 23-70-61 

HYDRAULICZNE, 32-86-97 
70359 

HYDRAULICZNE, wodomierze, nątriej, 32-26-~1,
179 

HYDRAULICZNE, 31-34-38 712M 

HYDRAUI.ICZNE, wodolrierze, tno, 32-07-00 
71907 

HYDRAULICZNO· gazowe, 32-96-56 

HYDRAULIKA, 25-26-46 

KAFELKOWANIE, hydrauf1CZJ1e, 23-89-04 

65418 

KAFELKOWANIE,cyklinowame -VAT, 41-13-\-1 

KAFELKOWANIE. 24-42·28 

KAFELKOWANIE. 39-44·98 

KAFELKOWANIE. 81-46~7 

KAFELKOWANIE, 710-913 

KAFELKOWANIE. 52-51-33 

KAFELKOWANIE, remont,, 26--46-78 

KOMINKI, 23-33-69 

85585 

71119 

71137 

69979 

28903 

65557 

69979 

KRATY. balustrady. drzwi meliiliwe, tel. 25-16·2~ 

MALOWANIE -tapetowanie, 51-20-91 

MALOWANIE -szpach~anie tynków, 20-14-25 69990 

MALOWANIE mebi, malowanie, tapetowanie, VAT, 23· 
33.39 65423 

MALOWANIE, lape1owan1e, rachuoo. lel. 81-lll-8.1 • }i,552 

MALOWANIE, 20-74-81 

MALOWANIE, !apelowanie, 37-09-51 

MALOWANIE, 56-01-95 

MALOWANIE, tapelowante · VAT, •1-13-65 

MALOWANIE, tapetowanie, 57-02-11 

MALOWANIE, lapelowan,e, tel. 27-07-3-1 

MALOWANIE, tapetowanie, 22 48-45 

71125 

74062 

70052 

69973 

MALOWANIE, tapetowanie, cyklinowanie, 56-89-t, 
7Ó390 

MALOWANIE, okien, drzwi. VAT, 53-§194~ 

MAL TAP -malowarne, tapelowanie, 51 ·98-51i ,1323 

NADZORY, kosztorysy. roboty budowlane (0-69) 31-6.3· 
76 

59686 ŻALUZJE i rolety • producent 
„Aga". Gdańsk, Kaprów 17 
A, tel. 52•41 •481 Przyokopo· , PARKIET, mozaika. u~adanie. 31-51-27 ;oga1 

wa 1, tel. 31·49·86 16475 

ŻALUZJE -producen1 -Urbaniak Gdyn•a, Słu
ped(a 21 (od Warszawskiej) 20-62-40, Gdańsk, 32-29-
04 21893 

ŻALUZJE piooowe, markizy rolely, drzw. har
monijkowe, produkcja. monlaż Gdańsk, Ra1ska 1/5, 31-
31-23, Gdynia, ul. Swięlojańska 128 27637 

ŻALUZJE . ~ootpozi001, 23-34-74 22135 

PRZEDSIĘBIORSTWO ,Hydronik', rok zal 1975, pole
ca usługi w zakresie wykonawstwa, modernizatji, re
monlów instalacji gazowej, sanitam~ i c.o., wykonuje 
płukania chem~zne inslalatji. TelJfax 52-58-07, 52-58· 
70, tel. 32-27-54 

REMONTOWO -budowlane, 52-81 · 10 

REMONTOWO - wykończeniowe, 43-06-61 

7407< 

)19,0 

71901 

REMONTY, elewacje. glazura, teral:ota. Tel. 25-~ 

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ- BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w.127, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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R 1 '.''l "V b\.doll'f 25-43-31 

I< NOWACJA wanien, 52-51-33 

P(IZBUDOY"; strycllu zlecę, 20-87-13 

SC JODY 5. 59 49 

3151U VIDEONAPRAWA. dojazd be~atny. 53. 
11-26 

28108 
289()~ I AUTOALARMY Certlef, 32-48-94, 52-43-11 446n I 
11133 

STOLARSKI~ 233W 

ST l'lilE Wl\'ITOOe • warsztat studniarski. Gdańsk. ul 
li kloc-li ~-J 45-53 

DOMOFONY -naprawa. 5348-80 

DOMOFONY 32-70-74 

DOMOFONY 29-70-05 

DOMOFONY 43-22 20 
SZl<I.AR? 41-4843 

&<•89 DOMOFONY 24-00-90 

DOMOFONY 53-08-25 W N JĘ pra(jJ budowane maiarslue i dekarskie. 
tel (O l1 po 15 00 

ZlECĘ PfO!('i.:t arch 1el<ton'czny w-,1\onawm wnętrza 
OC"'"l.l owarO'llego teł. 8? 37 39 

2 UZ 24 3566 

2ALUZJE 5' 49 13 

2ALUZJE taniO. 235786 

29171 

633!!0 

DOMOFONY 25 55-10 

ELEKTROINSTALACYJNE. 714-394 

ELEKTROINSTALATORSTWO. 41-09-41 

ELEKTRYCZNE. 41-51·79 

LODóWKI, 20-18-62 

70953 

71016 

69959 

6971' 

70963 

65584 

29617 

70973 

22001 

Elektr. • elektroniczne 
"'AUTO-ALARMY Piranha 

LODÓWKI. zamrażarlu, 8~51 84-61 lub 81 ·68· 
68 ~warartja 30108 

'lla"Y:aqa. blol<.lda w. na karę kooow~ Gdyn;a. 
Pl1l)ISka 1 ' • !ax 2' t 20:l 

• AUTOALARMY arary',ansk!I Co, 
de Alarm l.Jbe~eczen.e ooektow • ca!odo 
t,J,t,-v ~ ~lero',ł'j , :SS • G:tm,a Ja."a z Kot· 

20-~-63 

ALARMY, domofony 24 30-74 
16-3 

·AUTOALARMY Boxer Ce l 
Protector, Mul, T ,lock eoo~a1ne 
zairł.i Zo:ikt'*• e. Rila ~ Niep:lil!egłoSCJ 349, 
51 · 76-49 = 
3, ~ ALARMY gw.m:;a OWlha _ 

51·70-91 LODÓWKI zamrazaro iXl 
1,00 s1ni9 

ALARMY t11Z"/1Jefe~ 1t-74 79 
71C12 

ANNTENY 20 8489 Gll3ratą · e1-.S:11eso

"° 6!.5'9 

ANTENY, 51-68-27 

ANTENY TV sa: 20 51-0I 

PMU<J. 56-86-72 

VIDEOFILMOWANIE iJ!O'espnalM 51-1445 

VIDEOFILMOWANIE. 56-53-95 

VIDEOFILMOWANiE. 56·85· 19 

Transport 
1 t Wł tanio. 41·13-59 

1 51 · 51-01-49 

t.5 t 29-70-05 

1.8 T 57-10-96 

1H3737-3iw 16.47-90-51 

N 971.51 

3~\m.41-07-69 

3€«1. ł" 5 !. 8 osoo 53-59-'2 

51-12-37 

6 TON dit 2'2-14-93 

7'°61 

67()52 

70Jll6 

7191 

68947 

71(),ill 

3169< ANTENY ATV SAT 2'!--45--05 

ANTENY otxooo JS.S4 32 

ANTENY 23:'J-.38 

ANTENY,:i;: 9 3 

DAJ AN taxi 3 ·36C na :eie1oo 30\~~ 

LIMUZYNA 23-41' 0
• 61865 

lll971 

NAVITRANS przewo~ kr31 zagranica. oo 
1.5 !Dr.)'. teUax 4?0-39' 28899 

ANTENY l1·3W 

ANTENY 52 2S-7t 

OSOBOWO ba]aża,,y Prze.o:, -O<ęce. 
25-29-34 

2191 

71951 

AUTOAL ARMY blokady, 
znakowanie , radła, 52,47:~ 

PRZEPROWADZKI meblowozem. 51· 
5.l'A 1 rXJ 

6971l2 

ELEKTROINSTALA· 
PRZEPROWADZKI ~ 

687&4 

TORSTWO 5HiW ,AT 
JOe5'j 

PRZEPROWADZKl 41-14-~~. 41-4055 

LODÓWKI, zamraiarki, kii· 
matyzacja samochodowa , 
52-16·53 

de~ - 272 4S·m4. 56-95-25 

PRZEPROWADZKl 57-90-33 

29169 

7l41!w1 

PRALKI, 32,80,10 

PRALKI, 52·16-53 

BAGAZOWO -W#Jlff 23-71-76, (Yl1eal)[em) 23-70-

6412 

30106 
PRALKI, zmywarki ws..)'Slk!e rypy, 4' 

, lwi:.lWsJlł 

PRALKI ir.nplre llą~ 2· 1•-13 ~ 

Q.1 

KRAJ z:aganca -18-5 f-83 

KAAJ~57!!J-3J 

K'iAl.~.3'.0--4,)J 

l<.RUSZ'l'M,51-42~ 

65104 

TJf1.S 

"4063 

PI\AlK\ '.a;lla•a. 22-29-:ia. n ·4 z; 

PRALKI 22·29-38. 2'.l-74-27 

PRALKI 56-1.~15 

61lJOO 

V..ĘOtfu~OOOOWV 1· 12 t 43 m sz~ Wir&. 24· 
$4 3 7. stlle \nie (jjań51s • l.lurd'len, Gdat1$I\ · I.łon

PRALKI 3:: 25-43 
7łł26 

PRALKI ~?a.23 56-30 

S()NY • Otake • Royal me ser· 
WIS 3237:Jv '3 5H}l.be~lny00t :d S<J.<' 

TELE • Colormat • Neptun za
~ magne c'lt'dy bezpła!ny OOjazd. 32-37-30. 
23. 59678 

TELENAPRAWA roestr~ 23-5242 
6 792 

TELENAPRAWA Neptm. Jcwisz. Heios 
dlfl, bezrJa..'"'Y · 4'-69-66 41-71-C'.53·79~;&., 

TE LE N A P RA \V A 52 '4-6() bezLlatny oo
p;d 68292 

TELENAPRAWA 32·8'·69 25-2t ·97. 

~ 

I.ICSKWA chlocn,a 20-82-55 

NACZEPA plan:leka. 20-82-55 

PRZEPROWADZKl ·tr~32-51-31 

PPlEPROWADZKI. 56-40-68 

TANIO. 713-798 

TR,4,.'&0RT · tallO. 52-18-42 

ZLECĘ pJWr01y, 24-89-43 

ZWIR -VAT 47-61 -15 

2W1A. 82-83· 79 

ZWIR, 22-22-66 

ZWIA, 56-00·34 

ZW:R. 48-54 76 

Różne 

616911 

70051 

6876'.1 

64165 

10989 

28542 

8'!741 

&4263 

71)975 

Bez."'•'.'")" ooiazd 
6829211 

TELEWIZYJNE, 41,30-78 7!'HJ7 

"'·REKLAMY świetlne. p;anszowe. szyk!y 
napsy. wykonuje Studio· Reklama. 51·26·95 59163 

TELEWIZYJNE 2021 -s2 
65490 

BIURO rachunkowe. 32-7)-15 
24211 

HURTOWNICY HANDLOWCY !!! 
PHZ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH 

LACPOL sp. z o.o. 
CHŁODNIA SKŁADOWA 

81·969 Gdynia 
ul. Polska 15 

~ tel. 20·21·91 

ofe,uJe towary w cenach producent6w: 

II SERY TWARDE: 
- kurpiowski, gouda OSM Kolno 
- gouda, sokół, mazowiecki OSM Wys. Mazowieckie 
- rniniementaler, putawski 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 petnym 
asortymencie 

• MASŁO blokowe, formowane, MEDIUM 
II MLEKO W PROSZKU granulowane, 

witaminizowane 
• JOGURTY, BIOGURTY - OSM Piła, Włocławek, 

Kwidzyn 

n SERKI SMAKOWE - OSM Czarnków 

ZAPRASZAMY ! 

---
BIURO rachunkowe, 51-1435 28511 

DEZYNSEKCJA-gwarancia15t-9t-'i.1 
~ioo 

DEZYNSEKCJA. deratyzaqa. 51-87-59 62196 

DEZYNSEKCJA. 2481-90. 53-03-25 69895 

DEZYNSEKCJA. Gwarancja. 57·86· 
02. 41-29-94 71045 

KOMINKI piece, laJllo. 22-21-16 69723 

TŁUMACZENIA a~ie~ niem!ed<j, rme. 
Gdyn~. Starow;eJska 26 20·52· 72 65425 
WYCENY nieruchomości, projekty ar 
chitekloniczne 24-80-24 • 31617 

ŻALUZJE · producent _pionowe · 225 OOO 
m kw.1 p:mome Zan wo • J9,00·24 

z1sn 

BIURO rachurl<.owe. lel. 313006 

DRUK. pro1ekty . kalendarze. foldery. lelie 
samoprzyiepfle, wizytówki, T-Sh111's. odzież . Tampoll
druk -32-63·12 

KSIĘGOWOSC · pel8!l zakres. 56-82·59 

MASlYNOPISANIE ko~erowe 52·42-99 

MASZVNOPISANIE, 23-14-83 

6!\517 

65073 

PRANIE dyNanów naj~m urządzl!fliem oczyszcia
~ na świecie. 31 ·97-4S 

i UBEZPIECZENIA na życie, 41-90-16 

I UBEZPIECZEMA -Hestia, 41-90-16 

VIDEOFILI.ICVIANIE. 52-33-80 

VIDEOFtLMOWANIE, 56~3-95 

&4191 I 

WESELA, zabawy. vióeoli1rowan•e -~~ą zespcjy 
muzycz~. tei.43-2140 

WIDEOFILMOWANIE. 52-44-44 

WIDEOFILMOWANIE. 3240-13 

WIDEOFILMOWANIE. 5349-Q2 

V;lDEOFILMOWANIE 52-73-53 

ZABYTKOWE rr..bie. konse",racja. 57-03 23 

ZESP(hesela 24-15-C2 32-88-83 

7114S 

6-t21C 

87!175 

69301 

63975 

E]MATR\110NLUNE 
5.l-75-1 t ·AN;A' 

JULIA 4~8;4S 

MALWINA Gdańsl( 6. skry1a 170 

lE)ROZNE 

)0107 

64196 

KRUSZKOP dostarczy zwir. ~asek, pustaki, 
b~ki. 52-7752153 VAT 31057 

KSEROKOPIARKI, taxy regenerowane. 
gwararqa. 52-15~1 

14096 

KSEROKOPIARKI. faxy - nowe, 
używane. gwaranqa, serv.,s, materiały eksploalacyjne, 
53-44.73 24555 

LADY chłodnicze· mięso, Ciasta, lody: nowe 
uzywane, leł. 41-40-38w. 22 24738 

MEBLE sklepowe. biurowe, Baltservice, tel. 23· 
76-93 22133 

MOKWA obraz 25-3849 
65539 

NASIONA ,Agrtt, Pruszci Gd. Baza GS, (O· 
58) 82-32-03 ZlSU 

SOLARIA Alisun, 31 ·84-30 2~18 

WENTYLATORY Battservice, t~I. 23-76-
93 22134 

ŻWIROWNlA w Bielkówku oferu~ piasek 
tyriars.l<J 

7121ill 

AMIGA 600. 2MB. duża st&ja, dy$ietkl. 41-59-60 
11234 

BOAZERIE 70 000.- 48-73-31 

BOAZERIĘ 70 000.-48-73-31 

29576 

CEMENT· 1 090 OOO zł+ VAT Gdańsk. Kartusl:a 340, 
FHUlecł!' 

DĄB. tu 3-letm, 816-651 
70994 

DESKĘ Aquanus 3.2 Bom PaCJf', Gdynia, Dembińskie
go 7, po 16.00 

GARA2 murowany. ul. Chj'Klńska 90-92. lliadorność. 
lei. 23-6340 

GAZOBETON rciliĆ!kOWy, tel. 816-832 

GROBOWIEC Sopocie, 52-31-16 

wm 

68992 

HURTOWNIA budowlana oferuje bb:zki, pustaki, ga
zobeton, cegłę. cooient. wapno, S1yr~an tarcicę. pa· 
pę, rynny. slolarkę dlMlwą, zaixav.ę 'Alta.I' oraz 1flM 
mat011ały todowlane 'Kombud' Gdyn:a Dąbrowa, ul 
Luoczykowa, tel. 290-303 

31197 

KOMPUTER AT. tel. 23-70-28 

KOTŁY gazowe c.o. c.o+c w; gazowe poogrze· 
wacze wody junkers lnwestyCJa raz na 
wiele 1a11 Aldis • sys1emy grzew::ze. Sopot, Nie
podleg!ośo 659. 51-47-37 2419(! 

MASZVNĘ dr.Jkarsl;ą · oooskov,ą. komp!el czcioneil do 
typografii, if'IJ!yp. grafOl)fes. Wrzeszr:i., Ax!ony 14, tel. 
41-36-17 

MASZYNĘ do popcoroo, tanio. 32-83-83 

MASZVNY szwalnicze spueoam. 81 ·7)-38 

57841 

71186 

71315 

MASlYNY szwalnicze sprzedam. Rawa Mazowiecka, 
tel. 20-96, ~eczorem 28-05 

T-1313 

NAMIOT 2-05000',l'f. rnocowarri na dad\u samochodu, 
__________ ! teo710~70 

68976 
Sprzedaż 

""MEBLE skórzane -nowe. uzywane 
lawa!. Gda:\slddorena. Marusarzo'Ml'f 2. paw 34, tel. 
48-70-15.r 47. ~,oo 12m1n 

' 1466' 

·REKLAMÓWKA 2~~ i 45 cena 101.
fl'.l'l)OCZ · Pr.eds!a1roelS:f1J:as!u 47·f 1 ·~!i 
·REKLAMÓWKI ntiyznativkiem Twoie, 

łnnyod5iXI S.1., lłl. 3!l>-2fllł " ~ 

NORWESKA dachov,i<J bmimiczna. 21-93-26 

NOWY sk1ejJ drzewny, 25-47-14 

NA lei 20 ... 20-4)-18 

OKNA dachowe. W'jlary, 48-57-59 

PANTOFLE~ PCV. 20-82-55 

P'..ANDEKI. 71-19-36 

26215 

21906 

&4186 

31501 

·WORKI na śmieci · fifl"\O'We ~a- PUDELKI mnaturc.we, 31-69-64 
nte. 4 rozrruary reillamówki. nadruki. Torbacz 71587 

Przećs'.a;roet S,rąastu · 4 7 • 11 ·92 RA TlERKt, 71-00-99 
24860 

31-6; -27 KOMPUTERY PC. Wek:or ROTWIEILERY, tel. 83-89-27 
mn 

AMERYKAŃSKA dachów\:a bil'Jmiczna, 
wen~. okładzina siding, 23-14-50 

22136 

BLOCZKI gazobetori. pustaki. cegła. IBT'lenl 
lilrze.a. żwil. tr~ VAT 48-78-00 

21!927 

BOAZERIA 57-54-3' 
68753 

BOAZERIE szlifowane równiez na podbitki, 
pcdQIJ6wka 32. Dllerząino 81-35-60: Cm. Krzywo
us'.ego 47 Zapewniamy transport 64760 

DACHÓWKI ceramicinej: holenoert<a, kar· 
pićwka, gąsiory . płytki parapetowe. Lębork. tel. (0-59) 
62-20-97 

~166 

DESKA podłogowa dębowa ti?J Bara. 
Zakład Produkcp Drzewnej, Zajączkov,o 29. teł. 10~9) 
36-96-24 

19860 

DYSTRYBUTOR listw grzewczych, 
grz~ników wentylatorów, poógrzewaczy wody. &?:it. 
1 Maja 30. 51-17·50 

.. , 

ROWERY, 31-22-91 
24188 

SIA Tl(I c,;irodzen~we. powlel<.ane PCV, Rabrtza, trans
lX)fl bez!;latny, (0-59) 27842 

SPRZEDAM palelnię eleklryaną 35 L · mało ut,wana. 
tel. 38-07-79 

SPRZEDAM komplet maili · antykó1r, tel. 25-20-39 
wieczorem 68974 

SPRZEDAM wyposażenie sklepu spoZ'fNCZO-O.Jkierru
czego, waga elektroruczna, 22-44-64 49391 

STALE, narzędzra. śoemice, piec hanowniczy, ~ece 
akumulaCfjne. 41-52-36 24754 

SZAFY metalowe 'SHP', 20-23-87 

SZNAUCERY obzymy · bez rodowodu, Kołobrzeska 
53 B/11 

SZTAPLARKĘ elektryczną. 53-91-40 

SZWEDZKIE deski podtogowe, 390-SS1 

68606 

26605 

SUMAKI hodov.1ane. Cevoce. le!. (0-59) 6t1-4S\1m 

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

AUTORVZOWANY DEALER 
FIRMY 

''TRANSMACi·BELETn 

OFERUJE: 
WÓZKI MAGAZYNOWE: 
PALETOWE PODNOŚNIKOWE 

PLATFORMOWE 
SPECJALISTYQNE: 
DO BUTLI SKRZYNEK BECZEK 
WORKÓW SCHODOŁAZY 

TACZKI 

REGAŁY I POJEMNIKI 
ZESTAWY KOŁOWE I KOŁA 
PASY SPINAJĄCE 
DO MOCOWANIA 
ŁADUNKÓW 
TASMY I NAPINACZE 
DO PAKOWANIA 

ZAWIESIA I STROPY 

UDZIELAMY GWARANO! 
ORAZ PROWADZIMY 

SERWIS 
NAPRAWCZY 

WÓZKÓW 
PALETOWYCH 

40386/MM 

TELEWIZOR kolorowy tanio sprzedam, 24· 13·9\1588 

TOALETKĘ Chippendale, 52-31-16 
68989 

W C4łości kom~et znaczków polskich od 1971 r., 52-
31· 16 

68990 

WAGĘ sklepową -uchylną, 23-84-33 69942 

WYPOSAZENIE gastronomiczno-piekarnicze, 
fotel lekarski, aulomat pralniczy · okazja, 276-
305, 20-23-52 31860 

Z powodu cięzk1e1 choroby sprzedam pasiekę 20 ufi 
warszawskicłt Alellsarder Zając zam. Mały Bukowiec, 
p-ta. Borzecrowo 83-224, pow. Starogard Gd. 

68998 

ZAGRANICZNĄ spó!kę z o.o. 37-37-75 71134 

Kupno 
JARKOM ET metale kolorowe, tel. 244??1 ~74 

PIANINA "l.egntea', 'Cafisia' kupuJ9f11y, 51·39-
88 

SKUP i sprzedaz,sprz_ętu audio - video 
(Dłaci111y g9towkę). Targowi· 
s'ko M1e1slue Wrzeszc~ pon.• 
czwartelc 15.00 • 17 .Ou..,_ wto· 
rek· piątek 10.00 • 16.~0 

64-496 

AGREGAT prądotwórczy do tO kW i zbiorniki na ropę 
!» 5 tys. I, tel. 52-59-50 65571 

KOCIOŁ warzelny 300 -500 I, gaz ~b elektr., tel. 23-
79-82 

NR lei. Dąblowa. 29-07-88 

OWERLOK 3, Siilowy, tel. 78-34-n 

68966 

68965 

65396 

TELEW~ORY kolorowe. również uszkodzor.e (oprócz 
radZieckichJ, 52·32-61, to.oo. t8.00 2762111 

ZLECĘ produkcję mebli tapicerowanych na export · 
APH 'Bałt', Gdańsk, 43-07-84 W. 39 

27606 

lombard 
"'LOMBARD - ~życzki, Gdańsk, Wafy P\a
stowskie t llielooak) li poętro, 374-234, 374-534 oraz 
w tr,tym Hoiei.J Morąlol. 3t ·56-31 wew. 0011 20439 

"23-10-54 LOMBARD -korzystne pożyczki 
pcd zastaw. Gdynia, Morska 171 711397 

"23-67-17 w. 137 LOMBARD · RTV, samo
chodowy. złoto. Najtanszy kom1S. Sklep lombardoW'j. 
Dorn T owatOW'J Chylcna. Box 37 

"LOMBARD -saroochody, RTV. zto1o. Sopot, 
al. N,epooleglośo 743, lei. 51-15-50 2'193 

" LOMBARD · samochody, RTV, zioło. 
Gdańsk-Przymorze. Kołobrzeska 39 F. tel. 53-04j92 

31 ·70-21 wew. 25 LOOBARD oook Zbrolf)'llni 28935 

51-47-12 • LOMBARD, Sopot 
HaffM<a24i1 58212 

CENTRUM lombard 20-47.77 28200 

LOMBARD samochodowy 20-
39.24 

28201 

LOMBARD, komis technicz, 
ny Sopot. Poojazd 7. 51-71-18 30334 

LOMBARD -pożyczki, przyjm.Jjemy sarro::oo
ey. 41·31·13, Wrzeszcz.. Mrsz~iego 12i43 66586 

SUPERLOMBARD 20-24-01 Gdynia, 
Wa,,szawska 64 i;vaz Hala Targowa stoisko 38 61653 

FINANSUJEMY transakqe /land/owe, 20-08- fJ 65371! 

Inne 

ASTROLOG· Wróżenie -Tarot. 51-40-5~ 

KWIATY szluczne. v,ysylki, Warszawa (0-22) 36-
98-59 

WROZKA. Prognozy pary, 21-13-13 

(El nrRYSn1A I PODROZE 
··SUPERWYCIECZKI!!! Dookoła 
świata111 His.panta -Portugal1a!!l '\\';hatu(. 41-31&. 

'31-36·21 wew. 222 ISABEL -Dom Harcerza. 
Supertania · Hamburg. Koln, Stuttgart · codz1enn1e, 
Benn. Wiedeń, wczasy krajowe I zagranane. dffi7 

·ĄNGLIA · kursy Język.owe, Izrael, Tur· 
c1a 'MOCirf, Hiszpania, Francja. kraj -wciasy, ubez
pieczenia. p-zeiazdy oferuje Pegrotour Gdańsk. 
Gronwa~zka 569, godz.11.00 -17.00, 52·24·33 31147 

·EURO· TOUR. 51 -66-60 (10.00 - 11.ooJ. 
Przewozy międzynarodowe . Wycieczki. Wyn~em mi
krobusów 

31129 

'IT ALIA!!! Ośmiodniowa - 4 OOO OOO. 
Szwajc~ria!!! Dziewięciodniowa -5 ooo 
ooo • .- Angha!!! Dziew:ęc-iedniowa -5 900 OOO.
Hiszpania!!! Osmiodniowa • 
8 800 ooo, Przewozy!!! "Wi· 
batur'', 41-.,7-13 

66585 

PPHU li 

1 
21-96-12, 72-~1-66 LEOTOUR -Bornholm, Korsyka, 
Hels1nk1. kolonie' 31733 

22-1347 -PRZEWOZ'I marynarzy · r1~1 

3t·27-00 GROMADA. 31·6641. 2042-16. 51. 
t4·39. Litwa. Druskienniki -sanalorium, 
wczas/• kolonie, Przewozy autokarowe · Europa. 
Ber ,n, Wilno 31102 

57-57-52 · MIKROBUSEM 

ANGLIA -kursy językowe. 374-664 

57349 

31139 

AUTOCENTRALA -Naj1ańsze_pq,ewozy 
.cuj1zym saJOOChodem'. autokarami. coaz,en, 
nie: Niemcy, Benelux. Francj~. Anglia, Wiochy. 
Hiszpania; KonkurencyJny wyn~em mi
krobusów; 374-406, 374-664 31137 

BAL T , TUR · przewoij mikrobusami i auto
busami· Europa. oo Niemiec zniżka tOO tys. zł, -wcza
sy odchudzające w Jastrzę~~ Górze, • turystyka za· 
graniezna i kr~wa. -wi~ Kanada. USA, inne, · ubez
peczl!flia, · v.ynajem mikrobusów Sopot, ul. Kościuszki 
12, tel. 51-64 44, 5 t-75-t 4 

A-671 

BAL TICANA poleca atrakcyjne. W'JCieczki 
Paryż (6 dni), Szwajcaria (10 dni). Wiochy+ Szwaµria 
(12 dni), - pobyty indywidualne: Wiochy (Adriatyk, 
Rzym-Ostia), Morawy (komfort), Slowecja, -wczasy, 
sanatońa Polska. Litwa (Palanga!'I), Łotwa (Jurmala), · 
przeiazdy wodolotem do Kairirqadu (z EIJ~ga)31132 

BAL TICANA - zł?'asza. Sopot, ~na 36, 
51·20·14 

3113211 

BT "Esmo" · wycieczki, wczasy, obozy, kolo· 
nie · Włochy, Hiszpania Francja, Mglia. Grecia, Tur
cja. Szwajcana. Bawaria. Austria. Węgry. Słowacja. 
Przewozy -cała Europa, Gdańsk. Targ Drzewny 12114. 
31-71-11 

2aS50 

DOMINIKA. Napańsze przewozy -Europa. 
31-01-71 

DRUSKIENNIKI U1wa sana1onum 14 oo 
Prima -Tour Gdynra, pasaż Dworca PKP. 20-1342, 51-
18-96 

~1 

EIDPOL 31-15-0t. Tur.ezia · 380 USD. Grecja. 
Cypr, inne. Obóz konny. Przejazdy: Nicea. inne 296'7 

EST · prz~azdy autokarowe · Niemcy, 31-55· 
25, Brama Wyżynna (siedziba PTTK). Biuro Bro
kerów, 31-28-611407 (siedziba NOT). Falcon 
Certrum Handlowe Zaspa, 57-44-52 Panda 
• Tczew (0-69), 31-46-60 31101 

FALC ON bilety autotxisowe Europa. W'Jcieczki 
kraj. zagianica. Wy• autokarów Centrum Harolo· 
we Zaspa Box 3, 57 44-52 

GRECKIE Biuro Podróży 'Saf1;ost', Starowi~
ska 1. 21-95-16. Wycieczki. GrecJa Krela, Cypr, 
Włochy, Hiszpania. Tunezja. Przewozy autokarowe · 
Europa, bilefy pcoo,owe Mx:hy · Greąa 68609 

HALLO . przewozy. Kolonia 41-78JL 

HIGH,SOCIETY Elżbferanska 1011131. 
5t -t t, mikrobus Koln • codziennie. 
Prrwory międzynarooowe 

31149 

HISZPANIA -od 465 DM - Podróżnik. 31-62· 
97 

HISZPANIA Wiochy Anglia -wczasy, wy 
oeczlll. ,Maza' 31-76-tO 

6B61ll2 

INTERGLOBUS Gdańsk. tei. 31-60-18 
Naltańsze przejazdy luksusowymi autokarami do 
Niemiec (Hamburg Lubeck. Kieł, Flensburg). 
Dania -Kokling, Frederycja, Velje, Amus. Ran
dels, Allorg. Fredflrl!:stlavn. Anglia · Venb. Eill
cflOVIHl. An~ Ul19. Calais, lJovet · LMfyn 68616 

KOLONIE góry. kan~. angielski. windsurnng, 
jachting, 20-18-38 

69885 

KONTYNENTY · luksiJsowe W'Jrieczirj Pa· 
ryż, Eurodisneyland, Włochy, Hiszpania, Legoland. 
374-664 

31138 

LONDYN • Manchester - najwięk
szy wybór połączeń. ,Muza', 31-76-1 O 68613 

ŁAD Żabianka 57-74-08. Bilety . Eur(:9!. 
Superwycieczki Druskienniki, DO'ozl\a 55732 
MARSYLIA • Madryt. Paryż. Lyon. 
Nterocy Benelux -przewozy .• Muza', 31·76-10 686131, 

MAXITOUR · P'Ze'llll2Y Angria. Włochy, Hisz· 
pania. Francja, Belgia. Holandia, Nierocy. codziennie, 
Hamburg. Ko~. wczasy, kolorue. 41 ·80-74 31150 

MŁODZIEŻOWE górskie obo· 
zy wędrov.,ie. Globex, 20-07-27, 20-37--06 66601 

NEPTUN · konces~oowane pnewozy do Nie
miec. Wynajem autcllarów. 32-34-22 

311 )0 

PARYŻ + Eurod:sneyl~ + Brułlsela -6 dni, ho-
tele, wyżyvw,l!flie · Baroina, 51-20-74 31110 

PETER·LEO -Hamburg · łanio. sZilll;o i 'lłf· 
godnie. V'ideo, kawa. posiek. 31 ·38·37 

68940 

POLENREISEN: 21-61 -58 przejazdy 60 
miast, wakacje w siodle. tanie kolooie, Hiszpania 6()57!1 

011 
u bom ino 

oferuje 
nawozy mineralne: 

7. Saletra amonowa 
2. Salmag _ 
3. Saletrzak 
4. Mocznik 
5. Saletra WNP 
6. Sup. potróiny 
7. Sól potasowa 
8. Agrofoska 24 -24 
9. Azofoska 6-20-20 

- 2 600 OOO zł 
"· 2 400 OOO zł 
- 2 400 OOO zł 
- 3 300 OOO zł 
· 2 300 OOO zł 
- 4 700000 zł 
- 2 750000zł 
- 3 700 OOO zł 
- 3 700 OOO zł 

Tower sprzedajemy na wydłużony tennin płatności (doi pkt. 81 9! 
oraz 

1 O. Cement portlandzki 1135011 work. - 1 240 OOO zł/t 
11. Węgiel orzech. gat. I 27 OOO KJ - 1 700 OOO zł/t 
12. Węgiel groszek, gat I 27 OOO KJ - 1 550 OOO zł/t 

Przy zalcupie wi,lcszei ilości cementu oraz wpgla 
towar dowozimy własnym transportem nieodpłatnie. 

MAGAZYNY: 
- Lubomino, ul. Kopernika 14, tel/fax 16-09-13 
· Lidzbark Worm., ul. Ołsztyńska, tel. 37-23 
· Orneta, ul. 1 Majo, tel. 193 2319a 

PRZEWOZY Rzym -Florencja. Bolonia. 
Wenecia, Wiedeń, 31-12-15, 31-40-42 

68026 

PRZEWOZY, Rzym, Turyn oraz 
cala Europa. Ventus, GOJf1waldzka t 16. 41 -62412„95 

ROKl·TRANS -atrakC)ine Wiochy· Paryż -
Zamlcj · Hiszpania -przewozy Niemcy. Wynaiem auto
karów. 41-07· 18, Yr1eczorem 32-78-51 31117 

SKIFF . l)IZewozy Benelux. Niemcy. Wy
CJeczki Francja, Hiszpania, Wiochy, 31-95·31, 31;~.~ 

SULĘCZYNO -domij campingowe, Podróz
nik · 81·51-15 wew. 31 

SZWAJCARIA objazdowa · li~ec. 10 dni 
niezap:imrni!,flych wrażeń· Balticana, 51·20· 74 3111M! 

USA. Kanada. wizy, bilety lotnicze. 
Ventus, Grunwaldzka 116, 41-62--41 

WCZASY . Gotuń , Załakowo. Gotubie, Paawki. 
AUglJSIÓW, in~. 31-15-01 

WCZASY . Kaszuby, tjlry 'Muza·. 31-76-to 6iili15 

WCZASY. DZ!i~i taniej, tel. 20-18-38 119217 

WIEDEŃ przewozy, 32-76-49 71266 

ADAIATICA Vacanze -przewozy do Wioch, wynajem 
kwater -tanio, 31 ·30-06 71U33 
BARDZO atrakcyjny ob.1z llooaj:eszt, hotel 3 aoo 000,
Kapriol. tel. 21·73-13. 20-12-83 31800 

BT "Bohemia • Tour'' oferuie atrakcyjne 
wr;zasy Mariańskie Łaźnie, Czechy, kolonie Aożnov, 
obozy młodzieżowe w Hiszpanii i Lido di Jesolo, 
Gdańsk -Zabianka. ul. W~hera 8, tel. 56-15·81 7m 7 

BTU „Maciek" codzienne przJJazdy do 
Hamburga-lubeck, K.iel • 
Bremen. Ubezpieczenia. Wynajem miiuooosów. 
Gdań~ (Zieleł1iak li ~ę~o) p. 215 c. tel. 374-448 wie
CZO'em 47-98-28 67882 

DOOKCtA francji. trampingi. 374--406 
31140 

HARC'IUR -obozy, kolonie, wczasy - Swięiego D1JCha 
119, Gdańsk· 31-13-29 3114a 

HARC11JR -Hiszpania. Wiochy · obozy młodziezowe, 
3117-44 

31148.1 

HARCTUR -Eurodisney1and, Legoland -3t-t3-~1w.1 

KOLONIE obozy· 57-86-80 · 'Spółdzielca' 26506 

MIKROBUS. tel. 20-18-38 

MIKROBUS. 53-07·97 

PRZEWOZ'I mikrobusem 32-76-49 63431 

PRZEWOZV mikrobusem. 32-7649 71265 

Pm -Krym, koooie, 21-n-s1 
69900 

WCZASY nad Jeziorem . Penr,jonat 'U 'łllad<.a', leł 81· 
95-11 w.65 

74064/1 

WYCIECZKA oojazdowa Grecja -WTZ~eń - 16 
dni14600000.-, 21-95-16 

68611 

WYN,\JEM mikrobusów, 23-70-03, 23-71-76 (W1eczo
rem) 65105 

f.aTRANSPORT , 
PRZEPROWADZKI, transport 
53-70-58 

74079 

BATERIE ceny pcoouncet6w Centra. Eleklroo. 
Energl!ef. Maxell Panasqnic. Phiips, Rayovac. Varta. 
Wonder. Latark i · ki lkadii esiąt wzorów 
Osram -źródła świaHa. Za siłacze -łado
waoo. Zegary, Mzikr. Hurtownia Baltra· 
de Ąrkońska 11, Gdańsk-Przymorze , tel. 52, 
20-20 24932 

BIUSTONOSZE, podkoianó'tw.i. rajst~. skarpety, bie
lizna . .Roma' Gdynia, Bp. O,;minika 38, tel. 22-~p~ 

HURTOWNIA odzier1 uiywan~. sort 58 ooo. Gdynia
Orlowo, ul. W1e~opolska 17, lei. 24-10-89 69967 

HURTOWNIA odzieży używanej -no
wa dostawa. V/ie'.kopolska 54, 22-48-06 

(OPRAWO I EKONOMIA': 
UGODY dłużników z wierzycielami. Bmwe, 
komoooe, finansowe. Uzdrawianie firm, 32-48-J,2 , .. Ś297U 

IEJZDROWIE ; 
C~NTRUM Stomatologiczne 
Vis • Dent · speqa~śo ortodonqi, ci'irur~i sto
matotogiczn~, protetyki, anestez~logii, 41-92-96, 41· 
85-04 

27628 
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·ALKMED. 41-42-44. Domowe leczerie stanów 
poalkoholowych. Esperal 

25744 

·PEDIATRA 5t-97-64, wizyty. JoannaSlela-
nowi cz 

25750 

·PSYCHIATRA. 51-97-64 · P101r Slefano-

25745 

CHIRURG Marek Łącki, w'iz'flY, 31-25-26 
30103 

CHIRURGIA ogólna i kosmetycina. Led· 
w ożyw. Sopot, Pułaskiego 33, poniedziałek. śro
da. 16 OO -18.00, 51-74-39 

63074 

ENDOKRYNOLOG -ginekolog, gineko
log dziecięcy, Ewa Stelanowici -Kujawa. 39-03--04 

68847 

GINEKOLOGICZNY gabinet. Tesfy cią
żowe. pora<Jy, 51·33-68 

63031 

INTERNISTA -wizyly, 41-31·02, 
24-89-87 

INTERNIŚCI . W1r;ty. 53-42·59 
&4173 

LARYNGOLOG 20-65-75. Wizyty dof!'M 
69630 

MEDICUS • 56·38·28 Opolska8, sto
maloiogia, prntetyka, ~e specjaliści, USG 

28768 

NEUROLOG Jan Niżnikiewicz. Szczecińska 
32. Również wizyty donill\\\l, 56-1249 

25747 

NORO.MEDICA • USG, gastrosko~a. 
porady, 51-05-04 Soj:ot. Kościuszki 58 

PIELĘGNIARSTWO W'izyty doioowe. 
zabiegi, opatrunl:i, lljlieka i rehal)litacja, 56-10-,:~3250 

SALON Medyczny dr Kreps Gdy-
11a. Starowie jska 23. Ectxtardiografia. 
USG lxzuszne, ginekologane. l)dożmcie , urologicz
ne. szyi, piersi. Gastroskopa, EKG. laoo'atorium. Biop
sje. zabiegi chirurgane, laryngolog1Czne. Terapa bó
lów. Prof. Szczurowicz - rozrodczość. 
~nekologia. Tel. 20-18-11 

WETERYNARYJNE · 'llizyty domowe. 
56-89-56 

66418 

WY JAZDOWA Pomoc Lekarzy Specjali, 
stów, 57-33-33. WIZ}1a 300 000.-

64-07!1 

PSYCHOTERAPIA, 41-48-68 

SCHORZENIA kręgosłupa. Gabinet lekarski rnoo,cyny 
manualn~ Re~stracja -41-00-63 

&4218 

SPECJALISTA cholób wewnętrznych. Mafl!sz Mada
iński, 41-63-29 

TELMED 5n-051 · internista.EKG. pediatra 
671148 

WYJAZDOWA Pomoc Lekarska dzieci, dorośli, EKG, 
57-63-25. 56-27 40 

Sto1Datologiczne 
"CENTRUM Stomatologiczne 
Vis • Dent . sp,qaliści ortodootj. d1irJrgii sto
matol(,ganej, protetyki, anestezjo~• · nalkoza. 41-
92-96. 4 t -85--04 

'PRZVCHODNIA PJYWalna, Polanki 71, 52·3)-58 · 
Speqa.ści: stomatolog<a kosmetyczna • ~ anoe zę-
bów -protetyka. ortooorrcja l 

66038 

ASDENT -sp,qaliści stomatologu ogólnej. PIO· 
te1)4ti. cłiirurgii stomalologicznej ortodonq -pon. · pąt 
9.00 · 19.00 soboty 9.00 -15.oo . .Dom Towaro
W'J Chykmia' · parter 23-62·17 wew. t86 

68762 

CURODENTAL stoma1ologia zachowaw· 
cza. pro1ety1:a. chirurgia 8 oo -20.00 również w nie, 
dziele Gdańsk, Pańska 6 (naprzeciw Hali Targo
w~). 31-69-58 

DENS -Prywatny Gabiret Dentystyczny. Gdańsk, 
ul. DI\Jga 67i68 Coozienrne 800 · :!'..I.OO, soboty 8.00 • 
14.00. Rejestracja -31-12-58 

71913 

NODENT · Stomatologia, proletyka. Pruszcz 
Gdański, Kochanowskiego 22 O. 82-34-72 

63342 

STOMATOLOGIA, protetyka 
Gdańsk, Kołodziejska 4. 31-70-21 w. 62 

63529 

ZATRUDNIĘ stomatologa 22-
29.75 

69962 

GABINET Stomalologiczny + RTG, tel. 47-92-21. Co
dziennie. Wrzeszcz, Migowska 42 A 

64204 

... 31-89-53, 20-68-16 -
ALKMEDYK, stany poalko· 
holowe, esperal 59876 

GABINET stomatologiczny Andrzej Hebel. 51·38·88, le
czenie usuwanie zębów w nalkozie 

STOMATOLOG · Jolanta Lewandowska, $~ska 51125, 
cod.zil!flnie, 21-17-61 

" 31-89-53, 20·68·16 
LARYNGOLOG, pediatra , 
psycholog 5987611 

"31·89·53, 20°68°16 LEKARZ 
domowy · wir;ty specjalistów. dzieci, dorośli 
EKG 5987912 

"0ŚROPEK Diagnostyki Me· 
dyczneJ Gd'/_nia, ul. Starowiejska 47 (wejście od 
Dworcowej), lei. 20· 13·59. Echokardiografia 
(dorośli i dzieci), EKG komputerowe, USG (dorośli, 
dzieci), gastroskopia, rektoskopia, laboratorium. Kon
suttatje specjalistów 14055 

HURTOWNIA PAPIERU 
Rok załotenla 1988 

Laborus 

• informatyki 
• introligatorni 
• poligrafii 
• handlu 
• biur 
oraz Innych odbiorców 

łącznie ponad 450 
pozycji asortymentowych 

ceny fabryczne 
transport ~ 

specjalistyczny I 

49376 

ZATRUDNIĘ stomatologa i pomoc stomatoltgiczną. 39-
48-63 

71410/1 

APARATY słuchowe -dobór, sprze
daż, serwis, -konsultatje logopedyczne i audiologicz
ne, - indywidualne wktadki douszne oraz osprzęl po
mocniczy dla osób z wadami słuchu i roowy. Gdańsk, 
ul. Kartuska 245 B, (9.00 -18.00), tel. 324-187 w. 38 

28609 

24929 

cł!Jc 
AKCYDEN SY 

FAKTURY 
RACHUNKI 
REJESTRY 
~ ~ 

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, te/.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w.127, 169; Gdynia, tel. 20·08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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BAŁTYCKA AGENCJA ARTYSTYCZNA "BART" PHU NEW FOX <H:> 
Af!IWll.0/il./ll W,1fP. 

zaprasza 
JUBILEUSZOWY KONCERT 

GO.ai&'.-BRml. liŁOlY IIJA 
kl.,'lax 43-52łó HYUnORI 
~52~7WlW.22 

Jesteśmy "XX-LECIE BUDKI SUFLERA" wyst. 
IZA TROJANOWSKA, URSZULA, FELICJAN ANDRZEJCZAK, 

r~i! 

~44 
9.07.1994 r. 
Godz. 20.30 

ROMEK CZ.VSTAW I INNI 

Bilety do nabycia: BART, SOPOT, 
ul. Kościuszki 61 (tel. 51-72-54, 51-01-15) 
KASY "ORBIS-u" na terenie Trójmiasta 

S.C . . --

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

O POLIMEROWE D MATERIAtY 
TYNKI FAKTUROWE DO OCIEPLEŃ 
W KA.iDYM KOLOR.ZE BUDYNKÓW ~ 

~ [110[)0Gl:)W::) t1. ~o gtJ@ (j{J©{J){}0 

Z głębokim :żalem zawiadamiamy, 
że dnia 2 lipca 1994 r. zmarła 

ś. t p. 

27732 

WANDA JANCZUKOWICZ 

74734 

Msza św. odprawiona zostanie 
w kaplicy cmentarnej w Oliwie dnia 

8 lipca 1994 r. o godz. 13.00, 
pogrzeb o godz. 14.00. 

Rodzina 

Kierownictwu, Koleżankom i Kolegom 
z Zakładu Telekomunikacji w Gdańsku, Związkom 

Zawodowym za okazaną mi pomoc i wyrazy 
współczucia w najtrudniejszych dla mnie chwilach 

oraz Wszystkim Osobom, które uczestniczyły 
w pogrzebie mojej żony 

ś. t p. 

MELANII NICEA 
wyraz.y podziękowania składa 

74715 Mąż. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 2 lipca 1994 r. zmarł przeżywszy 88 lat 

nasz nieodżałowany Ojciec, Teść, Dziadek i Pradziadek 

ś. t p. 

WŁADYSŁAW WIERZBICKI 

70026 

70012 

Pogrzeb dnia 8 lipca 1994 r. o godz. 13.00 
na cmentarzu parafialnym na Oksywiu. 

Pogrążeni w smutku 
Syn z Rodziną 

ANDRZEJOWI ZARĘBSKIEMU 
i RODZINIE 

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA 

składają Przyjaciele 

OPERALESNA 
SOPOT 

RADIO 
GDAŃSK Rb-1239/1 

NA.JWltKSZV SAMOCHÓD 
2= W SWOJEJ KLASIEI 

INWACO 

ZA WORY KULOWE 
firmy NA V AL i ORAS 

"" • 
Gdynia, ul. Cylkowskiego 40 tel. 22-40-73 

27964 

70103 

,MAŁGOSI SLIWIŃSKIEJ 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA 
składają 

Koleżanki 
z Inspektoratu ZUS 

w Gdyni. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 30 czerwca 1994 r. odeszła od nas 

LIDIA PIEKARSKA 
! • 

Długoletni Sołtys wsi Barłożno, Osoba niezwykłej 
wrażliwości, bliska naszemu sercu i środowisku. 

R-1318 

Wyraz.y serdecznego współczucia Rodzinie 
Zmarłej składają Rada Gminy, Wójt, Sołtysi 
oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Skórczu. 

Z uczuciem głębokiego żalu i serdecznej pamięci 
żegnamy naszego Przyjaciela i Kolegę 

ś. t p. 

JÓZEFA KARWACKIEGO 
Członka Honorowego Automobilklubu Morskiego 

w Gdyni. Kolega Józef od roku 1938 aktywnie 
uczestniczył w życiu naszego Stowarzyszenia 

był współautorem jego sukcesów. 
W istotny sposób przyczynił się do rozwoju sportu 

samochodowego na Wybrzeżu Gdańskim. 
Liczne nadane odznaczenia państwowe, 
regionalne i organizacyjne są wyrazem 

Jego zna~nych zasług. 

Uroczystości żałobne rozpoczną się w piątek dnia 
8 lipca 1994 r. mszą św. w kościele 
Najświętszej Marii Panny w Gdyni 

przy ulicy Świętojańskiej o godz. 11.30. 

32655 

Pogrzeb o godz. 13.00 
na cmentarzu Witomińskim. 

Z rodziną Zmarłego łączy się w żałobie 
Automobilklub Morski w Gdyni. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 88 lat zmarł nasz Kolega, były Prezes Izby Rzemieślniczej 
w Gdańsku, Podstarszy Cechu, długoletni Członek i Działaa Samorządu Rzemiosła Gdyńskiego 

SPROSTOWANIE 

W nekrologu z dnia 
, ś. t p. 6 lipca 194 r. na nazwisko: 

JOZEF KARWACKI 
Za pracę społeaną i zawodową wyróżniony wysokimi odznaczeniami resortowymi i państwowymi. 

JÓZEFA 
POPt.AWSKA Msza św. odprawiona zostanie 8 lipca 1994 r. o godz. 11.30 w kościele NMP w Gdyni. 

zabrakło podpisu 
Winno być: 

Pogrzeb o godz. 13.00 na cmentarzu Witomińskim. 
Cześć Jego pamięci. 

Wyraey szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają: NAJBLIŻSI 

28310 

Zarząd, Koleżanki i Koledey oraz Pracownicy 
Cechu Rzemiosł Różnych w Gdyni. 7490711 

Przepraszamy 
Biuro Ogłoszeń 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 lipca 1994 r. 
zmarł nagle nasz ukochany Mąż, Tata i Dziadziuś 

ś. ł p. 

ZDZISŁAW ŁAKOMY 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościele 

Matki Boskiej Bolesnej w Orłowie 
dnia 8 lipca 1994 r. o godz. 10.00. 

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu parafialnym 
w Orłowie tego samego dnia po mszy świętej. 

Pogrążona w bólu 
61912 Rodzina 

żonie i Najbliższej Rodzinie zmarłego 

kmdr. por. w st. spocz. 

STEFANA' 
MARCINKOWSKIEGO 

serdeczne wyrazy wspólczucia składa 
Dowództwo, Kadra, Marynarze, 

Pracownicy Wojska Ośrodka Szkolenia Nurków 
i Płetwonurków WP. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 8 lipca 1994 r. o godz. 12.30 
61901 na cmentarzu w Sopocie. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 lipca 1994 r. 
zginęła tragicznie n!3sza kochana Córeczka 

74934 

EWA JAKUBOWSKA 
żyta lat 16 

Pogrzeb o godz. 10.00 dn.ia 8 lipca 1994 ·r. 
na cmentarzu Łostowice. 

Pogrążona w smutku 
Rodzice - Siostra z Mężem, 

Rodzina 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, 
że w dniu 4 lipca 1994 r. zmarł po długiej i ciężkiej 

chorobie ukochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek 
ś. t p. 

JAN JÓZEFOWICZ 
lat72 

Pogrzeb odbędzie się 8 lipca 1994 r. o godz. 13.00 
na cmentarzu Gdańsk-Srebrzysko. 

563-<6 
Żona z Rodziną 

W dniu S lipca 1994 r. w wieku 58 lat, po długich cierpieniach 
zasnął w Panu Nasz ukochany Mąż i Brat 

ś. ł p. 

ALEKSANDER TADEUSZ MASSE 
Msza św. żałobna 8 lipca (piątek), godz. 9.30 

w kościele Matki Boskiej Królowej Różańca św. na Przymorzu. 

74928 

Pogrzeb o godz. 14.30 tego samego dnia 
na cmentarzu Komunalnym w Gdańsku-Oliwie. 

Pogrążeni w smutku 
żona, Siostra i Brat z Rodzinami 

Prosimy o nieskładanie kondolencji. 

Z głębokim żalem przyjęliśmy śmierć Rzemieślnika, 
Honorowego Prezesa Izby Rzemieślniczej w Gdańsku 

ś. t p. 

JÓZEFA KARWACKIEGO 

32664 

Pogrzeb odbędzie się 8 lipca 1994 r. 
o godz. 13.00 na cmentarzu Witomińskim. 

O czym zawiadamiają 
Zarząd i Pracownicy 

Izby Rzemieślniczej w Gdańsku. 

iarówki 
lampy 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowei 
„Energetyk" w Weiherowie 

ogłasza przetarg na wylconanie robót remontowych 
delcarsko-blacharslcich {ole. 900 nr) dwóch budynków 

mieszkalnych położonych w Weiherowie przy ul. Nec/a. 

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni: 
Wejherowo, os. Przyjaźni 6, tel. 72-28-45 lub 72-28·49. 

Oferty należy składać w terminie 14 dni 
od daty ukazania się ogłoszenia . 19722 

Pogrążeni w smutku żegnamy zmarłego 
w dniu 5 lipca 1994 r. 

32860 

Kmdr. w st. spocz. mgr. inż. 
ZDZISŁAWA 

ŁAKOMEGO 
Współorganizatora i pierwszego 
Dyrektora OBR Centrum Techniki 

Morskiej w Gdańsku. 

Żonie i Rodzinie Zmarłego wyrazy 
szczerego współczucia składają 

Dyrekcja i Pracownicy 
OBR Centrum Techniki Morskiej. 

' 

Msza żałobna zostanie odprawiona 
w dniu 8 lipca 1994 r. o godz. 1 O.OO 

w kościele w Gdyni-Orłowie, 
po której odbędzie się pogrzeb 

na miejscowym cmentarzu. 

W dniu 4 l ipca 1994 r. zmarł 

mgr inż. WŁODZIMIERZ 
DREWNOWSKI 

Wybitny Specjalista branży sanitarnej, 
Członek Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji 

Technicznej, lubiany i szanowany Kolega, wieloletni 
Przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Sanitarnych. 

29340 

R-1334 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają 
Koleżanki i Koledzy 

z Rady Wojewódzkiej 
FSNT NOT w Gdańsku. 

ANDRZEJOWI ZARĘBSKIEMU 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA 

Koledzy 
z Zarządu TVP S.A. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 5 lipca 1994 r. 
zmarła nasza najdroższa Matka, Babcia i Prababka 

ś. ł p. 

EDYTA MARZECKA 
z d. DYLIS 
żyła 92 lata 

Pogrzeb odbędzie s ię w piątek dnia 8 lipca 1994 r. 
o godz. 12.00 na cmentarzu Katolickim w Sopocie. 

76003 

' Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, 
że w dniu 6 lipca 1994 r. 

Rodzina 

zmarł ukochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadziuś 

ś. ł p. 

EUGENIUSZ BEKRYCHT 

56347 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 8 lipca 1994 r. 
o godz. 14.30 na cmentarzu Srebrzysko. 

Pogrążona w smutku 
Rodzina 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 lipca 1994 r. 
zmarł Nasz Kochany Mąż i Tatuś 

64785 

ś. ł p. 

JAN WOJTAS 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 

7 lipca 1994 r. o godz. 10.00 w kościele 
pw. św. Piotra i Pawła w Gdańsku-Jelitkowie 

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00 
na cmentarzu Katolickim w Sopocie. 

Pogrążona w smutku 
• żona i Córka z Mężem 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 4 lipca 1994 r. 
zmarł nagle w wieku 65 lat kochany Mąż, 

nasz drogi Ojciec 

ś. t p. 

JAN KRZYKOWSKI 
Pogrzeb odbędzie się dnia 8 lipca 1994 r. o godz. 10.30 
w kościele św. Mateusza, po nabożeństwie żałobnym 

odprowadzenie Zwłok na cmentarz 
w Starogardzie Gd. - Łapiszewo. 

Pogrążona w smutku 
74622 Rodzina 

7 lipca 1994 

Zaproszenie 
do składania ofert 

Urząd Gm iny Subkowy 
ul. Wybickiego 19a 

/ zaprasza 
przedsiębiorstwa do zfożenia ofert na K?tkonawstwo 

budowy Szkoly Podstawowej w Subkowach. 
-

Oferta powinna zawierać: 
1. Wyciąg ze statutu potwierdzający profil działania firmy. 
2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o bieżącym regulowaniu na leżności. 

3. I nformację o stanie i kwa lifikacjach kadry technicmej. 
4. Stosowane w kalkulacjach czynniki cenotwórcze. 
5. I nformację o obrotach i wykonaniu finansowym za rok 1993. 
6. Inne informacje i dokumenty pozwa lające ocen ić wiarygodność 

techniczną i ekonomiczną oferenta (referencje). 

Termin składan ia ofert - 14 dni od daty ogłoszenia . 
, Z otrzymanych ofert tut Zarząd dokona wyboru oferentów celem 

zaproszenia do uczestnictwa w przetargu ograniczonym. 
O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni w terminie 14 dni. 
Wszelkie informacje związane ze szczegółowym i warunkami przetargu 

i składania ofert udziela Urząd Gminy w Subkowach, tel. 368-530fi_1310 

29321 

Doc. dr. inż. JANOWI FIGWEROWI 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

ŻONY 
składają 

Pracownicy 
Gdańskiego Centrum Innowacyjnego. 

Serdeczne podziękowanie dr A licji Józw a, 
dr. Toruńskiemu oraz Siostrom i Pielęgniarkom 

Szpita la A kademii Medycznej w Gdańsku Łąkowej 
za trud, troskliwą opiekę i serce w ratowaniu 

życia ukochanej nam osoby 

JÓZEFA MATHEISEL 

56248 

składa pogrążona w smutku 
Rodzina. 

Koleżance Z-cy Dyrektora IV Oddziału 
Banku Gdańskiego SA w Gdańsku 

JOLANCIE JASTRZĘBSKIEJ 
wyrazy głębokiego współczucia 

74 752 

56105 

z powodu śmierci 

OJCA 
składają Koleżanki i Koledzy 

z Centrali Banku Gdańskiego SA. 

Koleżance 

ICIE WANDYCZ i JEJ SYNOWI 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 
MĘŻA i OJCA 

JANUSZA 
WANDYCZA 

Wiceprezydenta Miasta Sopot 
w latach 1984-1990 

składa 
Grono Przyjaciół 

z Byłego Kierownictwa Urzędu Miasta. 

Dnia 5 lipca 1994 r. 
zmarła nasza kochana Mama i Babcia 

ś. ł p. 

ŁUCJA ULLMANN 
Msza św. żałobna odprawiona zostanie 8 lipca 1994 r. 
o godz. 11.00 w kościele oo. Franciszkanów w Gdyni. 
Pogrzeb odbędzie si ę t ego samego dnia o godz. 12.30 

na cmentarzu Witomińskim. 

Pogrążona w smutku 
Rodzina 

Rodzinie Zmarłego 

JANUSZA WANDYCZA 

R-1327 

Wiceprezydenta Sopotu 
w latach 1984-1990 

wyrazy głębokiego współczucia składa 
Zarząd Miasta Sopotu 

i Pracownicy Urzędu Miasta. 

Serdeczne wyrazy współczucia 
inż. HANNIE SZAPAR 

z powodu śm ierci 

MATKI 
składają 

Koleżanki, Koledzy i Prz.yjaciele 
z ~ Architrawu• i Biura "Architra-Progress". 

Pogrzeb odbędzie się dnia 7 l ipca 1994 r. 
o aodz. 16.00 na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. 

3285f' 

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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AIRPOL 

ZAPIERA DECH!!! 

TECHNIKA 

SPR~ŻONEGO 
POWIETRZA 

61-034 Poznań 

ul. Krańcowa 15 

tel. 0-61 762 960, 

fax 0-61 771 741 
A 1010 

I Wózki; paletowe 
I podnośnikowe 

specjalistyczne 

I 
I 
I* REGAŁY 
I * POJEMNIKI 
I * ZESTAWY KOŁOWE 
I * PRZENOSNIKI 
I* TASMY SPINAJĄCE 
I r SERWIS NA MIEJSCU 

I PPH1U I 
"PROMAG" S.A. I uf. Kliniczna 7 - Okrąg 2, I 

GDAŃSK I (dojazd od u1 Mwynati<J Polsluef1 1 
L tel./fax 43-04-73 _.. ..... 1 ___ ...... ___ __. 

UNI-BUI) 

MARMURY 
GRANITY 
GRYSY 
KONGLOMERATY 
TYNKI SZLACHETNE 
eparapety ~ 

blaty 
GDYNIA, UL. HUTNICZA 8 a 

ijlEL,/Fll 23 20 82 
l::__ 

Ptvt~ 

SUCIW 
- nlDAGIPS -

CENY FABRYCZNE 
• IIPS • 90TOWE MASY S2JIACl4t.0Wt • PM:€ • 

• WMĘTY • TAŚM\' • IWIOZIIIO • 
• CEMENT • WM'ICJ • LEPI( • PAPA • 

• ABIZOI. • ~ • WUNA MINERALNA• 
• BlJ,OlĄ OCfliKCMmA • STAL ZBROJEMC'NA • 

. GOłłlSK. Ll SZCZECl&..Hi 

TRAlfic -:~1~ -· ~--· 

KO~IPLĘTNE 
\\,YPOSAZENIE 
ŁAZIENEK 

• lafelli ścienne i podłogowe 
• rtramiu i armalura 
• Win, i zasłony prysmicowe 
• 11,ano, bla..'1.Allt'. alnlowe 
• aicesoria deloracJjńo 

-1oloórLenio11,e 
e Ur,it i ma.,J fugowe 

,ARDOM_f 
Gdynia, ul. Św. Wojcied,a 7, tel 21-i3-42 

10.00 • 18.00 

I ,-c11111t 
P.IS • 1,111,110 
Cl-li • 1 ,040,101 
siatki powleun• 

Zl.700 m' 

l C:liNY 911,1; VAT" 

lluro Handlowi · 
\,Gdynia, 111, Wlenbe•• Il · 

~,~ tel. Zł-19·4.ł 

'iMPoiro-wANe°' 
: POKRYCIA DACHOWE: 
1 · dochówki ceramiczne I 
I - dochówki bitumiczne I 

- płyty bitumiczne 
I - płyty PCV przezroczyste I 
1- rynny I rury spustowe I 
I oferuje I 
1 "AK-BUD"1 
I Gdańsk-Wrzeszcz I 
I ul. Karłowicza 19 I 
~e~,.42.,-9.2_ ~ - - - - ..:_=_1 

Specjalistyczny hurt 
od 1956 r. 

przedstawiciel 
handlowy 

producentów 

oferuje: 
- p{yty azbestowo 

-kauaukowe 

- szczeliwa, gumy, korki 

- tkaniny techniczne 

i ubraniowe 

- włókniny, filce, 

wykładziny 

- liny, sznury, worki 

Gdynia-Chylonia, 
ul. Krzywoustego 8 
telefon 23-10-46, 

fax 23-05-42 
telex 054399 

Nawitżemy 
współprac, 
handlowi 

ze sklepami. 
2()45 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA 
Oddzi~ iransportu i Maszyn 

GPRD s.A. 

83-0CO Pruszcz Gdański, ul. SikOl'skiego 2 
tel. 82-22-61 w. 30, 17, 53, 1ax 82-36-82 
telex 0512359 

IAD I: 
- napraw samochodów i sprzętu budowlanego 
- transportowe, sprzętowe i dźwigowe 
- cięcie betonu i asfaltu 

- SPRZEDAŻ MASZYN 
Ładowarki 510C, 515C. 520C 
Ładowarki Ł-34, Ł-35, Ł-60 
Spycharki TD-15C, TD-20G 
Spycharki TD-25G, TD-408 

- SERWIS GWARANCYJNY 
- NAPRAWY BIEŻĄCE 
- SPRZEDAŻ CZĘŚCI 

- PRZECINARKI do betonu, asfaltu, 
płytek ceramicznych 

- WIERTNICE, ZACIERACZKI 
- TARCZE, KORONKI DIAMENTOWE 

Betonowa 
kostka brukowa 

• • 

NORTON 
a, BYDGOSZCZ 

1-.:..-.J....j 

NOWOŚĆ • CEMENT CB-30 ~ CEMENTOWNIA 
CEMENT P-350 oraz inne rodzaje cementów .!-.~ ,,MAŁOGOSZCZ'' S.A. 

WAPNO HYDRATYZOWANE ZPW 

(SUCHOGASZONE) 

CEGŁA I WYROBY KLINKIEROWE 

WEŁNA MINERALNA 

STYROPIAN 

PAPA, LEPIK, DYSPERBIT 

Ekologiczny olej opałowy lekki 
EKOTERM 

WĘGIEL - kostka, orzech 

buk.OllfU_ 
[~ GOZDNICA 

ROCKWOOL CIGACICE 

POLSKA--

.IZOlMArl GDAŃSK 

Rb.j,9713 

Płyty gipsowo 
·kartonowe, 

sufity podwieszane 
kształtowniki 

do płyt G·K 
i akcesoria 

Hurtownia Materiałów Budowlanych 

~'~~~;, ~~~i~:~;ta 93 

Ceny producenta/ 
klasy 150, 200, 250, 350 

KWINTEX 
Gdańsk, ul. Jedności Robotniczej 3/11 

tel. 39-03-33 
ŻELIWKO 

Gdynia. ul. Jabłkowa 11 
tel.lfax 23-31-03 29960 

G • . I ~1 

iellwne 
"Stąporków'" 

Ceny fabryczne 

• 'Kwintex", Gdańsk, 
ul. Jedności Rob. 3/11, tel. 39-03-33 

• "2eliwko", Gdynia, ul. Jabłkowa 11 
teUfax 23-31-03 29959 

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

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE 

SKLEPÓW, BARÓW, 
PIZZERII, RESTAURACJI 

····--··-········--··········-···········-··········- ........... . 

DECE MA 
oferuje w cenach 

producenta 

elZOLMAT1 

Papy asfaltowe 
Lepik 
Dysperbit 

Punkty sprzedaży 
Gdańsk, Sandomierska 46, 

tel. 31-31-15 
, Gdynia, Śląska 130, 
~--~~-68-46 w. 239 28808 

R-, 2bv EKOLOGICZNA 

PODPAL KA 
DO GRILLI I KOMINKÓW 

SCjohn,oll rohka 
61-608 roznań. ul Boran1;1 17 

telJfax (Obi) 207 44l 

Pouukujemy dy•t,yt,u1~w 

Szwedzkie 
, KLOCKI HAIULCOWE 

SBF 
do wszystkich aut 

Hurt~ detal 
M. G. BILSERVICE Gdańsk 

Piekarnicza 7 
tel. 31-62-59 w. I O 

j ~mian~ gratis! 

1
ZGRUWARKI 

!~ 
IM 
I •--= 
I ----~=-I ' .---:::;-
' -~&~w-
ł ---------·--! TOTAL-PACK s,,. z o.o. 
l GDANSK-ZASPA ul Zwiki i Wipy ~ 

i teVfox(0-58)537787 

KR(GI BETONOWE 
Pt YTY DROGOWE, 

YOMBY 
RURY BETONOWE 

RURY VIPRO 
BI.OCZKI BETONOWE 

~J}:,~8 

I. PREFABEX I Gda~sk, 
~---~- ul. Litewska 11 

L _ te1. 31.09.27 -

DACHÓV/KI "BRAAS" 
DACHÓWKI "IBF" 
OKNA DACHOWE 

ORYNNOWANIE i 
FOLIA ZBROJONA 

USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE 

UL GRUNWALDZKA 561 A 
GDANSK-OLIWA 

TEi 52-05-32 TEL./FAX 52-05-Li 

SERWIS I SPRZEDAŻ 
Kasy i wagi elektronlczne 

KASY ASKALNE 

Systemy 
komputerowe 

~ 
F-~ 

Ltd. 

r41N 
Gdańsk ul. Otwarta 7 

tel.32-51-68 

Skup Złomu 
Metali Kolorow1dt 

Gdynia, 
ul. Chylońska 50 

MecJt do 34 OOO. -zf za A!ł 
Bąz do li OOO· zJ Ził 1<g 
Masiąaz ao 19 OOu l1 za kg 
Aluminium do u ooo . zf 'o kg 
,me 
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. Skup 
Metall Kolorowych 

I Makulatury 
Mledt do 35 0CXJ zł 
Mo!llqdz do 20 OCXJ zł 
l'!rQZ do 'Z2 OO,) Zł 
Aluminium do 19 OOJ zł 
Cynk do 7 OOO zł 
Stal nlerdaewna do 7 OOJ zł 
Molrulaluro dO 900 Zł 

Tel./f(X)( 3 l-4ó-62 
Przedsiębiorstwo Skupu 

I Przerobu Surowców Wtórnych 
Gdań&k. Utewsko 11 

ORYNNOWANIE 

,,Li dab'' 

(no ttmlOie Prefaberu) ,_ 

[-SANIDRECH _ 

l 
Nowo otwarta hurtownia matenałów budowlanych oferuje: 
• cegła pełna kl. 100 2400 zł/szt., papa Izolacyjna od 5000 zl/m' ' 
• płyty gipsowo-kartonowe (suchy tynk) I akcesoria 
• kleje I zapnwy "ATLAS". cement P-35 l 210 OOO zl/t 
- parkiety (dąb, jesion, buk) od 190 OOO zl/m' 
• kleje do parkietu - Osauyl, Latex Parklctolep, Parkieciarz 

Ceny promocyjnelll 
llfORIN nowoczesny środek do imprel(nacji i utwardzania 
L:.: posadzek z betonu. lastryko i plyiek ceramicznych. 

~-r-entów l3 l ~ rD (u) 0(~TI /!,, I .. 
Gd ·a. ul. Ener etyków 7. tel. 27· 18·06. tel./fa, 21 ·66·0-! 

ZABAW RESTAURACJA HOTELU "HEVELIUS" 
PROPONUJE 

<. HURTOWNIA MSOLID" GDYNIA, ~" 
~0.'(} OPATA HACKIEGO 12, ofł J<if,~ 

{i) TEL 23-12-25 tf.• .. :,.o'ł .. 
~61(1/i .\) ,vv-

(/0 ~-'(· 
NIE MOŻESZ PRZVJECHAC ZADZWOŃ 

NOWĄ OFERTĘ GASTRONOMICZNĄ 

BUSINESS 
LUNCH 

CODZIENNIE W GODZINACH 13.00 · 16.00 
PROMOCYJNE CENY, PWCAMY UROZMAICOOE MENU m.in.: 

łosoś z (1.i~ 45 OC() zł, 
~z~450C<lzl, 

scldi w !Olie śliwbym ~ OC() zł. QDANSK 

MY PRZVJEDZIEMY DO CIEBIE Z>NSlJ,MYI 28702 IL Klllllczna 2a tel/fu Q.15,74 

PRZlOSIF;BIORSnvo HANDLU ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI 

N,-.;wiekszy 
dystrybutor 

cne tali 
,1ieżęląz:nvch 

- taś,ny 
- blachy 
- druty 

METALE KOLOROWE 
- pręty i tuleje 
,.. rury 
- kształtki 

z miedzi 
H . ~ 

S upno/Radzymin, ul. ~pokojna lb OJ-414 Warszaw .. , ul. Wtlt•n,,. .. :.!J 110-KO'ł wa~ra"·' 
kl 776 20 04 w. 409 td./fax b l<J 811 78 ul. Mieonana 1 Il 

TEN POL Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Hallera 11, tel. 47-15-18 

22757 

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL. 

FiśT. 
80-389 GDAŃSK 
PRZYMORZE 
UL. SLĄSKA 66 
TEL. 53-4 7-15 
PN-PT 8.00-15.00 

AUTOMATYKA W~ZŁÓW 
CIEPŁOWNICZYCH 

PROGRAMOWANE TERMOSTATY 
DO DOMÓW JEDNORODZINNYCH 

19049 

P.H U AKALA. Szczecin. ul. Przesmyk 5. tel./fax 79-15·56 

"'- • ·< Gdańsk, ul. Grunwaldzka 578 
,, ,HKl'l\.'9\ tel. 52-16-31 

drabiny (60 typów), rusztowania, 
pomosty, podesty - duży wybór 

• zbiorniki paliwa, armatura ciepłownicza, kominy - I 

l~~~;itllil1iifl-lili!łfllfltiil 

J MEBLE BIUROWE l 
A ~ Krzesła biurowe 
G ~ Fotele obrotowe I 

A 
PPH "JAGA" 
ul. Grunwaldzka 139 tel.41-43-54 

CENY r 

PROMOCYJNE 
- ... k -~~· 

Gdańsk-Wrzeszcz 41-00-01 w. 282 

-- -------- -- -- --- -- - --- - - -lllii-iillliiii-- .::. =- .::.:: .::. =-- --- - --A---w Ula-O- P-•• 
- &111:0tyaow..,y De.al•r I VAII HIIWUTI" PACKARD 

- AllłlDty.owany N•tworłll"tl f'..tnef' NOVELL ł 2Coffl 

- A~wany Dy•trvktor Polarold I T•J1:ae ln•tnlmenta 

GDAŃSK 
ul. Grunwaldzka 481 
191.52 - 50 • 11 w. 285, 286 
od 8 -18 (aob. 10 -15) 

GDYNIA 
ul. Śląska 35/37 p . 319 

tel. 211-808 
od 8 - 17 (sob. 9 - 14) 

Połec• po •tr•kcyJnych cen•ch: 
dry!§a,kl luuowe· 
HP W 4, W4L, W4P 
HP W 4M, 4ML, 4MP 

drukarki atramentowe: 
DJ 31 O, DJ520, DJ 500C 

DJ 550C, DJ560C, 1200C, PJ XL300 

akce•orła do drukarek HP (lonery. tusze i Inne) oraz komputery HP VECTRA. fr 
Komputery BAZA, np: 

SVGA: Mono Kolor LR Kolor LR 
256kB 512kB 1Mb 

386SX-40, 2MB 9,56 13,96 14,56 
386DX-40, 4MB 12,56 16,96 17,56 
486SX-25, 4MB, LB 14,26 18,66 19,26 
486DX-33, 4MB, LB 19,76 24,16 24,76 
4116DX2-50, 4MB, LB 20,56 25,96 25,56 
486DX2-66, 4MB, LB 22,76 27,16 27,76 

Wlw a11awy zawieraj~: obud. Mini Tower, FDD 1.44 MB, klaw., DOS 6.2 
Dopłaty: 1MB RAM· 1mln; FDD 1.2 MB· 1,12mln; HDD 170 MB. 4,6mln. 

HDD 250 MB-6,Smln;WindoWfl 3.1 PL-0,lmln, 25SkB video RAM-0.3mln 
W olon;ltl poaiadamy równiei drukarki STAR, SEl~OSHA, skanery LOGITECH 
I Hawt.tt-Packard, notabooki Texas lnstrument:s, monitory SAMTRON, plotery 
• inne 1kcoaori1 komputerowe. 

Do poWYUzych cen podanych w milonach 7.fotych 
należy dolicz:yt podatek VAT. 

Gdańska Spółdzielnia Pracy 

80? 

,;,O~WIATA • LINGWISTA" 
\;zaprasza dzieci i młodz.let 

· na obóz 
do Somin kLBytowa 

: ''turnusy 14-dniowe 
~ domki campingowe 
- zajęcia sportowo-rekreacyjne 
• całodniowy spływ kajakowy 
~ możliwość nauki i doskonalenia Językow 
,obcych, jazdy konnej, zeglarstwa, 
. samoobrony, tańca, tenisa 

Informacje: Gdańsk, ul. Malczewskiego 51 
tel. 32-98-88 

Rt>-ol25/12 tel.jfax 32-49-71 

MM REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ - BIURA OGŁOSZEŃ: Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 209, 169; Gdynia, tel. 20-08-32; Elbląg, tel. 32-50-80, 32-70-94 
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TV ---,- ·T·V -2~--. 
6.00 Kawa czy herbata? 7 .30 Panorama 7 .30 Panorama 
8.05 „Male cudo" /21 - serial USA 7.35 Pejzaże 7.35 Program dnia 
8.30 Kawa czy herbata? /cd. I 7.40 „Tarzan" /2/ - ,,Skarb pira- 7 _40 Opowieści z dreszczy-
9.00 Wi~domości _ tów" - serial prod. niemiec- kiem: ,,Docent H" film 
9.10 Programy dla dzieci: .. Muzycz- kiej 

na skakanka z gwiazdą - fan u- 8.05 Program lokalny TVP, reż. Janusz Maje w-
szem Józefowiczem" ,,Mały ma-1 8.35 Powitanie ski 
ga.-:yn naukowy" oraz .. Zamek 8.40 Sport - Kronika MŚ w Piłce 8.00 Film przyrodniczy 
Eureki" - serial prod. USA Nożnej 9.00 Rody polskie: Radziwiłlo-

10.05 ,,Żar tropików" /1/ - serial USA I 9.00 Transmisja obrad Sejmu wie cz. 2 

I0.55 Videofashi011 I 9.27 Wakacyjna przygoda: ,,Sa-
l l.15 Sraning Business English /9/ - mochodzik i Templariu-

język angidski dla średnio zaa- sze" /3/ serial dla młodych 
wansowanych widzów 

11.30 „Lutarnik sto lat pófoiej" - i!J!1 10.00 _ 12. OO Jest lato. a w nim: 
reporteż \f 

12.00 Wiadomości 10.15 „Dr Murek" /2/ serial TVP 
12.10 Telewizja edukacyjna 1 l.15 Podróże do Polski - tele-
12.15 Za kulisami turniej 
12.40 Strzał w dzicsi,Jtki; 13.00 Panorama 12.00 Wiadomości 
12.45 Na !4ce 13.15 Studio sport - koszykówka 12.10 „Popielec" /8/ serial TVP 
12.50 W rajskim ogrodzie zawodowa NBA . J 3.10 Program rozrywkowy 
13.05 Klinika zdrowego człowieka 14.10 Dedykacje: Dla Mam Kater- 13.30 Cztery czwarte_ magazyn 
13.30 Na łące gis - program muzyczny 14.00 „Księżna partyzant" film 
13.35 ~obinsonowie [ 1430 Zwierzęta wokół nas - Podaj • dok. , reż. Marian Kubera 
13.55 Swiat pajęczych sieci - film łapę - program Adama Ko-

przyrodniczy chanowskiego · 14.30 Festiwale, festiwale: 
14.20 Wizyta prezydenta USA Billa 15.00 Powitanie „Przez" film dok. Walde-

Clintona w Polsce - przemówie- 15.05 „Podwodni rycerze" - film mara Karwata 
nie przed Zgromad?eniem Naro- dokumentalnv 15.35 Co nowego. Maria Koterb-
dowym 15.35 ,,Tarzan" /2/ - ,,Skarb pira- ska - program rozrywkowy 

15.30 Piknik mistrzów Il/ tów" - serial prod. niemiec- 15.55 Powitanie, program dnia 

5.35 „Riptide" - serial sensa
cyjny 

6.30 „Maria" - serial obycza
jowy 

7 .20 Teledyski 
8.00 Puls miasta - serwis 

informacyjny 
8.15 „Yattaman" - serial ani

mowany dla dzieci 

8.45 „Syrenka Mako" - serial 
animowany 

9 .05 Magiczne igraszki 
9.30 „Riptide" - serial sensa

cyjny 
10.30 „Prawo do narodzin" -

serial 
11.30 Telewizja w pokoju 

12.20 „Cierpieć z miłości" - te-
lenowela 

13.00 Teledyski 

13.15 Zabytki Koszalińskiego 
13.30 Pets - program o zwie-

rzętach 

14.00 Mag. Morski 

14.35 Teledyski 
15.05 Magazyn Mody Design 

15 .45 Globtroter 

"SKY-
ORUNIA 

7 .OO „Szpital Frankenstein" -
komedia prod. USA, reż. 
Deborah Roberts, wyst. 
Mark Blankfield 

8.45 Dzień dobry Trójmiasto 
9 .OO Zapowiedź programu 
9.05 „Pomysłowy Dobromir" 

: film animowany dla 
dzieci 

9 .30 N atural wonders of Euro
pe 

10.30 ,,Dwa koty i pies" - film 
animowany 

11 .25 Zakupy w Mango 
11.55 W samo południe - ser-

wis informacyjny 
12.05 Giełda pracy 
12.10 Notatnik konsumenta 
12.15 „Jak być kochaną" film 

prod. polskiej, reż. Woj
ciech Jerzy Has 

14.00 Psiaki, kociaki i inne 
zwierzaki 

15.00 Nowiny i pogoda - ser
wis informacyjny 

15.10 Giełda pracy 
15.20 M-3 Magazyn Muzyczny 

Młodych 

TV 

8.05 Dzień dobry, tu Gdańsk 
8.35 Trójmiejski serwis inform. 
8.45 Magazyn Motoryzacyjny 
9.05 Tam, gdzie turysta nie wej-

dzie (powt.) 
9.20 Kwiaty w domu i ogrodzie 
9.30 Notatnik festiwalowy 
9 .50 „Ciekawe, kto ją teraz zabije" 

- komedia USA (powt.) 
I l .30 Ekoraport 
ł 1.45 Żyć kolorowo 
11.50 Inspiracje - Jastrzębia Góra 
12.00 TV Polonia 

1 6 .OO Program dnia 
16.05 Panorama 
16.10 Nowalijki 
16.15 „45 minut" - program dla 

młodzieży 

17.00 Na ratunek - Ćwiczenoia . 
PRO 

17.15 Studio „Trójki" 
17.25 Archiwum morza 
17.45 Weekend z wędką - magazyn .,, 
18.03 PANORAMA 
18.35 „Różowa dama" - serial prod. 

wenezuelskiej 
19.20 Studio „Trójki" 
19.30 Wiadomości 

20.00 Panorama 
20.lO Studio Trójki 
20.20 Co mnie gryzie? 

16 15 .55 Muzyczna Jedynka kiej I 
''''''"""''"''''''"""'''"'""""'''''''"' .... '"''..,.,...,......''"''"""""'*"'"'" ........................................ ...., ...................................................... ~ ................................... """ ............................................... ... 

16.00 Wakacje na Śmietniku. oraz film 116.00 „Zaklęty dwór" /5/ ,,Zagro- 16.00 Słoneczne studio _, program 16.15 „Yattaman" - serial ani- I 
20.30 ETOS - magazyn katolicki 
21.10 „Komandosi" - serial dok. 

20 

z serii „Były sobie Ameryki„ 171 żenie" _ serial TP ·· dla dzieci mowany 

16.30 Wizyta prezydenta USA Billa 16.55 Zadziwiający świat zwierząt 16.30 Wakacyjna przygoda: .. Sa- 16.45 „Sally czarodziejka" - se- li 

Clintona w Polsce - spotkanie z 17.30 „Miłość i dyplomacja" /92/ mochodzik i Templariusze" rial animowany dla 
ministrem spraw zagranicznych _ serial prod. kanadyjsko _ /4/ serial dła młodych wi- dzieci 
pm\stw Europy Środkowej oraz argentyńskiej /powt. I dzów 17.05 Magiczne igraszki 
ceremonia pożegnania l S.OO Panorama l 7 .OO Teleexpress 

17.40 Teleexpress . 17.1 5 _ !9. 15 Jest lato. a w nim: 17.30 Puls miasta - serwis 

1

18.03 Programy lokalne · c · 
17.40 Znaki czasu - magazyn katolic- 17.30 „Na kłopoty Bednarski" /2/ m,ormacyJny 

ki 18 -35 Koło fortuny - teleturniej odc. pt. ,,Bursztynowe serce" 18.05 „Riptide" - serial sensa-
18.05 „Male cudo·, /2/ - s.:rial USA 19·05 Male ojczyzny :,,Tu jest mi 18.20 Jest lato. cyjny 

dobrze·· 
18.30 Piknik mistrzów (2) 18.30 Gra - teleturniej 19.05 ,,Prawo do narodzin" 
l 9.00 Zjedz to sam ,,J" 19.30 Zawód amator -Festiwal Fil- 19.00 Jest lato. 
19.15 Wieczorynka mów Dziecięcych i Mlo- 19.15 Dobranocka 
19.30 Wiadomości dzieżowych 19.30 Wiadomości 

r0-20.10 „Nieznane szczegóły" - film 
fab. prod. USA (92 min.) 

21.45 Bilans - magazyn rządowy 
21.55 Tylko w Jedynce 
22.25 Muzyczna Jedynka - teledyski 
22.40 Gliny - magazyn policyjny 
23.00 Wiadomości gospodarc7e 
23 .15 Dziś w Senacie 
23.25 „Spojrzenie na modę" Il/ ,,Na 

wybiegu" - serial dok. prod. an
gielskiej 

0.15 „Dziewczyna z gór Kabylii'' -
film fab_ prod. francuskiej I 
llO min/ rei, Gilles Behat wyk. 
Patrick Bouchitey, Etienne 
Chicot, Michel Albertini 

2.05 Zak01\czenie programu 

::::. ::,.: ... .,., .. SAJ' 
1 

10.30 „Sąsiedzi" - serial 
11.00 „Cienie namiętności" - serial 
11 .55 „5 x 5" (powt. ze środy) 
1230 „Pod słm\cem Kalifornii" - serial 
13.30 „Księżniczka Pacyfiku .. - serial 
14.30 „Supcrboy'' - serial 
15.05 „Bonanza" - serial 
16.00 „Star Trek - nast.;pnc pokole-

nie" - serial 
17 .OO „5 x 5" - teletnrnit>j 
17 30 Studio sprnt: piłka nożna 
18.00 ,,Idź na całość!" - teleturniej 
19.00 Wiadomości 
19 .15 Magazyn regionalny 
1935 „Kolo fortuny" - teleturniej 
20.15 „Rewir Wolffa" - serial 
21.15 ,.Schreinemakcrs live·' - show 
23.30 „Last of the Badmen'' - western, 

USA 1957, ró .. Paul Landres 
(76 min) Banda przebiegłych 
rzezimieszków uwalnia z wię
zień pomniejszych przest~pców, 
by nast,pnie w wymyślny spo
sób zwracać ich organom ściga
nia w zamian za nagrody ... 

055 „Star Trek - następne pokole
nie" - serial 

RTL .,,,., .. , 2 

20.00 Rzeczpospolita druga i pół -
Wojciech Siemion 

21 .00 Panorama 
21.30 Sport - Kronika MŚ w Piłce 

Nożnej 

21.40 Przed Jałtą, po Jałcie 
22.00 „Wszystkie światła na Bie

drzyńską" - ,,Ucieczka" • 
film fab. prod. pol/1986 , 70 
min/ reż. Tomasz Szadkow
ski, wyk. A- Biedrzyńska, 

Zbigniew Zamachowski, Je
rzy Stuhr 

23.10 „Wychodzca" - teatr muzycz-
ny 

O.OO Panorama 
0.05 Cafe Modem przedstawia. 
I .30 Zakończenie programu 

DSF ' 

7.30 Wiadomości sportowe (powt.) 
8.00 Magazyn sportowy (powt.) 
9.00 Trening z DSF (powt.) 
9.30 Bilard: European 9 Bal! Ma-

sters (powt.) 
10.30 Lekkoatletyka: pokazy w Linzu 
11.30 Magazyn sportowy (powt.) 
12.00 „Powerplay" (powt.) 
12.30 Magazyn sportowy (powt.) 
1330 Magazyn sportowy (powt.) 
15.00 Trening z DSF 
15.30 Magazyn piłkarski 
16.00 Jeździectwo: Mistrzostwa 

Niemiec w skokach 
17.00 „Monster Trucks" - wyścigi 

ciężarówek 

18.00 „Powerplay" - sportowy show 
18.30 Koszykówka: NBA 
1955 Wiadomości sportowe 
20.00 Magazyn sportowy 
21.00 „Ring wolny" (powt.) 
22.00 Kolarstwo 
22.30 Magazyn tenisowy 
22.45 Wiadomości sportowe 
23.00 Magazyn golfowy 

O.OO „Ring wolny" - boks (powt.) 
I.OO „Ring wolny" 

r ,. RTL~: ... } · 

20.00 Historia - współczesność: 
Operacja „Ostra Brama" 

20.30 Zwyczajny człowiek • cykl 
reporterski: ,,Szach życiu" 

21 .OO Panorama 
21 .25 Gość TV Polonia 
21 .40 „07 zgłoś się" odc. pt.: Ślad 

rękawiczki„ serial TVP 
22:55 Bilans - magazyn rządowy 
23.05 Polska dziś 
24.00 Panorama 
0.05 Program na piątek 
O.JO „Pole niczyje" /5/ost. I serial 

TVP 
I .OO Zakończenie programu 

, EUROSPORT% 

8.30 Gimnastyka 
9.00 Lekkoatletyka: mityng w Lo

zannie (najważniejsze wyda
rzenia) 

10.00 Kolarstwo: Tour de France 
(najważniejsze wydarzenia) 

11.00 Tenis: turniej ATP Swiss 
Open (na żywo) 

1420 Kolarstwo: Tour de France -
5 etap (na żywo) 

16.30 Tenis: turniej ATP Swiss 
Open (na żywo) 

18.30 Magazyn sportów motoro
wych 

19.30 Wiadomości sportowe 
20.00 Magazyn wyścigów formuły 

I 
21.00 Szermierka: MŚ w Atenach 

(najważniejsze wydarzenia) 
22,()() Kolarstwo: Tour de France 

tnajważniejsze wydarzenia) 
23 .00 Boks: walki zawodowców 

O.OO Golf: US Senior Tour w 
Atlancie 

1.00 Wiadomości sportowe 

20.05 „Tajemnica Oberwal-
du" • film obycz. pr. wł. 

22.35 Puls miasta 
22.55 No L!)!Uts 
23.35 Mag. sjMtowy 

O.OS Puls miasta 
0.10 „Błękitna stal" - western 

18 JO Początek programu 
18 .35 • .Pogoda dla bogaczy" (5) 

- film obyczajowy 
19.25 „Czym pachną pieniądze" -

- serial komediowy USA 
20 .OO „Człowiek klanu" - dramat 

sensacyjny, USA 
21.40 Ekslibris 
21.55 Konkurs filmowy 

22.00Czas dla pań w MCM 
22.25 Co nas czeka? 

17 .OO Planetarna rodzina: Motyle 
17 .30 Sanktuaria przyrody: Wy

spy Galapagos - serial 
18.00 Zycie w kręgu ognia: 

I 

Dzieje starożytnych kul
tur prekolumbijskich 

19 .OO Poza rok 2000 - magazyn 
popularnonaukowy 

20 .OO Przewodnik podróży na 
Wschód: Macau - serial 

20.30 Archiwum Ziemi - maga
zyn popularnonaukowy 

21.00 W australijskim buszu 
21.30 Prawda i legenda o pira

tach - serial dok. 
22.00 Siły specjalne: Amerykań

skie oddziały SEALS 
23 .OO Sekrety z życia maszyn: 

Odkurzacz - serial 
23 .30 Terra X: Przed Kolumbem 

- pozostałości Fenicjan i 
Egipcjan w Ameryce Po
łudniowej i Środkowej, 
serial dok. 

O.OO Tajemnica kręgów odciśnię
tych w zbożu - film dok. 

9.45 „Ostatni gwiezdny wojownik" - 9.05 „Potrzebna pomoc" - serial 8.55 „Lindenau" _ talkshow 6.00 - 17 30 Blom filmów 
komedia SF, USA 1983 (96 min) 10.00 „Piękni i bogaci" - serial 9 .55 „Intimate Encounters" _ film animowanych dla dzieci 

11.30 „Throb .. - sc1fal 1030 „Czas tęsknoty" - serial obyczajowy, USA 1986, reż. 17 30 „Fantastyczna czwórka" -
12.00 „Proszę o uśmiech'' (powt.) 11.00 „Właściwa cena" - show Ivan Nagy (89 min) w po- serial animowany (AIS) 
12.30 Blok filmów animowanych 1130 „Pojedynek rodzinny" - tele- zornie szczęśliwym malżeń- 18.00 ,,Jetsonowie" - seria! animo-
12.35 Vampy · turniej familijny stwie, atrakcyjna żona cierpi wany (AIS) 
12.40 „Przygody Dawida" 12.00 „Punkt 12" - magazyn infor- na brak miłości i seksu... 1830 „Flinstonowie" - serial ani-
13.05 Vampy macyjny 11.35 „Bill Cosby Show" - serial mowany (AIF) 
13.10 „Dzieci z Bcrghof' 12.30 „Historia Springfieldów" - se- 12.05 „Agentka mimo woli" _ se- 19.00 „Wieczór z Bagsem i Daffy" 
13.35 Vampy rial rial (AIS) 
13.40 „Foofur" 13.15 „Santa Barbara" - serial 13.00 „Hotel" . serial 20.00 Filmowy wieczór TNT na te-
14.05 „Cupidospacc" 14.10 „Morderstwa to jej hobby" - 14.00 „Arabella Kiesbauer" _ tal- mat: .,W hołdzie reżyserowi 
14.20 Vampy serial kshow George'owi Cukorowi": 
14.30 „Pandy'' (powt. 7, godz. 8.20) 15.00 ,,liona Chnsten": horrory 15.00 „Dynastia" - serial ,,Edward, My Son" - ang. dra-
14.50 Vampy 16.00 „Hans Meiscr": dziecko po 15.55 „Domek na prerii" - seria! mat obyczajowy, 1949, reż. 
14.55 „Rock'n Cop„ czterdziestce? 17.00 Trick 7 .. - filmy animowane: George Cukor, wyst.: Spencer 
1520 Vampy 17.00 „Kto tu jest szefem?" - seria! 17.05 "Akademia policyjna„ Tracy, Deborah Kerr, Ian 
15.25 ,.Kidd Video" 17.30 „Strasznie mila rodzinka" - se- 17.30 „Przygody Tiny Toon" Hunter, James Donald i in. 
1550 Vampy rial 17 .55 „Między nami, jaskiniowca- (l 12 min) Nieprzejednana po-
16.00 „Kamień marzeń" 18.00 „Piękni i bogaci" - serial (po- mi" stawa ojca popycha wrażliwe-
16.20 Vampy wt..-: godz. 10.00) 18.25 „Nasz głośny dom" - serial go syna do próby samobój-
1625 ,.Cupidospace" 1830 ,,Explosiv - flesz" - magazyn 18.55 „Inny świat" - serial stwa ... (A/F/S/H) 
16.35 „Po!)<'yc" 18.45 Wiadomości 19.30 „Bill Cosby Show" - serial 22.10 „Travels with My Aunt" -
16.45 „The Critical List" (1/2) - film 19.10 „Explosiv" - magazyn 20.00 Wiadomości komedia, USA 1972, reż. 

sensacyjny, USA 1978 (92 min) 19.40 „Dobre czasy, zie czasy" - se- 20.15 „Zie lekarstwo" - komedia, George Cukor ( I 09 min) 
18.25 „Proszę o u~miech'' rial USA 1985, rei. Harvey Nieśmiały młodzian wybiera 
18.55 Wiadomości 20.15 „Wołanie o pomoc" - magazyn Miller (93 min) się w podróż po Europie w 
19.05 „Pozdrowienia z 1aświatów" - reporterów 22.00 „Żołnierze niewinności" - towarzystwie ekscentrycznej 

serial 21.15 „Klinika miejska" - serial film sensacyjny, USA 1987, ciotki ... (A/F/S/H) 
20.00 Wiadomości 22.10 „Bez śladu'' - magazyn o zagi- reż. Han Woo Jung ( 103 0.15 ,,Susan and God" - film oby-
20.15 „The Law·• - film sensacyjny, nionych min) Emerytowany sierżant cz., USA 1940, reż. George 

USA. reż. John Badham (117 min) 23.10 „Nocny show RTL" Collins odwiedza Koreę, Cukor (115 min) Salonowa 
Młody adw0kat osohiście angażu- O.OO Wiadomości wracając myślami do czasów kokietka przeżywa głęboką 
j~ się w oh1011ę człowieka oskar- 0.30 ,.Strasznie mila rodzinka" - se- biedy i krwawych walk... metamorfozę duchową ... (A) 
żonego o związane z satanistycz- rial 2350 Wiadomości 2.30 „Romeo i Julia" - melodra-
nym rytuałem morderstwo... 1.00 „Trncey Ullman Show" O.OO „Simpsonowie" - serial mat, USA 1936, reż. George 

22.35 Wiadomości 1.30 ,.Kto tu jest szefem?" - serial 0.30 „Wypłacalna telewizja" - se- Cukor (127 min) Hollywo-
22.45 ,.Bare Knuckles'' - thriller. USA 2.00 „Explosiv" (powt. z godz. rial odzka ekranizacja tragiczne-

1975, reż. Don Edmonds (90 min) 19.10) 1.00 „Nasz głośny dom" - serial go romansu słynnych ko-
0.35 „Wilkołak" - nowy serial 2.30 Wiadomości 130 „Inny świat" - serial chanków z Werony ... (A) 

16.25 Lato w mieście - Sopot 
16.40 Program dnia 
16.50 Baw się razem z nami 
17.05 „Pomysłowy Dobromir" -

film animowany 
17.15 Lato w mieście - Gdańsk 
17.30 Nowiny i pogoda - serwis 

informacyjny 
17 .40 Giełda pracy 
17 .45 Notatnik konsumenta 
17.50 Kocia muzyka - program 

Moniki Jarząbek 
18.25 Notatnik Kulturalny 
19.00 ,,Nie lubię poniedziałku" -

komedia prod. polskiej, 
reż. Tadeusz Chmielewski 

(W. Bryt.) - odc. 217 
21.45 ,, \'\i spaniały Duke" - film 

muzyczny, USA, 1938 r„ 
reż, William Nolte 

23.00 TV Polonia 

POL--, 
SAT 

15.40 Powitanie 
15.45 Jesteśmy - Program redakcji 

katolickiej 
16.20 „Supermodelka", odc. 105 
17 .OO ,.Banda Pand", odc. 9 - serial 

animowany . 
20.40 Natura! wonders of Europe 17.30 „Złowrogi raj", odc. 35 i 36- • 
21.35 Zakupy w Mango serial 
22.05 Lato w mieście· Gdynia J 8.30 Oskar. magazyn filmowy 
22.15 Giełda pracy 19.00 Informacje 
22.25 „Hallo Szpicbródka" l 9.20 Angielski dla businessmanów 

film prod. polskiej 19.30 „Banda Pand", odc. 9 - serial ' 
O.JO Program dnia animowany 
0.15 Co słychać w Trójmieście 20.00 „Sąsiedzi", odc. 135 i 136 -

- sonda serial 
0.20 Halo tu Gdynia 20.58 Informacje 
0.55 „Do widzenia, do jutra" - 21.00 „Więźniarki", odc. 35 - serial 

film prod. polskiej, reż. 22.00 Gillette World Sport Special 
Janusz Morgenstern 22.30 Informacje i biznes inform. 

2.40 M-3 Magazyn Muzyczny 22.50 Angielski dla businessmanów 
3.40 Zakupy w Mango 23.00 „Złowrogi raj", odc. 35 i 36 -
4.05 Na krańcach świata serial ohyczajowy prod. brazyl. 
4.40 M-3 magazyn muzyczny O.OO Magazyn sportowy 
6.40 Co słychać w Trójmie- 0.30 „Są.siedzi, odc. 135 i 136 -serial 

ście? - sonda J .J 5 Pożegnanie 
6.45 Giełda pracy 
6.50 Gimnastykaporaw»s=i--

9.00 Ingo przedstawia 
12.00 Soul i reggae w MTV 
13.00 Przeboje Paula Kinga 
14.00 Simone przedstawia 
16.00 Studio sport (Dan Cortese) 
16.30 Raport Coca-Coli 
16.45 Magazyn nowości filmo

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

17.00 Wiadomości 
17.15 „3 From I": trzy teledyski, 

które łączy wspólny wyko
nawca, temat i czas nagrania 

17.30 Zadzwoń do MTV 
18.00 Muzyczny non-stop 
20.00 Przeboje Paula Kinga 
21.00 Prezenter MTV spełnia mu-

zyczne życzenia telewidzów 
22.30 ,,Beavis i Butthead" - serial 
23.00 Raport Coca-Coli 
23.15 Mag. nowości filmowych 
23.30 Wiadomości 
23.45 „3 From !"(cd.) 

O.OO „Zata1icz - Simone zapra
sza": gorące rytmy z róż
nych stron świata 

6.00 „Dom Deschenes" - serial 
6.30 Telewizja śniadaniowa 
8.05 Wiadomości TV kanadyjskiej 
835 „Światła Paryża" 
9.05 Magazyn afrykański 
9.35 „Afrykańskie kobiety" 

10.05 „Orient nad Sekwaną" - ma
gazyn kulturalny 

10.10 „Świat francuskojęzyczny" -
reportaże 

10.40 „Sindbad" 
11.00 „C' est tout coffe" 
1130 „Pytania dla mistrza" - tele-

turniej 
12.05 „Szansa dla piosenek" - show 
12.45 Wiadomości TV francuskiej 
13.05 „Dom Deschenes" - serial 
13.35 .,zdejmijcie maski" (powt.) 
14.50 „Magellan" (powt.) 
15.05 „Regiony Quebecu" 
15.35 „Co za historia" 
16.00 Wiadomości 
16.10 „Vision 5" - magazyn popu

lamonaukowv 
16.25 „40 stopni .; cieniu" - pro-

gram rozrywkowy 
18.30 Wiadomości 
19.00 „Światła Paryża" 
19.30 Wiadomości TV szwajcarskiej 
20.00 Reportaże 
20.30 „Tell quer' - mag społeczny 
21.00 Wiadomości TV francuskiej 
21.35 „Wiedzieć .więcej" - magazyn 

medyczny 
22.50 „Viva" - magazyn 
23.45 Wiadomości TV francuskiej 
0.10 ,Jeux de la francophonie" 
0.40 Relacja z kolarskiego wyści

gu Tour de France 
UO „Kraje francuskojęzyczne" 

(wydanie specjalne) 

NBC SUPER 
CHA 'N N 'El 

9.00 Super sklep 
10.00 „Rivera" - show 
11.00 „Kroniki katastrof' 
11.30 „Właściwy czas" - magazyn 

publicystyczny 
12.00 „Dzisiaj w biznesie" 
13.00 „Dzisiaj" - magazyn inform. 
I 3 .30 ,,Dzień w biznesie., 
14.00 „Dzisiaj" - mag. infonnacyjny 
1430 ,.Kolo fortuny" - magazyn 

ekonomiczny 
17.30 „Wieczorem o biznesie" -

magazyn ekonomiczny 
IS.OO „Dzisiaj" - mag. infonnacyjny 
19.00 Wiadomości ITN 
1930 ,.Ludzie i ich Joty" 
2030 „Teraz" - przegląd wiado

mości 
21.30 „Styl życia" - mag. ekolo-

• giczny 
22.00 Wiadomości ITN 
22.30 „Wieczór z Jay Leno'' -

show 
23.30 „Rozmowy intymne" - tal

kshow 
O.OO „Wieczorem o biznesie" -

magazyn ekonomiczny 

.,__.._,,,U_ J_ 
UNO 

9.00 Wiadomości 
9.30 Wiadomości Flesz 
9.35 „Nancy. Sonny & Co." - se

rial 
IO.OO „Monkeys, Go Home" - ko

media, USA 1966, reż. An
drew V. McLaglen (60 min) 

11.00 Wiadomości 
11.35 „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 
1425 ,.Atak na Żelazne Wybrze

że" - dramat wojenny, USA 
!968, reż. Paul Wendkos 
(I l4min) 

15.55 -17.55 Wakacyjne popołu
dnie z Jedynką: ,,$miech 
wzbudza śmiech" - progrmn 
rozrywkowy 

17 55 Dziś w parlamencie 
18.00 Wiadomości 
1820 „Podróże w czasie" - serial 
19.05 „Przychodzi mi na myśl .. -

teleturniej 
19.50 Prognoza pogody 
20.00 Wiadomości 

20.30 Wiadomości sportowe 
20.40 , . Błogosławiony między 

niewiastami" (I) - program 
muzyczny 

23.00 Wiadomości Flesz 
23.10 XLVIII Nagroda Strega 
O.OO Wiadomości Flesz 

wersje językowe: (A) · angielska, (F) -fińska. (Fr) - francuska, (N) -norweska, (S) - szwedzka,(*)· program w wersji dla niesłyszących .,,. O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TELEDIIENNIK 
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Klinika zdro'.ł'ego człowieka 
Latem częściej niż zwykle występują przy

padki zagroi.enia życia człowieka. Właśnie o tej porze 
roku wielu ludzi uskarża się na kłopoty z oddychaniem, 
czy zaburzenia w pracy serca. Nierzadko dolegliwości 
te występują u urlopowiczów, przebywających z dala 
od szpitala albo przychodni lekarskiej, np. w namiocie 
nad jeziorem lub w wynaj~tej chatce gdzieś w górach. 
Co robić, gdy organizm odmówi wtedy posłuszeństwa? 
Jak postąpić, by uratować zdrowie, a czasem i życie? 

Algieria. Do malej miejscowości w górach 
Kabylii przyjeżdża francuski lekarz. Zamierza służyć 
tubylcom swą wiedzą i umicj~tnościami, dzieląc zara
zem trudy ich prostego, skromnego życia. Wkrótce za
kochuje si~ w miejscowej dziewczynie Malice, córce 
przyjaciela, którego poznał w Indochinach. Romans bu
rzy rosnąca wrogość Algierczyków wobec Francuzów, 
okupantów ich ojczyzny. Przybiera na sile walka naro
dowowyzwole1kza. Zmusza to Francuza do opowiedze
nia się po którejś ze stron ... 

Wszystkie światła na Biedrzyńską 
Udeczka 

' Sicdemnastolark~ (Biedrzy1\ska) przenie-sio 
no z poprawczaka do zakl:idu psychiatr-' cznego na ba
dartla. DźiCWczy11a ucieka, pomaga jeJ jeden 7, pacjen
tów (Zamachowski). Na wolności dziewczyna próbuje 
pozbyć się towarzysza podróży. Ale ten - niedorozwi
nięty umysłowo - nie potrafi się samodzielnie poruszać 
Razem szukają miejsca dla siebie. Początkowa wrogośL 
podczas trwania ucieczki przemieni się w przyjaźń 
Ciągle jednak policja ściga dwoje zbiegów. 

-- Tajemnica Oberwoldu 
·~.--·' 
J ;, .• 

] ; ~łe). W pewną de
•·, szczową noc do zamku w 

Obcrwaldzie przyhywa 
młoda królowa i wieczerza 
samotnie przed portretem 
swego zamordowanego 
przez spiskowców męża. 
Król zginą! wkrótce po ce
remonii zaślubin, dlatego 
królowej nie dane było po
znać tajemnicy nocy po
ślubnej. Nigdy jednak nie 
przestała kochać męia i 
czuje, że jej życie bez niego 
nie ma sensu. Jest opętana 
myślą o własnej śmierci, 
która połączyłaby ją z nim i 

byłaby dla niej wybawieniem . W tym samym czasie do jej 
komnaty zakrada się młody anarchista, który wygl,idcm 
niezwykle przypomina zabitego króla ... Na zdjęciu Moni
ca Vitti. 

Wspaniały Duke 
Film muzyczny. Wyst.: Ralph Cooper. Lena 

Home. Lawrence Crimer. Monte Hawley. , 
Duke Davis jest producentem widowiska rewiowego. w 
którym występuje utalentowana Ethel Andrews. Pewne
go dnia łowca talentów proponuje jej wyjazd do Nowego 
Jorku i występy na Broadwayu. Po wiciu kłopotach i nie
powodzeniach Ethel staje się gwiazd:i w widowisku 
przygotowanym przez Dukea i jego trupę. 

Złe lekarstwo 

Komedia. Wyst.: Steve Guttenberg ( na 
zdj~ciu), Alan Arki n, Julie Hagerty, Bill Macy i in.) Ambi
cje i aspiracje zawodowe młodych lekarzy są tłumione 
przez bezlitosne realia .. . 

Opracowanie Bożena Kamińska 

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewi:.yjna 
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lAKŁADY ~RACY 
•SZPJIALE 
•PRALNIE 
• SZKOL Y itp. 13387'\ 

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

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

glazura do zaeto~owań profesjonalnych 
COLORBOX. PROJEKT 2000 c.-":'J~~> 
kolory i wzory na zam6wienie Indywidualne 

tera koty od 15><15 do 50x50 
5 lda5a ścieralności 
antyposli~owi, klasy B 
mrozoodporne 

BIURO: tel. 79-14-79, 79-13-45, fax 25-05-90 
OFERTA T DNIA· 

kom,-tct ba • Franci• 
3,5 mln • 

9625 

• 1 b I PRZEDSIĘBIORSlWO I au® suoowtAN0-1NsrAtAcvJNE 

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

PCV 
wg niemieckiego systemu V EKA 

ALUMINIUM 
wg belgijskiego systemu~.,#'~.!;.".!~~!;~!! 

•4;t·)·I1ł3:!ts1 Jiij;fia·ill 1:iM:itfl 

©Fi;(F.lu~ 
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 

w Gdyni - Generalny Inwestor 
Osiedla Dąbrowa i Dąbrówka 

oferuje 
do sprzedaży mieszkania w budynkach 
3-kondygnacyjnych w Gdyni-Orłowie 
przy ul. Wrocławskiej i Wielkopolskiej 

- powierzchnia mieszkań 36-88 m2 

- koszt m2 450 USD niezmienny 
- partery 1 O % tańsze 
- podwyższony standard 
- atrakcyjna lokalizacja 
- termin zasiedlenia I - li kw. 95 r. 

Zainteresowanych zapraszamy do rozmów: 
Gdynia, ul. Paprykowa 12, pok. nr 1 lub 14, 

tel. 290-016 w. 53 lub 22. 

PB HOSSA rozpoczęło realizację budynku 13-rodzinnego 
w osiedlu Gdynia-Dąbrowa przy ul. Kameliowej 

-+ cena 370 USD/1 m2 

+ miejsce parkingowe 
-+ termin zakończenia - 31. 03. 95 
-+ istnieje możliwość kredytowania 
-+ budynek catkowicie strzeżony, 

komTortowy, z ogródkami 

BIURO SPRZEDA2Y, GDYNIA, ul. Sląska 35/37, pok. 324 
tel. 20 92 33, fax 211-304 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 

~ A ~._ __________________ .. 
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PRIY JDŹ I UP PO ZWJ ~IOWANIE NIS ICH CENACH 
Godziny otwarcia hal: 

od poniedziałku do piątku 1400 • 2000 

sobota 900 - 1400 

w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca 1 OOO • 1600 

Ogórki konserw. 
„Morena" 0,9 I 

1 szt. 17. 900, • 

Proszek „E" 
Standard 600 g 

Zupki bfyskaw. 
,, Vifon" 

1 szt. 4.900,-

Napoje „Nata" 
1,51 

1 szt. 9.900,· 

1 szt 11.900,· 

, _,,, -

. . ~(' t 
I Czekolada 

„Fazer" 170 g 

1szt. 19.900,· 

Mąka Gdańska 

1 kg 5.900,-

Kaszka pszenna bfyskawiczna 
z owocami 200 g 

1 opak. 9.900,· 

... oraz wiele innych okazyjnie tanich towaróvv jak np: 
Olej Gdański „Olvit" 1 I 
Papier toaletowy Bff 
Pasta BHP 0,5 I 
Galaretka do ciast „Dr Oetker" 100 g 
Lanza mydło 200 g 
Lanza co/or pudełko 1,8 kg 
Krem Nivea 141 g 
Mydło oliwkowe 1 OO g 
Sok jabłkowy „Hortex" 1 I 
Sok wieloowocowy „Hortex" 0,251 
Kasza manna 1 kg 
Suchary Delikatesowe 300 g 
Czekolada Koryncka 100 g 
Sezamki 35g 
Szprot wędzony w oleju 150 g 

24900,· 
1300,· 
5900,-
5400,· 

10900,-
94900,-
15600,-
4300,-

12900,-
4900,-
7300,-
9900,-
8900,-
2900,-

10900,-

Dorsz w sosie pomidorowym 150 'g 
Groszek z march. ,,Morena" 500 g 
Herbata cytrynowa 20 tor. 
Pierniki Alpejskie 250 g 

10900,· 
9900,· 
8900,· 

13900,· 
1900,· 
2400,· 
8900,-
7900,-

Soda oczyszczana „Rovita" 70 g 
Pieprz ziołowy Lux „Rovita" 20 g 
Śmietanka UHT 18% Maćkowy 0,251 
Margaryna Kasia 250 g 
Hamburgery „Pozmeat" 3 szt. 16900,
Pasztet Mazowiecki 190 g 8 900,· 
Rolmopsy Delikates. RKJ Bolszewo 500 g 15 900,-
Makaron gniazda „ Wienox" O, 5 kg 9 300,· 
Herbata granul. malinowa 400 g 19 900,· 
Krem glicerynowy do rąk 8 900,-
Wafle „Compar" 150 g 7 300,· 

l(oM~l(AIJf l(oM~((Alff 
Nowo otwarta hala 

l(oM~((AtJf zaprasza 
w Gdańsku w Gdańsku w Elblągu w Tczewie 
ul. J. Hallera 132 al. Jana Pawia li w Gdyni . al. Odrodzenia 1 O ul. Gdańska 33 
teren Polmozbytu na Zaspie osiedle Zawada 

ul. Hutnicza ·4 
WSZELKIE PARTIE TOWARÓW OKAZYJNYCH SPRZEDAWANE SĄ Aż. DO WYCZERPANIA SIĘ POSIADANYCH ZAPASÓW. 

WSZYSTKIE PODANE CENY SĄ CENAMI JEDNOSTKOWYMI ZAWIERAJĄCYMI PODATEK VAT. JEDNOCZEŚNIE ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO BŁĘDU W DRUKU. 

KOMM und KAUF HALE SPRZEDAŻY FIRMY ELKU-CENTRALA HANDLOWA SPÓŁKA z o.o. W GDANSKU, ul. SCHUBERTA 104, TEL. 32·49-37 
JOINT-VENTURES MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY PRODUKCYJNO-HANDLOWEJ ELKU HOLDING AG LINZ/AUSTRIA 

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

• 
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Boston 5.07. Nigeria - Wło

chy 1:2 (1:0, 1:1). Bramki zdo
byli: Roberto Baggio (89 i 102 
min.) - dla Włoch oraz Emma
nuel Amunike (26) - dla Nige-
m. 

Nigeria: Rufai - Eguavoen, 
Okechukwu, N'wanu, Emenalo 
- Finidi, Okocha, Oliseh, Amu
nike (58 Oliha) - Amokachi 
(35 Sdepoju), Yekini. 

Wiochy: Marchegiani -
Mussi, Costacurta, Maldini, 
Benarrivo - Signori (64 Zola), 
Berti (46 D. Baggio), Donna
doni, Albertini - R. Baggio, 
Massaro. "' -

Czerwona kartka: Zola (76). 
Żółte kartki: Massaro, Costa
curta, Signori, D. Baggio, Mal
dini - z Włoch oraz Emenalo, 
Adepoju, Oliseh i N'wanu - z 
Nigerii. Sędziował: Arturo 
Carter (Meksyk). Widzów 61 
ooo. 

W ćwierćfinale Włosi zmie
rzą się w sobotę z Hiszpanią. 

Nowy Jork 5.07. Bułgaria -
Meksyk 1:1 (1:1, 1:1), w rzu
tach karnych 3: 1 dla Bułgarii. 
Bramki: Christo Stoiczkow (7) 
- dla Bułgarii i Alberto Aspe 
(19 - karny) - dla Meksyku 
Bramki w rzutach karnych: 
Bonczo Genczew, Daniel Bori
morow i Jordan Leczkow (Buł
garia) oraz Claudio Suarez 
(Meksyk). 

Bułgaria: Michajłow - Kre
meneliew. Chubczew, Kiria
kow. Borimorow - Jordanow, 
Leczkow, Bałakow, Kostadi
now (ll 9 Michtarski) - Siria
kow (104 Gonczew), Stoicz
kow. 

Meksyk: Campos - Rodrigu
ez, Suarez, J. Ramirez, R. Ra
mirez - Ambriz, Berna!, A. 
Garcia, L. Garcia - Alves, Ga
lindo. 

Żółte kartki: Kremenliew, 
Sirakow, Jordanow - z Bułgarii 
i Suarez, Luis Garcia, k. Rami
rez, Grcia Aspe - z Meksyku. 
Sędziował: Jamał al-Sharif 
(Syria). Widzów 71 030. 

Przeciwnikiem Bułgarii bę
dą w niedzielę Niemcy. 

, 
Cwiercfinaliści w komplecie 

·.··· ·~··· 

Jordan uczkow przypieczętował awans Bułgarii do ćwiećfinału piłkarskich mistrzostw świata. Na zdjęciu podczas wykonywania 

rzutu karnego zmusza do kapitulacji bramkarza Meksyku, Jorge Camposa. Fot. PAP/CAF-AP 
Dogrywka i rzuty karne wy- trzymali presji rzutów karnych, nych, zdania są podzielone. Z 

łoniły ostatnich ćwierćfinali- a bohaterem Bułgarii został jednej strony, sondaże oglą
stów piłkarskich mistrzostw bramkarz, Borisław Michaj- dalności piłkarskich mi
świata w Stanach Zjednoczo- low, który wyłapał trzy pierw- strzostw w TV amerykańskiej 
nych. Zostały nimi jedenastki sze uderzenia rywali z 11 m. pobiły pod tym względem tur
Włoch i Bułgarii, które po he- W ćwierćfinałach spotykają niej tenisowy w Wimbledonie i 
roicznych bojach cxiparły atak się: Włochy - Hiszpania (sob. US Open w golfie, a z drugiej 
Nigerii i Meksyku. W najlep- godz. 18), Holandia - Brazylia ankieta przeprowadzona przez 
szej ósemce mistrzostw znana- (sob. godz. 21.30), Bułgaria - dziennikarzy „Los Angeles Ti
lazła się Brazylia i 7 zespołów Niemcy (niedz. godz. 18) i Ru- mes" wykazała, że 2/3 mi e
z Europy. Upały panujące pod- munia - Szwecja (niedz. szkańców tego miasta nie ma 
czas turnieju nie były więc,jak 21.30). w ogóle pojęcia, że odbędzie 
się spodziewano, sprzymie- Do zakończenia mistrzostw się tam finał World Cup. Inne 
rzeńcem południowców i dru- pozostało już tylko osiem spo- badania dowodzą, że afera do
żyn z Afryki. tkań. Dotychczasowe ( 44) pingowa Diego Maradony i 

Nigeryjczycy myślami byli obejrzała rekordowa liczba 2 morderstwo Andersa Escobara 
już w następnej rundzie, kiedy 955 112 widzów, co daje prze- przyczyniły się do wzrostu za
Roberto Baggio zdobył wy- ciętną 67 162 na jeden mecz. interesowania Amerykanów 
równującą bramkę na minutę Czy jest to miarodajny wska- mistrzostwami. 
przed upływem normalnego żnik wzrostu popularności soc- Na stadionach USA jest bar
czasu gry. Meksykanie nie wy- cera w Stanach Zjednoczo- dzo kolorowo. Arbitrzy poka-

Muliu Adepoju (Nigeria): 
Na dwie minuty przed upły
wem regulaminowego czasu 
straciliśmy kontrolę nad wyda
rzeniami na boisku. Wyrówna
nie autentycznie nas zabiło. 

Clemens Westerhof (trener 
Nigerii): Był to ostatni mój 
mecz na stanowisku trenera re
prezentacji Nigerii. Sprawa zo
stała wcześniej uzgodniona z 
federacją tego kraju, iż po mi
strzostwach rozstaję się z dru
żyną. Po pięciu latach pracy w 
Nigerii czas zająć się czymś in
nym. Wygrana leżała w zasięgu 
ręki. Do pełni szczęścia zabra
kło dwóch minut. Jest to gorzka 
prawda. Spotkanie uzmysłowi-

pinie po meczach 
Io, że brakuje nam trochę do
świadczenia. Na pocieszenie 
pozostaje nam fakt, iż jesteśmy 
drużyną mogącą sprawiać nie
spodzianki. Włosi zagrali tak 
jak się spodziewaliśmy. 

Arrigo Sacchi (trener 
Włoch): Jestem zmęczony i bli
ski omdlenia. Człowiek uczy 
się cale życie. Ten mecz był 
nowym doświadczeniem. Ze , 
spół zasłużył na zwycięstwo. 
Nadawaliśmy tempo przez 70 
min. Nigeria to wspaniały ze
spół, ale my jesteśmy lepsi. Ro
berta Baggio nie zmieniłem, 

ponieważ w decydujących mo
mentach potrafi on strzelić 
bramkę. 

Bońslaw Michajłow (bram
karz bułgarski): To najszczę
śliwszy dzień w moim życiu! 
Uściskałem wszystkich moich 
rodaków. Rozegraliśmy zdecy
dowanie najlepszy nasz mecz 
od początku mundialu. Włoży
liśmy wszystkie siły w to, aby 
wywalczyć awans w tak trud
nym pojedynku. Niemcy mają 
pewną przewagę - mogą dłużej 
regenerować siły, ale nie po
w inni z góry cieszyć się z 

zali dotychczas zawodnikom 
191 żółtych i 11 czerwonych 
kartek. Niestety, nerwowej at-

. mosferze Mundialu poddają się 
również niektórzy sędziowie. 
Niepotr.lebnie chyba postrasze
ni przez sekretarza generalnego 
FIFA Seppa Blatera (ten sam, 
który na oczach całego świata 
kantował podczas ceremonii 
losowania grup eliminacyj
nych), arbitrzy nie wytrzymują 
napięcia i w efekcie popełniają 
błędy, które niekiedy mają 
istotny wpływ na końcowy wy
nik spotkań. Dobrze, że we 
wtorkowych meczach osta
tecznie wygrały zespoły, które 
w wypadku porażek mogłyby 
mieć o to całkiem uzasadnione 
pretensje do sędziów. Meksy
kanin, Arturo Carter, najpierw 
nie przyznał Włochom w me
czu z Nigerią ewidentnego kar
nego, a potem zupełnie nieo
czekiwanie wyrzucił z boiska 

, Gianfranco Zolę. W kolejnym 
spotkaniu Syryjczyk, Jasmal 
al-Sharif, ,,sprezentował" Me
ksykanom karnego (nie widział 
zagrania wysoką nogą zawo
dnika Meksyku}, po którym 
zdobyli oni wyrównującą 

bramkę z Bułgarami. 
Na liście najskuteczniej

szych strzelców wciąż prowa
dzi, z 6 bramkami, Rosjanin 
Oleg Salenko, przed Niemcem, 
Juergenem Klinsmannem - 5 
oraz Martinem Dahlinem ze 
Szwecji, Christo Stoiczkowem 
z Bułgarii i Argentyńczykiem 
Gabrielem Batistutą. Jednakże 
pierwszy i ostatni z wymienio
nych swego dorobku nie po
większą, gdyż ich kraje odpa
dły już z turnieju. 

W ankiecie przeprowadzo
nej wśród 51 dziennikarzy ob
sługujących mistrzostwa naj
więcej szans na miscrzostwo 
świata mają Brazylijczycy, 
przed Niemcami i Holandią. 

Adam Suska 

awansu do półfinału. Oczywi- I 
ście są faworytami - przecież to 
obrońcy tytułu. Nasza wygrana 
jest też możliwa. 

Miguel Mejia Baron (trener 
Meksykanów): Ani przez mo
ment nie graliśmy po to, aby 
doprowadzić do konkursu rzu
tów karnych. Chcieliśmy wy
grać w walce na boisku. Pierw
szy nieudany strzał Alberto 
Aspy wprowadzi! atmosferę 
mogącą przyprawić o zawal 
serca. Nie dokonywałem zmian 
w trakcie meczu - uważałem, 
że drużyna gra dobrze i zmiana 
mogłaby wybić ją z rytmu. 

(PAP) 

Pod patronatem „DB" 

Młodzi raidowcy w „Pucharze Cinque_cento" Jeszcze dwa medale 
- Jak oceniacie swoje szanse w tych zawo

dach? 
Tomek: - Na pewno czeka nas trudne zadanie. 

Jednak nie obawiam się tego startu. Zresztą nie 
będzie to mój pierwszy udział w rajdzie samo
chodowym. Dwa lata temu na zlocie klubów 
PZMot. mając do dyspozycji „malucha", starto
wałem w rajdzie nawigacyjnym, gdzie zająłem 9 
miejsce na 40 uczestników. 

Eryk: Wprawdzie brakuje nam doświadcze
nia, ale po paru startach powinniśmy czuć się 
pewniej. -

- Dlaczego wybraliście akurat ten rodzaj spo
rtu? 

Tomek: - Od dawna interesowałem się moto
ryzacją i chyba dlatego postanowiłem spróbo
wać swoich sil. 

Podczas pływackich mi
strzostw Polski 12-latków w 
Rzeszowie (basen 50-metro
wy) medalowy dorobek repre
zentantów wybrzeżowych klu
bów nie ograniczy! się do 
trzech złotych medali Karoliny 
Polinceusz (SP 2 Morena). 
Wychowanka trenera Rufina 
Godlewskiego wywalczyła tak
że drugą lokatę na 800 m dow., 
bijąc przy okazji wynikiem 
10:20.48 drugi rekord okręgu 
w swojej kategorii wiekowej 
(pierwszy rekord ustanowiła na 
100 m dow. - 1:04.97). Brą
zowy medal zdobył ponadto na 

W sobotni wieczór 

200 m klas. (2:56.23) kolega 
klubowy Karoliny, Dariusz Ta
raszkiewicz (na 100 m klas. 
by! czwarty). 

Na tej bardzo dobrze zorga
nizowanej imprez~e w finałach 
A startowali również: Aneta 
Kobierzyńska (na 100 m i 200 
m grzb.) z SP 2 Morena, Ewe
lina Kuklińska (na 100 m mo
tyl.) i Stanisław Zemanek (na 
800 m dow.) ze Startu Gdańsk, 
Damian Betnerowicz (na 200 
m klas.) z AZS A WF Gdańsk 
oraz Anna Leda (na 200 m 
klas.) z Sambora Tczew I 

(s) 

7 lipca 1994 

Lechia Gdańsk • łKS łódi 0:3 

Przerwany sen o mistrzostwie~ 
I 

Wczoraj na boisku w Staro 
gardzie Gdańskim odbył się 
pierwszy finałowy mecz mi
strzostw Polski juniorów młod
szych ' pomiędzy Lechią 

Gdańsk i ŁKS Łódź. Kibiców 
młodych piłkarzy w biało-zie
lonych strojach spotkała przy
kra niespodzianka. Lechia 
przegrała z ŁKS 0:3 (0:0). 
Bramki dla łodzian zdobyli 
Marek Saganowski w 44 i 45 
min. gry oraz Arkadiusz Gon
dzia w 55 min. Sędziował: Zbi 
gniew Marczyk (Piła). Widzów 
ok. 300. 

Lechia: Bubólka - Koło 
dziej, Szydłowski, Markuszew
ski (46 min. Błaszczyk), Bo
rzęcki (54 min. Merchut), Wy
rożębski (54 min. Sumiła), 
Król, Piątek, Koszczyński, Da
widowski, Zieńczuk:. 

ŁKS: Samuel - Wrzesiński, 
Nowak, Cyi, Kafarski, Osiński, 
Piotr Leszczyk, Saganowski 
(74 min. Łukasik), Stefanik (41 
min. Stępień), Paweł Leszczyk 
(41 min. Łanowy), Gondzia. 

• Amerykanin Leroy Burrell 
podczas mhyngu lekkoatetycz. 
nego w Lozannie ustanowił re· 
kord świata w biegu na 100 m 
wynikiem 9,85. Poprawił on 

, tym samym o 0,0 l sek najlep· 
sze osiągnięcie swego rodak.a 
Carla Lewisa z 21 sierpnia 
1991 r. 

• Mistrzem świata w szabli 
na SLcrmierczych .mistrzo· 
stwach w Alenach, został Nie
miec. Felix Becker. W finale 
wygrał on z Rosjaninem, Sta-
11 isla wem Pozdniakowe1n 
15:14. Brązowe medale zdoby
li Węgier Bence Szabo i Rosja~ 
nin Grigorij Kirienko. Najlep
szy z Polaków, Janusz Olech, 
przegrał \\ l/4 finału z Be„ke 
rem6:15 ·, 

W finale turnieju druzyno· 
w~go we florecie mężczyzn' 
Włosi pokonali Niemców 5:3, 
a w walce o brązowy medal 
Chińczycy zwyciężyli Francję 
5:3, Polacy odpadli w 118 fina
łu, po porażce z Rosją 1 :5. 

• Hiszpan Francisco Cabcllo 
wygrał czwarty etap wyścigu 
kolarskiego Tour de France. 
Rozegrany on był na teryto 
rnmr Attgli, z 1.:>etrr do Bńgh
ton (204 km). Po tym etapie 
nowym liderem został Wioch 
Flavio Vanzella, który wyprze· 
dza o 4 sek. Johana Musceuwa 
(Belgia) i o 14 sek. Miguela 
Induraina (Hiszpania). Najlep
S.l'f z Polaków, Cez.ary Zamana 
zajmuje 131 pozycję ze stratą 6 
min. i 4 sek. do lidera. 

• W wypadku samochodo
wym na Kubie zginął zloty 
medalista igrzysk w Barcelonie 
w boksie, wagi powyżej 91 kg 
- Robert Balado Mendez. 

• Stan zdrowia Ryszarda 
Granicy jest nadal krytyczny. 
Przypomnijmy, że zawodnik 
Automobilklubu Rzemieślnik 
Warszawa uczestnicząc w Raj
dt,ie Karkonoskim;' wypadi z 
trasy 8 OC i uderzył w drLCwo. 

• W towarzyskim meczu 
rugby Australia pokonała w. 
Sydney Francję 58:0 (28:0). 

(sus) 

Trener Lechii, Józef Gła
dysz nie ukrywał. że jego dru
żyna mierzy w mistrzowski ty
tuł. Ostatnią przeszkodą w dro
dze do tego celu w finale mi
strzostw Polski 16-latków, są 
juniorzy ŁKS Łódź. Wczoraj w 
Starogardzie łodzianie prze
rwali sen biało-zielonym o ty
tule. Tak chyba trzeba skomen
tować porażkę gdańszczan. 

Od pierwszych minut gra 
była bardzo nerwowa. Szybciej 
opanowali się jednak młodzi 
gdańszczanie i w 1 O min. 
Grzegor.z Król w dobrej sytua
cji strzelił nad poprzeczką. 5 
min. później, znowu Król mógł 
wpisać się na listę strzelców. 
Tomasz Dawidowski wyłożył 
mu piłkę pod bramką ŁKS, ale 
i tym razem Król przeniósł pił
kę nad poprzeczką. W 19 min. 
ładną akcję Lechii zakończył 
strzałem głową Marek Zień
czuk, ale piłka trafiła w po
przeczkę. Jeszcze raz futbo
lówka cxibiła się od poprzeczki 
po strzale Dawidowskiego w 
39 min. W pierwszej połowie 

meczu goście tylko raz powaz
nie zagrozili bramce Lechii, ale 
skończyło się na strachu. 

Po przerwie kontry ŁKS 
okazały się jednak zabójcze. 
Po błędach gdańskich obroń
ców najpierw w 44 min. To
masz Saganowski uzyskał po
wadzenie dla łodzian, a minutę 
p~żniej przebiegi z piłką pra
wie 30 metrów, i będąc sam 
przed bramkarzem Pawłem 
Bubółką, podwyższył rezultat 
na 2:0 dla ŁKS . Wynik meczu 
na 3:0 dla łodzian ustalił w 55 
min. ładnym strzałem Arka
diusz Gondzia. 

Lechia starała się atakować. 
W 68 min. gry sędzia podykto
wał rzut kamy, ale Marek Pią
tek strzelił nad poprzeczką. W 
niedzielę rewanż w Łodzi. 

* * * 
W pierwszym finałowym 

meczu o mistrzostwo Polski ju
niorów do lat 18, Gwarek Za
brze przegrał na własnym boi
sku z Hutnikiem Kraków 0:2 
(0: I). 

Janusz Woźniak 

eroetap'w u 
W Ełku odbył się tradycyjny 

czteroetapowy wyścig szosowy 
(młodzieżowy) im. poety ma
zurskiego, Michała Kajki. 
Dość owocnie startowali w 
nim wybrzeżowi i pomorscy 
kolarze. Spośród zawodników, 
zgrupowanych obecnie w tea
mie Stal Dalia Grudziądz, Le
chia Rafineria Gdańsk, Woj
ciech Femer okazał się najlep
szy w klasyfikacji generalnej 
imprezy w kategorii juniorów, 
Waldemar Chyliński był ósmy, 
a Michał Bogdziewicz dzie
wiąty. W kat. juniorów młod
szych Grzegorz Wolsza był 
szósty. Za kartkę z pozdrowie
niami dziękujemy. 

W tymże ełckim wyścigu 
startowali też szosowcy MO
SiR Nowakowski- Północ 
Pruszcz Gdański. W kat. junio
rów młodszych w klasyfikacji 
generalnej Piotr Jaworski zajął 
drugie miejsce, a Krzysztof 
Krzywy uplasował się na siód
mej pozycji. 

Przy okazji informacja, że 
szosowcy z Pruszcza startowali 
też w międzynarodowym wy
ścigu juniorów na szosach 
woj. wałbrzyskiego. Tam Ar
kadiusz Wojtas ( MOSiR 
Pruszcz - Nowakowski) był w 
gronie 80 zawodników szósty. 

(Wa) 
-- ---------· - ---· ----·----·-- --·---. 

UKF 71.09 MHz stereo 

14.40 Giełda pracy; 16.05-
17.00 - ,,Wydarzenia" - audycja 
reporterów; 17.10 Informacje 
sportowe; 17.15 - ,,Magazyn" -
audycja tematyczna; 17 .30 
Kronika wypadków; 18.05 „U 
brzegów jazzu .. (Krzysztof Ro
kita); 20.05 - Czarna godzina; 
21.05 Top-Mix magazyn aktu
ralności muzycznych;22.05 
Duo Pogo Bis O.OO - ,,Nocne 
muzykowanie" 

RAD I O 
GD A 'Ń S 'K 
UKF 67.85: 103.7 !\-fliz stereo 
Wiadomości co godzinę całą 
dobę; rybacka prognoza pogo
dy w pr. I: 058, 6.20, 13.05, 
21.05 

Eryk: - Ja z kolei od 1988 r. biorę udział w 
rajdach enduro. Bardziej interesują mnie motos 
cykle, ale z racji tego, że Tomek jest moim do
brym kolegą, postanowiłem mu pomóc. Tym 
bardziej, że lubię grzebać przy samochodach. 

- Kto sfinansował zakup samochcxiu? 

Zatańczą zawodowcy 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, JO.OO, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, IS.OO, 21.00, 
22.00, 23.00, O.OO i 1.00: Ser
wisy informacyjne; 9.05 Prze
gląd prasy; 6.00-10.00 Przebu
dzenie na życzenie; 6.05 Infor
macje bieżące; 6.10 Kalenda
rium, piosenka dla solenizan
tów; 6.15 Serwis poranny; 6.20 
Prognoza pogody; 6.40 Prasa 
lokalna - fakty; 6.50 Cickawo
s tki z prasy krajowej; 7.15 
Trójmiasto na żywo; 7.20 Za 
wcześnie, za późno - słodki 

konkurs; 7.45 Mag. motoryza
cyjny; 8.10 Konkurs teatralny; 
8.35 Serwis lokalny; 8.40 Wia
domości ekonomiczne; 9.25 
Kursy walut; 10.05-14.00 Dru
gie śniadanie; 10.20 Konkurs 
kto to powiedział?; 10.35 Ser
wis sportowy; 10.50 Informacje 
kulturalne; 11.1 O Kalendarium 
wędkarskie; 11.35 Trójmiasto 
na żywo; 11.50 Horoskop; 
12.35 Serwis lokalny; 12.40 
Notowania giełdowe; 12.45 
Kwadrans dla ... ; 13.15 Ramnet 
- magazyn informatyczny; 
13.35 Serwis sportowy; 14.05-
18 .00 Popołudnie z Radiem 
ARnet; 17 .40 Spotkanie z klu
bem ,,żak"; 18.05 - 20.00 Mu
zyka non stop; 20.05-22.00 Ko
zmic Vibrations; 22.05 Trój
miasto na żywo; 22.10-0.00 
Słuchaj razem z nami; O.OS, 
6.00 Muzyka non stop 

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 35Auto opel radio, 
7.45, 8.45 Radiowa giełda pra
cy; 9.05 Radio biznes; 9.45, 
12.45, 14.45, 16.45 Dziś tele
fon, dziś ogłoszenie; 10.05 
Wakacyjne Studio 5; 11.30 Po
wieść na lato: K. Nepomucka -
„Florida Story"; 14.00 - 17.00 
Studio Bałtyk a w nim: 14.15, 
15.15, 16.15 Informacje miej
skie, 16.10 Wiadomości sporta· 
we: 17 .05 Punkt widzenia -
Letni sposób na kłopoty; 17.45 
Radiowa giełda pracy; 18.0S 
Muzyczny ekspress; 19.05 
Wieczór klubowy; 21.05 Mu
zyka, którą lubię; 22.00 Radio 
BBC; 23.05 Jazz przed półno
cą; 23 .45 Noc i poezja; 0.05 
Radio nocą - Amerykańska li
sta przebojów country; 4.05 
Muzyka przed świtaniem Fot. Maciej Kostun 

Tomek: Głównie moja mama, dzięki której 
stałem się posiadaczem fiata cinquecento. 

- Zapewne śledzicie na bieżąco rywalizację 
rajdowców, zarówno w kraju jak i za granicą. 
Kogo dażycie największą sympatią? 

Eryk: - Bez wątpienia Macieja Kołomyjskie
go, który jest naszym sąsiadem i do którego czę
sto chodzimy po poradę. 

19-letni Tomasz Jęcka oraz jego mechanik -

18-letni Eryk Guertler w najbliższy weekend 

staną na starcie II eliminacji samochodowego 

rajdu o „Puchar Cinquecento", która rozegrana 

zostanie w Poznaniu. 

- Mam nadzieję, że po powrocie z Poznania, 
podzielicie się z nami wrazeniami z tej imprezy. 

Tomek: - Obiecujemy. 

Maciej Polny 
PS. Redakcja ,,DB" postanowiła patronować 

młodym automobilistom. 

Korty zapraszają 
Kolejny, 15. turniej teniso

wy amatorów z cyklu Grand 
Prix Wybrzeża o puchar 
,,Dziennika Bałtyckiego" odbę
dzie się w dniach 8-10 bm. na 
kortach MOSiR w Redzie. Za
pisy w piątek do godz. 16 .30 
na miejscu. Zapraszamy wszy
stkich chętnych. Poprzedni, 14. 
turniej wygrał Jan Kozak po fi
nałowym zwycięstwie nad Mi
rosławem Brusilą 6:4, 6:3. 

Ognisko TKKF „Przymo
rze" w Gdańsku organizuje na 
swoich kortach przy ul. Dą-

browszczaków wakacyjny tur
niej tenisowy o puchar Radia 
Plus. Początek gier 8 bm. Zapi
sy dzieci, młodzieży i doro
słych w siedzibie „Przymorza". 
Przy okazji wiadomość, że 
ognisko to udostępnia bezpłat
nie w okresie wakacji młodzie
ży trzy korty i ścianę tenisową 
oraz organizuje płatny kurs 
wakacyjny dla dzieci w wieku 
7- 15 lat. Zapisy na kurs do 10 
bm. 

(Wa) 

Zbigniew Pest a nie iyie 
We wtorek zmarł w wieku 

41 lat 'lbigniew Pestka. Był 
członkiem prezydium Rady 
Wojewódzkiej LZS w Gdań
sku i przewodnic1,ącym ogni
wa LZS w Piasecznie kolo 

Gniewu. Od dwóch lat kiero

wał ośrodkiem RW LZS w 

Osowej. Wiejskie środowisko 

sportowe straciło oddanego 

działacu. 

Rugbiści 
na piały 

I 
W sobotę o godz. 17 na terenie 

Łazienek Północnych odbędzie się 
spotkanie założycielskie Sopockiego 
Towarzystwa Miłośników Rugby. 
Na miejscu będzie można na plaży 
pograć w ,jajo", wypić piwo, zjeść 
kiełbaskę z grila oraz podyskutować 
o dyscyplinie. Wszystkich chętnych 
na spotkanie zapraszają starsi zawo
dnicy i działacze Ogniwa. (sus) 

Turniei „6" 
piłkarskich 
MOSiR w Sopocie organi

zuje w dniu 8 lipca br. turniej 
.,6" piłkarskich z cyklu Grand 
Prix tego miasta. Zawody prze
widziano w trzech kategoriach 
wiekowych: I 0-12, 13-15 i 15-
17 lat. Zapisy - w dniu turnieju 
od godz. 9 w siedzibie MOSiR 
przy ul. Armii Krajowej 76/82, 
lub telefonicznie pod nr 51-61-

1 51. (Pol) 

W sobotę do hali tenisowej SKT w Sopocie 
przy ul. Haffnera zjadą wszystkie najlepsze w 
kraju uwcxiowe pary taneczne, by rywalizować 
w kolejnym turnieju w tańcach latynoamerykań
skich o Grand Prix '94. Przewidziany jest też 
pokaz rock and rolla w wykonaniu 5. pary świa
ta z Krakowa. Początek imprezy o godzinie 
19.30. 

Sopocki turniej będzie kolejną eliminacją te
gorocznego Grand Prix, na które składa się 7 
turniejów. Trzy z nich rozgrywa się w tańcach 
latynoamerykańskich, trzy w standardowych i 
ostatni, finałowy w obu stylach. Oto aktualna 
czołówka klasyfikacji Grand Prix Zawodow
ców: 1. Wojciech Przemieniecki/Barbara Mazur 
(Olsztyn) - 24 pkt.; 2. Waldemar i Joanna Zio
mek (Poznań) - 22; 3. Robert Linowski/Katarzy
na Jechna (Olsztyn); 4. Ireneusz Sulewski/Moni
ka Sołowiej (Warszawa); 5. Piotr i Ewa Czar
neccy (Gdańsk). 

Polska jest drugim po Niemczech krajem, 
gdzie organizuje się tego typu turnieje. Dwie 
najlepsze pary reprezentować będą nasz kraj na 
mistrzostwach Europy i świata. Obok sportowe
go celu, impreza ma także zadanie spopularyzo
wania tańca towarzyskiego w naszym kraju. 
Dlatego też jednym z punktów programu jest ta
niec gremialny, w którym będzie mogla wziąć 
udział także publiczność. Tych i innych atrakcji 
w sobotni wieczór w sopockiej hali tenisowej z 
pewnością nie zabraknie. 

(sus) 

Mecz kontrolny 

Polonia sprawdzi Błękitnych 
W sobotę, 9 lipca br. o godz. 

12.00 na stadionie przy ul. 
Agrikola w Elblągu, rozpocz
nie się spotkanie kontrolne po
między III ligowym beniamin
kiem Błękitnymi Orneta, pro
wadzonymi przez niedawnego 

szkoleniowca Polonii Stanisła
wa Fijarczyka i miejscową Po
lonią, trenowaną przez Lecha 
Strembskiego. który także za
debiutuje w nowej roli. 

Pełne wydanie serwisu lokal
kraj-świat - 6.00, 7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00; Komunikaty re
klamowe - 7.22, 8.22, 9.22, 
11.50, 12.22, 13.22, 14.22, 
1522, 17.50; Ogłoszenia drob
ne - 7.50, 8.50, 9.50, 11.50, 
12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
1750. 
5.00-10.00 - Blok RADIO EL 
NA DZIEŃ DOBRY; 5.40, 
6.40 - Informacje drogowe; 
6.30 Kronika wypadków; 7.30 -
Przegląd prasy lokalnej; 8.30 -
Informacje kulturalne; 8.40 -
Giełda pracy; 9.10 - Raport 
ekonomiczny; 9.30 - ,,Prasowa
nie" - przegląd czasopism; 
10.00-16.00 - Blok południe i 
popołudnie z Radiem El; 10.05 
,,W dziesiątkę" - audycja publi
cystyczna; 11.11, 12.11, 13.11 
- 3 x 11 - konkurs Radia El (cz. 
I, Jl, III); 12.30 - Informacje 
sportowe; 12.40 - SOS Radia 
El, tel. 32-63-54 ;Dariusz Baj
czyk); 13.30 Informacje kultu
ralne: 13.35 W samo południe 
- mag, filmowy; 14.10, 15.10 -
Informacje drogowe; 14.1 l 
Rozwiązanie konkursu 3 x I I; 

UKF 67.07 i 101.7 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 
wiadomości; 6.10, 7.10, 8.10, 
11.10, 14.10, 16.10, 17.10, 
20.10 Wiadomości lokalne; 
6.43, 22.15 a w piątki o godz. 
23A5 Ewangelia; 6.52 Przegląd 
prasy; 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 
Propozycje kulturalne; 18.40 
Wiadomości z życia Kościoła; 
18.52 „Między sacrum a profa
num - książki nieobojętne''; 

19.05 Coca Cola is the Music 
Live; 19.40 „Plusowy kącik" -
dobranocka; 20.50 Lektura na 
wieczór - Mary Craig „Błogo
sławieństwa"; 21.05 Grzegorz 
Skawiński przedstawia; 22.25 
Rozmowy przed północą; O.OS 
Muzyka duszy. czyli nocny so
ul non stop; 4.00 Poranek mu
zyczny Radia PLUS 
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