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Rozwói strategic zny

wrócił

do

Gdańska

Lechia

Wzo rce
z Barcelony?
Rozwijać przemysł, czy
turystykę? A może wrócić do

wielowiekowych tradycji kupieckich? Gdański Zarząd
Miasta zaprosił światowych
ekspertów, tworzących plany

strategiczne rozwoju miast.
Być może po rozpoczynają
cych się dzisiaj dwudniowych konfrontacjach wiadomo będzie, kiedy ujrzy świa
tło rodząca się w bólach strategia rozwoju Gdańska.
Szczegóły na str. 4.

•

Zak u· czon y
n1• odpłat •1e

Zarząd Miasta podjął decyzję o zwolnieniu Klubu Studentów Żak z obowiązku opłacania czynszu przez ostatni kwartał
tego roku. Jak mówi się w kuluarach, nie jest to gest „dobrego
wujka". Może to być pierwszy krok do zmiany funkcji budynku, w którym klub studencki byłby jedynie ubogim lokatorem.
- Decyzji Zarządu nie przyjmuję z radością - twierdzi Horacy Chrząstek, prezes ,,żaka". - Mówiąc krótko - może to być
pierwszy krok do wyrzucenia nas z budynku. Rzeczywiście,
mamy długi, ale czy 2 mld starych zł, narosłe przez cztery lata,
to tak dużo ... ?
Więcej na ten temat na str. 5

ang a
W sobotę sopocka hala te-

msowa roztańczyła się na kilka godzin. Ponad 40 par zaprezentowało swoje umiejęt
ności. Tancerze klasy S zmierzyli się w walce o Puchar
Polski w tańcach standardowych. Imprezę zorganizowało Polskie Towarzystwo Taneczne. W konkursowe

szranki stanęły pary w kategiach wiekowych do lat 12 i
14. Obie grupy będą oceniane
w łącznej punktacji stylów latynoamerykańskiego i standardowego . Emocje wzrosły
podczas popisów juniorów
młodszych - grupa do lat 16.
O konkursowych popisach
i zwycięzcach czytaj na str. 4
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Na co postawić ma
1000,letni Gdańsk?

Cena 50 gr (5000 zł)

Na torze Polonii w Bydgoszczy odbył się wczoraj finał
drużynowych mistrzostw świa
ta na żużlu. Polacy w rodzinnym składzie Tomasza i Jacka
Gollobów „podpartych" Rafałem Dobruckim mieli walczyć
o medal, jako że bronili tytułu
wicemistrzów świata. Niestety,
liczni sympatycy speedwaya w
Polsce przeżyli rozczarowanie.
Tytuł mistrzowski przypadł
koncertowo wręcz jeżdżącym
Duńczykom, a Polacy, wśród
których tylko T. Gollob zasłu
ży! na słowa uznania, zajęli
piąte miejsce, które oznacza
niestety spadek do grupy A . To
był prawdziwy czarny żużlowy
scenariusz.

W

czoraJ w kościele
garnizonowym
w
Gdańsku
Wrzeszczu nastąpiła wymiana proboszcza.
Zgodnie z zarządzeniem biskupa polowego Sławoja Leszka Głódzia, odwołany został dotychczasowy proboszcz ks. kpt. Jan Wołyniec .
Zwolnił miejsce dla wielotetniego kapelana i spowiednika
prezydenta Lecha Wałęsy. ks.
Alfreda Franciszka Cybuli.
Ks. Wołyniec był proboszczem trzy lata i dwa tygodnie. O konieczności poże
gnania się ze swoją parafią
dowiedział się w ubiegłym
tygodniu od naszego reportera. Miał opinię znakomitego
kaznodziei, potrafił przycią
gnąć młodzież, wojsko, artystów, którym w kościele
organizował występy. Na
uroczystej, pożegnalnej mszy
św. - z udziałem przedstawicieli garnizonu gdańskiego były serdeczne podziękowa
nia, kwiaty. polały się łzy
wiernych. Wczoraj po mszy
zapytał wiernych, czy będzie
my śpiewać: ,,Tę ostatnią niedzic lę", czy „Otrzyjcie łzy
płaczących"? Od I paździer
nika będzie kapelanem wojskowym w jednostce wojskowej w Trzebiatowie (woj. ko-

y

Kolorowy, ale żółto-czerwo
ny scenariusz pisał w Mielcu
arbiter spotkania Stal - Lechia
Olimpia, Zygmunt Ziober. Pan
sędzia „wykartkowal" gdań
szczan, którzy mecz kończyli
w „dziewiątkę" przegrywając
I :2. Korzystniejsze rezultaty
osiągnęły nasze II-ligowe drużyny. Bałtyk wygrał z Vartą
Namysłów 2: I , Pomezania zremisowała z Motorem Lublin
l: I, a Polonia Gdańsk, na wyjeździe, także zremisowała ze
Stilonem Gorzów 2:2.
Szczegółowe

Gaw)

informacje
sportowe na stronach 13, 14 i
16.

• ma mowy
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Wiecpremier Roman Jagieliński powiedział na konferencji
prasowej w Gdyni, że obecna koalicja przetrwa co najmniej do
wyborów prezydenckich, a prawdopobnie znacznie dłużej. Jagieliński nazwał pogłoski o układzie Pawlak - Wałęsa insynuacją, ale dodał, że w polityce wszystko jest możliwe.
Układ Pawlak - Wałęsa miałby polegać na tym, że lider PSL
doprowadziłby do zerwania koalicji, a za to Lech Wałęsa po
wygraniu wyborów prezydenckich nagrodziłby go stanowiskiem premiera - pisała „Gazeta Wyborcza".

(PAP)

Trójmiejskie radia
na plusie"

szalińskie).

11

Ks. Cybula wraca do
Wczoraj przejął już
swoje nowe stanowisko.
Wierni z Wrzeszcza wystosowali list protestacyjny do biskupa gdańskiego. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski powiedział nam, że byłoby zdumiewające, gdby wierni mogli mieć zastrzeżenia do księ
dza Cybuli. Wygląda to
wszystko na prowokację .
Ksiądz Cybula jest uczciwym
Gdańska.

Samochody
z U ędu elneg o
21 marca br. zakwestionozasady sprzedaży
aut przez gdański Urząd Celny. Niczym nieuzasadnione
było pozbywania się ich na
przetargach organizowanych
odpłatnie przez firmy, którym
UC zlecał te czynności. Jak
to wygląda dzisiaj - próbowawaliśmy

liśmy dowiedzieć się

u

źró

deł.

Nadal na składzie Urzędu
Celnego sporo samochodów;
osobowe, dostawcze, specjalistyczne chociażby karetki
pogotowia czy wóz strażacki,
a także ciężarowe z naczepami typu volvo czy magirus.
Czytaj na str. 3

W środę w„DB"
,,Przegląd argowy''
Specjalna, 36 - stronicowa wkładka poświęcona targom
,,Housebuilding '95"
... Przegląd ofert budowlanych
._ Gdzie i za ile kupić nowe mieszkanie lub domek
... Jak budować tanio i ekologicznie

Jutro w „D1ienniku Bałtyckim" ciąg dainy
rapor1u o ścieżkach rowerowych w Trójmieście.
25 wneśnia, poniedziałek, imieniny Aurelii, Ładysława
1297 - Prawa miejskie dla Gniewa
1897 -ur. William Faulkner, pisarz amerykański
1906 -ur. Dymitr Szostakowicz, kompozytor rosyjski
1919 -ur. Stanisław Hadyna, kompozytor, zalotyciel „Śląska"
1944 - zm. Eugeniusz wkajski, oszczepnik
1969 · zm. Stanisław Sosabowski, generał
1970. z,n. Erich Maria Remarque, pisarz niemiecki
Stanisław Sosabowski, dowódca I Samodzielnej Brygady Spadochronowej,
zmarł krótko po rocznicy desantu pod Arnheim, którego tragedia stała się
tłem znanego filmu „ Ojeden most za daleko".
~~~~~~~~~~-,

Zachmurzenie
umiarkowane, okresami duie i miejsca
mi przelotny deszc'l..
Temp.rano do
10°C, wciągu dnia
do 16°C. Wiatr po-

łudniowy skręcający

do zachodniego
umiarkowany, okresami dośćsilny i pol'}"Wisty. (An.)

Radio Plus wygrało konkurs
dźwiękowych prezentacji radiowych (tzw. jingli, wizytówek) zorganizowany przez prestiżowy holenderski tygodnik
muzyczny Music & Media.
Aby wziąć udział w konkursie,
trzeba było nadesłać 5-minutową wiązankę jingli charaktery-

kapłanem.

(JW)
Reportaż

na str. 7

Dwaj kapłani przy wyjściu z plebanii.

1 oo zł iak prawdziwe•..

Fot. Jacek Awakwnowski

zującą rozgłośnię.
W finale wzięło udział 8
rozgłośni nominowanych przez
redakcję pisma w Holandii
spośród 25 zgłoszeń rozgłośni

komercyjnych i publicznych z
całej Polski. Natomiast zwycięzców konkursu wybrało praw ie 300 uczestników konferencji nadawców radiowych,
która odbyła się w Warszawie.
Konferencję Music & Media
zorganizowano już po raz trzeci, ale konkurs wizytówek
odbył się po raz pierwszy. Drugie miejsce zdobyło poznań
skie radio RMI, a trzecie gdyń
ska Eska Nord.

(D.)

Reporterzy „DB" w Saraiewie

Uwag a
na fałszywe
Kilkaset fałszywych 100zlotowych banknotów nowej
emisji wprowadzono do obiegu
w minionym tygodniu w Warszawie- ostrzega'-policja. Pomimo, że są one dobrze podrobione można je rozpoznać- powiedział nadkom. Witold Gieralt,
rzecznik prasowy stołecznej
policji.
Według policji, fałszywe
setki nie mają pola z efektem
kątowym, gdzie pod odpowiednim kątem widać nominał lub
koronę. Nie ma w nich wtopionej zabezpieczającej nitki, a je-

żeli

jest, to bez oznaczenia na
nominału. Znak wodny na
fałszywych banknotach Jest
bardzo wyraźny (powinien być
odpowiednio stonowany). Nie
zachowane są również wypukłości pozwalające dotykiem
wyczuć nominał- opisał Gieralt.
Od I czerwca (daty wprowadzenia banknotów 100-zlotowych do obiegu) do 12 września stolcczna policja odnotowala zaledwie 96 prób wprowadzenia fałszywek do obiegu.
niej

(PAP)

Po 5 dniach podróły z Gdańska do Saralewa
do celu nasze! eskapady.
Jeszcze 2 dni temu polscy
z sil zbrojnych ONZ
w Slunju na wieść o tym, że
mamy zamiar samochodem dotrzeć do miasta - symbolu, do
Sarajewa, wymownie spoglą
dali na siebie i mówili że, by
dopiąć swego, będziemy musieli mieć naprawdę wiele
żołnierze

szczęścia.

Prezydent zawetuie
Prezydent Lech Wałęsa, który w sobotę przebywa! w Ostrowie
Wlkp. powiedział, że prawdopodobnie zawetuje znowelizowaną
niedawno przez Sejm ustawę o zasadach rewaloryzacji emerytur i
rent. Sejm uchwalił zmiany w ustawie emerytalno-rentowej l 5
bm.
(PAP)
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Kto

mógł

odradza! nam

tę

wyprawę, ponieważ tu, na Bał
kanach ludzie potrafią odróżnić

pokój prawdziwy od pokoju
papierowego. My postanowiliśmy jednak spróbować - postanowiliśmy przetestować pokój
i na własnej skórze przekonać
się, które drogi są przejezdne, a

dotarliśmy

na których nadal w najlepsze
toczy się wojna . Już wiemy.
Droga do Sarajewa przez środ
kową Bośnię nadal jest zablokowana. Dojazd do Sarajewa
możliwy jest tylko od strony
południowej Chorwacji, od
strony Splitu. W środkowej
Bośni, między bośniackim Petrowacem a Jeycami nadal
trwają działania wojenne i
odbywa się zmasowane plądro
wanie serbskiego dobytku. V
korpus generała Dudakovica
wprowadza tam własne portądki i w poszukiwaniu Serbów przeczesuje okoliczne lasy, gdzie poukrywały się liczne
oddziały czetników.

To właśnie muzułmanie
spod sztandarów Dudakovica
zawrócili nas do Bihaca, gdy
od Sarajewa dzieliło nas niewiele więcej niż 300 km. Ostatecznie, do podzielonej stolicy
podzielonej Bośni dotarliśmy
przez Bihać, Plitvice, Krain,
Sinj i Mostar. Jechaliśmy przez
ziemie, które kolejno przypominały : cmentarze (wypalone,
bezludne wsie); ludzkie pustynie (nietknięte, ale wyludnione
wioski); i strefy zarazy (prawie
bezludne miasta, dezynfekowane - dosłownie! - po expodusie
Serbów). Poznaliśmy co najmniej kilka różnych oblicz tej
wojny, a właściwie tych wojen.
W samym Sarajewie panuje
względny spokój, przy czym

akcent należy położyć na sło
wo „względny". W nocy nadal
bowiem słychać kanonady z
broni maszynowej; choć nie
wiadomo, kto do kogo strzela.
Trwałemu pokojowi rzadko kto
daje tu jednak szanse, a Amerykański Plan dla Bośni nie
wzbudza niczyjego aplauzu.
Prawie wszyscy uważają go za
zarzewie przyszłego konfliktu.
Jeśli do niego dojdzie, zapewne i tym razem nie ominie on
tego miasta. Ono samo, korzystając z obecnego międzywoj
nia pospieswie gromadzi zapasy żywności i opalu. Także zapewne broni, choć to ostatnie
to tylko przypuszczenia.

Roman Warszewski
Robert Kwiatek

KRAJiSWIAT

Str. 2
,

IPorozumienie w Palestynie

SWIAT

o •I

A

Pielgnymka rodzinna
Kilka tysięcy mał
żeństw z całego kraju uczestniczyło w pielgrzymce na
Jasną Górę, gdzie m.in. odnowiono śluby małżeńskie .
Szereg rodzin przyjęto do
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Do Ojca Sw. wy
stosowano list z podzięko
waniami za jego wystąpie
nia „w obronie prawdy, w
tym prawdy o kobiecie"
List do uczestników skierował prezydent Lech Wałęsa.
•

J
Izrael I Organizacia Wy•
zwolenia Palestyny parafo·
wały w nledzielę porozumie·
nie w kwestii rozszerzenia
autonomii palestyńsklel na
Zachodni Bneg Jordanu.

Pnyjedzie Santer
• Przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques
Sauter za cel swojej rozpoczynającej się w poniedziałek dwudniowej wizyty w
Warszawie uznał zachęce
nie Polaków do wytrwałości
w podążaniu drogą do
członkostwa w Unii Europejskiej oraz zapewnienie,
że Unia chce tę drogę przebyć razem z Polską.

Pr1ernies1c1eiące się

Pod dokumentem złożyli
podpisy główni negocjatorzyze strony delegacji izraelskiej
Uri Savir, ze strony OWP- Ahmed Korei. Ceremonia podpisania była transmitowana przez
telewizję. Nieco wcześniej o
mało nie doszło do zerwania
rozmów, gdy przewodniczący
OWP Jaser Arafat wypad! z sali rozmów krzycząc „nie jesteśmy niewolnikami''. Dwie i pól

godziny później, po telefonicznej interwencji amerykańskie
go wysłannika bliskowschodniego Dennisa Rossa i prezydenta Egiptu Hosni Mubaraka,
Arafat powrócił do stołu rokowań i sfinalizował porozumienie z delegacją izraelską. Oczekuje się, że formalne podpisanie traktatu rozszerzającego
autonomię palestyńską poza
strefę Gazy i Jerycho na Zachodni Brzeg Jordanu nastąpi
w czwartek w Białym Domu.
Tym samym Palestyńczycy
odzyskają tereny zajęte przez
Izrael w wyniku wojny 1967
(PAP)
roku.

na

W sobotę dwóch kandydat6w na prezydenta sugerowało,
ie z podpisami polerającyinl Ich kandydaturę dzielą się ról·
ne neczy.

I

Nadchodzący czwartek bę
dzie ostatnim dniem, w którym
osoby ubiegające się o najwyż
szy urząd w państwie muszą
złożyć w PKW wniosek w tej
sprawie, poparty co najmniej
100 tys. podpisów obywateli.
Jan Olszewski nie wykluczy! w Rzeszowie, że listy wyborcze z podpisami na określo
nych kandydatów mogą być
przejmowane przez innych.
„Niektórzy kandydaci, o których na pewno wiem, że nie
zbierali podpisów, nagle mają
ich po sto i sto kilkadziesiąt tysięcy ... skądś się to bierze, nie

wiem skąd", mówił, dodając,
„przy obecnym, niedoskonałym systemie weryfikacji,
jest to możliwe".
W Koninie, Janusz KorwinMikke oświadczył, iż to, że
przed dwoma dniami Tadeusz
Zieliński miał tylko 30 tys.
podpisów, a teraz, według informacji jego sztabu, już 90
tys., wiąże się z „tajemniczym
wycofaniem się z wyborów
Aleksandra Gawronika, który
miał już podpisów bardzo duże

żo".

Później lider UPR stwierdzi!, że żartował sugernjąc, iż

ol

a

c

Parlament albański uchwalił
w sobotę ustawę o zakazie zatrudniani a byłych funkcjonariuszy partii komunistycznej i
tajnej służby Sigurimi w służ
bie państwowej, wymiarze
sprawiedliwości i środkach
masowego przekazu- doniosła
z Tirany agencja dpa. Zakaz
obejmuje m. in. byłych człon
ków Biura Politycznego i Ko-

Bawaria

• Do końca listopada w
Lesznowoli pod Grójcem
(woj. radomskie) powstanie
strzeżony przez policję
ośrodek deportacyjny, w
którym cudzoziemcy będą
czekać na wydalenie z Polski - zapewnił wysoki urzę
dnik MSW. Lokalna społeczność protestowała przeciw tej lokalizacji, obawiając się m.in. o stan bezpie-

(bp)

o

chijski Odeonplatz, gdzie na
wezwanie Kościoła katollc•
kiego.

16-letni licealista w napadzie szaleństwa w nocy z soboty na niedzieli:-- zamordował nożem matkę, ojczyma i przyrodniego brata. W niedzielę rano,
posługując się niezwykle
sprawnie karabinem, zastrzeli!
8 osób i ranił tyle samo, a następnie popełnił samobójstwo,
kierując broń przeciwko sobie.
Eryk, 16-letni uczei1 tulońskie-

•
• ryb
węce

Ministerstwo Transportu i
Gospodarki Morskiej wystąpi
ło do Komitetu Rybołówstwa
Federacji Rosyjskiej o przyznanie dla polskich rybaków

dalekomorskich dodatkowego
limitu 60 tys. ton mintaja do
odiowienia jeszcze w br. w rosyjskiej strefie ekonomicznej
Morza Ochockiego.
(PAP)
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Dane z kantorów (23.09.)
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I dolar
Gdańsk
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239,5/241,S 239/241
240124~ra
16111170
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48.2/49
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48148,5
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208/209 1206 ,5/208 ,5 1,146
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0,632
379/383
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3751378
15/15,6 - 1605,6
15/15,5
15lf5,5
416
315
17,5118,5 16,5/17 ,5 383,80
17,5/18,5

Fot. PAP/CAF
go liceum, w rodzinnym domu
na przedmieściach Tulonu w
nocy z soboty na niedzielę
zmasakrował nożem matkę, ojczyma i'! !-letniego przyrodniego brata.
Wczesnym rankiem w niedzielę pojawił się w oddalonej
od domu o 6 km miejscowości
Cuers, gdzie w ciągu pól godziny zabił z karabinu Long

I Eurocities
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Rifle 8 osób. Siedem zginęło
na ·miejscu, ósma zmarła w
drodze do szpitala. Ponadto ranił 8 osób, w tym 7 ciężko. Na
koniec karabin skierował przeciwko sobie i popełnił samobójstwo.
Zszokowani świadkowie
wydarzeń, które rozegrały się
w Cuers w niedzielę między
godziną 7 .30 a 8 rano, twier-

dzą, że
!

nastolatek o„ spokoj-

nym" wyglądzie, poruszający
się wolnym krokiem; strzelał
,,do wszystkiego, co się rusza".
Strzelał bardzo celnie, trafiając
najczęściej w głowę. Jest to
największe seryjne morderstwo
we Francji od 1989 r., kiedy z
rąk szaleńca zginęło w ciągu
pół godziny 14 osób.

o wsp6łpracy zakoAuyły się obrady Konsorcium
Miast Europejskich Eurocities. Podpisali jq przed·
stawiciele władz 36 miast, w tym Katowic I Krakowa • jedynych
polskich miast stowanyszonych w tel organizacji.
Grupa robocza wyodrębni
dziedziny gospodarki, w których
współdziałanie Wschodu z Zachodem jest najbardziej pożąda
ne. Według Pekka Korpinena,
burmistrza Helsinek, winna się
tam znależć ochrona środowiska,
demokratyzacja życia w miastach i planowanie ich dalszego
rozwoju w oparciu o gospodarkę
rynkową.

· Jednym z głównych zadań
Eurocities jest stworzenie lobby

.
.·zły masowy grób, w któryrr .·
znajduje się 540 ciał- poin
formował w sobotę premier
. Bośni Haris Silajdzić, W wywiadzie dla agencji Reutera
premier Silajdzić powiedział •
że w grobie spoczywają Bośniacy (Muzułmanie) 1 mia
sta Kljuc;zamordowani pne1
';,serbskich terrorystów".

Wszystko wskazuie, ie od
przyszłego roku będziemy
płacili podatki według sze·
ściostopniowej skall podał·

kowej: 19, 21, 24, 31, 38 i
45 proc. Sześciostopniową
skalę popiera SLD, PSL i No•
wa Demokracja, a to zapew•
nia większość w Sejmie.
W ub. czwartek za taką skalą opowiedziała się większość
posłów

komisji Polityki Gospodarczej. Budżetu i Finansów. Posłowie przegłosowali
także wprowadzenie ulg za
każde dziecko w rodzinie. Ulgę
odliczałoby się bezpośrednio

od podatku (a nie od podstawy
opodatkowania), ale już po zło
żeniu zeznań podatkowych.
Rząd opowiadał się dotąd za
skalą 21, 33 i 45 proc. Grzegorz Kołodko twierd~ił, że proponowane rozw1ązama stwarza
zagrożenia budżetowe.

Ustawy podatkowe określa
dochody budżetu państwa.
Projekt budżetu musi wpłynąć
do Sejmu do końca październi
ka. Komisja sejmowa ma zatem miesiąc na zmianę ustaw

ją

I

mitetu Centralnego Albańskiej
Partii Pracy rozwiązanej po
upadku reżimu komunistycznego, regionalnych funkcjonariuszy partyjnych, a także świad
ków w procesach politycznych.
Wezwano poza tym aparat ści
gania do wszczęcia dochodzeń
w sprawie przestępstw popeł
nionych w okresie dyktatury
komunistycznej.
(PAP)

;Będzie

miast wobec Unii Europejskiej stwierdził Albert Bore, członek
Komitetu Wykonawczego Konsorcjum. Gdańsk weźmie udział
w dwóch programach Unii Europejskiej. Pierszy to Telecitics,
mający na celu stworzenie sieci
telekomunikacyjnej wykorzystywanej w ramach współpracy europejskiej.
Prezydent Tomasz Posadzki
nie ukrywał zadowolenia. - Jest
to bardzo istotny program po-

podatkowych. Ponieważ koalicja spodziewa się weta prezydenta, ostateczne decyzje powinny zapaść pod koniec listopacg~tychczas 90 proc. podatników mieści się w pierwszym
przedziale skali podatkowej.
b
ib rbJ

Im więcej progów podatkowych,
tym więcej pieniędzy fiskus zabierze
przeciętnie zarabiającym. Po wprawadzeniu przez SLD i PSL zmian wszyscy
zarabiający nieco powyżej 800 zł zapłacą wyżq podatek. Im zarabiają
więcej, tym więcej im fiskus \!,yciągnie

;Atomowe wsparcie Chin
• Chiny dostarczyły Ira:, nowi' ważną technologię
•' wzbogacania uranu, która ma
,rzekomo umożliwićTehera
;nowi budowę „islamskiej
;bomby atomowej", twierdzi
'brytyjski „Sunday telegraph
; powołując się na nie określo
: ny bliżej tajny raport, któr)
jego redakcja ma do dyspozycji.
·

Nieformalny szczyt Unii

dnie z którym krzyże mają wisieć we wszystkich klasach
szkól powszechnych. Konserwatywny bawarski rząd Edmunda Stoibera odmawia jednak usuwania krzyży ze szkolnych klas.
Na temat znaczenia krzyża
na wiecu przemawiali m. in.
arcybiskup Monachium i Freisingu kardynał Friedrich Wetter, krajowy biskup ewange! licki Hennann von Loewenich
i premier rządu bawarskiego
Edmund Stoiber.

• W Alcudii na Majorce
(Baleary) zakończyło się w sobotę nadzwyczajne, dwudnio,we spotkanie na szczycie szefów państw i rządów 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE). Rozmowy ucze
stników tego spotkania kon
centrowały się- zdaniem obser:watorów- przede wszystkim na
i kwestiach bezpieczeństwa.

; Pokażą relikwie św.
' f ranciszka

(PAP)

; • Relikwie św. FranciszkE
tz Asyżu, które od jego śmierc
iw !226 r. nie były udostępnio
::ne szerszej publiczności, zosta' ną wystawione po raz pierwsZ)
na pokaz. Są wśród nich tunika
. i sandały świętego, sygnowany
:_ przez niego dokument i kawa•łek płótna do ocierania potu z
czoła.

do

Zwyciężył w San Seba·

stian
•

Film brytyjsko-kanadyJ
ski ,,Muzeum Margaret'' !Mar
garet's Museum/ w reżyseri
Morta Ransena zdobył w sobo- .
tę główną nagrodę- Złotą Mu- ·
szlę~ na 43. festiwalu filmowym w San Sebastian

wać ambicje: pośrednika w na-

(bp)

Napis .,Ten krzyż powstanie w naszych szkołach" niesiony podczas manifestacji w
Monachium.
Fot. PAP/CAF

ITF
•
przeciw
rei estrowi

z kieszeni, wcześniej będą bowiem bę
lwlązkowcy z ffF sprzeci·
dq przekrac~ać kolejne progi podatkowlaią się utwonenlu w Pol·
we.
Kto ma wyższe kwalifikacje, kto sce tzw. tanlel bandery.
Ministerstwo Transportu i
pracuje więcej i wydajniej, ten lepiej Gospodarki Morskiej zapowiezarabia. Jeśli jest wdodatku uczciwy - działo utworzenie Polskiego
płaci podatki. Teraz posłowie postano- Międzynarodowego Rejestru
wili, że nieco lepiej zarabiający sfinan- Statków, dostępnego dla obcych armatorów.
sują skutki tych wszystkich kłopotów,
Przeciwni temu pomysłowi
które ma koalicja z wymykającym się
jej deficytowym budi.etem. Wprowa- są związkowcy z Międzynaro
dzając nową skalę koalicja. która ma dowej Federacji Transportowców (ITF), mającej siedzibę w
zdecydowaną większość w Sejmie, bę- Londynie.
dzie dysponowała dodatkowo 60 mln zł
„Powołanie tego rejestru
do podjału.
Jan Kreft umożliwi polskim przewoźni

Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad
4300

Podatek wynosi
19 proc. podstawy obliczenia
minus kwota 219,6 zł
4300
8600
597 .4 zł
+ 21 proc. nadwyżki ponad 4300 zł
8600
12 900 1500 ,4 zł
+ 24 proc. nadwyżki ponad 8600 zł
12 900 18 OOO 2532.4 zł
+ 31 proc. nadwyżki ponad 12 900 zł
18 OOO 24 800 4113,4 zł
+ 38 proc. nadwyżki ponad 18 OOO zł
24 800
6697,4 zł
+ 45 proc. nadwyżki ponad 24 800 zł

polska szkoła

• ...W Grodnie wmurowa
. no w niedzielę kamień wę
gielny pod budowę pierwsze_ ,
. na Białorusi polskiej szkoły
· Obiekt finansowany jes
i przez Wspólnotę Polską. Na ,
'inwestycję przeznaczyła mi·
; lion 350 tysięcy dolarów.

zwalający Gdańskowi realizo-

wiązywaniu kontaktów Zachodu
ze Wschodem. a także skupiać
współpracę miast basenu Morza
Bałtyckiego - powiedział Posadzki. Drugi program, do którego przystąpi Gdańsk to Ouverture, umożliwiający wykorzystanie
zachodnich środków finansowych w rozwiązywaniu niektórych problemów miasta.Prezydent Posadzki nie chciał jednakże ujawnić, jakie problemy zostaną dzięki temu rozwiązane.
Nie chciał też jednoznacznie
określić termin przystąpienia
Gdańska do Eurocities ·Anna Fibak

Na terenach odbitycł

óstatńio z rąk Serbów, bo,śniackie siły rządowe znała-

(PAP)

(J>AP)

Podatkiem
w bogatszych

I

Bawarscy katolicy demonstracja w obronie usuwanych
ze szkół krzyży. Uczestnicy
wiecu kwestionowali orzeczenie Federalnego Trybunału
Konstytucyjnego, który uznał
zawieszanie w szkołach krzyży
za sprzeczne z konstytucją.
Tym kontrowersyjnym orzeczeniem Trybunał w Karlsruhe
zniósł bawarski przepis, zgo-

wła

·••Masową mogiła
•

•
zni nq gra 1ce

Deklaracją
Największych

Podajemy ceny za 100 jednostek d•ncj waluty (w przypadku lira i rubla · zn 10 OOO)

~

Tego dnia wieczorem, na tarasie pałacyku Sobańskich wybuchły dwie petardy. Mieszczą
się tam m. in. RdR i sztab wyborczy Lecha Wałęsy. W RdR
podejrzewa się, że sprawcami
incydentu są zwolennicy Jana
Olszewskiego.

po obradach

Zani

Oznaczenia: USD-dolar amerykański. DEM - marka niemiecka. FRF - frani,. francuslu, NLG -gulden holenderski. CHF - frank szwajcarski. SEK- korona s1.wedzka,
GBP - funt brytyjski. !TL - lir włoski, SUR - ruhel rosyjski (notowania z Moskwy).
Złoto: w złotych za gram, z Londynu - za uncję.

o
"ie:
o

włamania.

obro •e

Około 15 tysięcy osóll
przybyło w sobotę na mona·

Zbieranie: ulicy ofiar sz/e1ica.

~~

Olszewskiego (siedem biurek i
dla kota), ponieważ był
to jedyny sposób, aby robotnicy mogli zacząć remontować
pałacyk przy Alejach Ujazdowskich. Pracownicy Komitetu Olszewskiego nie reagowali bowiem na wcześniejsze
prośby, żeby na czas renowacji
pomieszczeń wyprowadzili się
z nich. Policja nie potwierdziła
pudło

n cenzurowa ym

Ośrodek deportacyjny

oddalonego od
siedzib łudzkiGh o kilka kilometrów: będą strzegli poli'cjanci z oddziałów pre.. .i ..
:1 H} H
.
.
wenCJI oraz psy; me moze
więc być mowy o jakimkolwiek zagrożeniu dla okolicznych mieszkańców.

Aleksander Gawronik, po rezygnacji z kandydowania na prezydenta, przekazał listy z podpisami popierającymi jego osobę - Tadeuszowi Zielińskiemu.
Sobota przyniosła nie znane
w obecnej kampanii wyborczej
zdarzenia.
Krajowy Komitet Wyborczy
Jana Olszewskiego, mieszczą
cy się w pałacyku Sobańskich,
zawiadomi! o włamaniu do lokalu tego Komitetu i kradzieży
m. in. list z podpisami wyborców. Szczegóły podano na
konferencji prasowej. Tymczasem, Romuald Szeremietiew,
szef RdR powiedział reporterowi PAP, że nie było żadnego
włamania. Po prostu „zabezpieczono" mienie biur pana

stół",

dze federalne wiązały duże·
nadzieje na uregulowanie ,
konfliktu w republice, zakoń
czył się fiaskiem. Jego uczt.
stnicy, reprezentujący prze .
szło 20 partii i ugrupowań
politycznych Czeczenii; nie '
byli w stanie wypracować
"wspólnego stanowiska ani \\ ,
sprawie dróg uregulo.wania
sytuacji w republice, ani w,,
sprawie terminu wyborów do:
Zgromadzenia Ustawodaw ;<
czego (parlamentu) republiki
,:W "okrągłym stole''. uczestni
czyli tylko przedstawiciele
ugrupowań orientacji proro ;
· syjskiej- opozycyjnych wo
bee Dżobara Dudajewa.

Komuniści

• Amerykań:.ki rabin
Michael Schudrich odprawił
w niedzielę w synagodze
,,Pod Białym Bocianem" we
Wrocławiu uroczyste nabożeństwo rozpo9zynające nowy rok żydowski 5756. Po
raz pierwszy od 1968 r. Ży
dzi modlili się we wrocław
skiej bożnicy.
W nabożeństwie uczestniczyło ok. 300 osób.

Ośrodka,

podpisy?

Fiasko w Czeuenii

.i• zCzeczeński
,'.okrągły
którym rosyjskie
..

Albania

Francia

Inauguracja nowego
roku

czeństwa.

,KRAJ

listy i petardy

Skok

a
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kom morskim zatrudnianie tań
szych załóg, a obcym armatorom rejestrację statków w Polsce. Wszystko to spowoduje
utratę miejsc pracy przez zało
gi narodowe, ograniczenie
praw do negocjacji zbiorowych
przez narodowe związki zawodowe zrzeszające marynarzy
oraz pogorszenie warunków
pracy i życia tej grupy zawodowej ,,- napisał JTF do premiera
Józefa Oleksego i ministra
transportu Bogusława Liberadzkiego .

(PAP)

GDZIE JEST PIŁKA!?
wygraj 100 OOO zł zEB
...str. 13

Wersal
okielll reięr~~\\:ego
\~;-.~-·

-"'

Telewizja Polska nadaje nowy program. Nazwala go „Opinie". Powinna
Lecz cofnijmy się o dni kilka. Wr1bieglym tygodniu· wtej:e
telewilji - Marcin Król wyrazi! zdziwienie z powodu letniej temperatury wknm·
panii prezydenckiej. To ma być knmpania?
A przecież czego nie dotknąć - skrzeczy. Dotknijmy cen. Wjakich podskoknch ceny galopują, chyba widzi każdy. Jak długo tak można? Tymczasem di
waczne opinie wygłaszano wczoraj w „ Opiniach". Górnolotneformułki makroekonomicme. A redaktor z „Trybuny" to nawet uznał, że wsferze gospodarczej
· uwaga, uwaga! · nie dzieje się ile. Kokiet! Bo, za pr;:eproszeniem, czy taka
opinia miałaby znaczyć, że bezrobocie nie ma ze sferą gospodarczą nic wspólnego? Upodobanie do rozprawiania o skali makro to jeden z dawnych ponurych nawyków. Czyżbyśmy mieli rozumieć, iż stopa bezrobocia nie współtworzy
obrazu gospodarki Mrodowej i zacierać ręce razem z „ Trybuną"?
Wkampanii poprzedniej aż iskrzy/o z powodu afer. Wyborcy szli do um nie
bez ufności. Miało nastać państwo prawa. I co? Sknrpetki okazały się jedynie
chwytem retorycznym. Afer od tamtego czasu się namnoży/o. Draństwo się panoszy. Mnożą się akty nieuczciwości. Państwo (a państwo, proszę państwa to
nikt inny, rylko podatnik) utrzymuje dziesiątki szczebli władzy. I po co, skoro
wszystkie te szczeble tak są dziwacznie poukładane, ie kiedy obywatel znajd~ie
się w potrzebie, nntr.1fia 11'1 .•• ,,bariery kompetencji" i nie ma co liczyć na po·
moc, kiedy pomocy szukn. Państwo prawa jest bezsilne. I wbyle jakiej sprawie
odsyła do sądu, chociaż jeśli ktoś tyje na rym świecie, to orientuje się, że sądy
zawalone są raczej sprawami nie byle jakimi.
Ale dziennikarze, zamiast brać na warsztat konkretnych knndydatów, wolą
pogawędkę o abstrakcjach, czyli o kulturze politycznej. Jeden red. Andrzej
Krzysztof Wróblewski wyrazi/ wczoraj opinię o znaczeniu pierwszor:ędnym,
wskazując na kompromitującą, totalną bezprogramowość kandydatów.
Czyżby Polnk mia/ się znów oknzać mądry po szkodzie? Ale jak ma mądry
być.jeśli zamiast programu oferuje mu się temat zastępczy: Wersal?
.

nazwać „ Wersal".

Henryk Tronow1cz

WYBRZEŻE
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wWYDM1ACH Samochody z Urzędu Celnego

DZIŚ

Kom u Stoczni ę Gdynia S.A.?

p·

LOKAL\'YCH DB

KASZUBY
p ·-,
"
Zagroda w k1-niczow.:e Miga
"'gm. Wejherowo została
uznana z dniem l l wrLesma
za lapuw1i.:1rzuną \\, sc1di.hLll:j. Na t,m obszarze stw1erdlono buw1..:m wsc1ekllz111,
li,a rudego. Urzq<l Rcjo11ow:i,w Wejherowie w:i,-dał decyZJ9
o specjalnym rygorze obo
wiązującym na terenie zagro
dy Miga (aż do odwołania)

ELBLĄSKIE
{;
W gmmie Plosk.mia k. Braniewa jeszcze dwa lata temu
sporo ziemi nadającej się do
uprawy leżało odłogiem, a
ostatnio w zrasta zainteresowanie :tiemią. Powstało już
kilka dużych gospodarstw o
powierzchni 70-80 a nawet
ponad !OO hektarów. Rośnie
także zużycie nawozów - w
porównaniu do minionego roku - ai o ok.. 20 proc. Niektorzy rolnicy wid1,ą swoją sLansę w rozwoju agroturystyki
Atrakcję turystyczną sta.r1ow1
tu bardzo czyste jezioro
Pierzchały

KOCIEWIE

Jutro •a zakończyć się prywatpacla Stoczni Gclynla. Na
Mocy podpisanej leszcze pod koniec 1993 roku ugody ban·
kowel, wierzyciele stoc111i zaMlenial11 długi na jej akcie. lst·
nieią takie powaine 11anse, ie olr.. 35·40 proc. akcji 111C1j·
cizie się w rękach obecnych I byłych stoczniowców.

Pny ul. Opłotki w Gdań·
sku znajclule się magazyn
clepozytowo·llkwiclacylny
Urzędu Celnego. Poza za.
bezpieczony•I papierosami,
alkoholem, wyrobami z bur11tyau, elektroniką I odzie·
ią. Pracownicy placówki zal·
muJą się równlei organlzo·
wanlem przetarg6w na za.
bezpleczone w postępowa·
niu karnym I celnym samo·
chocly.

Jeśli

21 marca br. zakwestionoprzez gdański Urząd Celny.
Niczym nieuzasadnione było
pozbywania się ich na przetargach organizowanych odpłat
nie przez firmy, którym UC
zlecał te czynności. Jak to wygląda dzisiaj - próbowaliśmy
dowiedzieć się u źródeł .
Nadal na składzie Urzędu
Celnego sporo samochodów;
osobowe, dostawcze, specjalistyczne chociażby karetki pogotowia czy wóz strażacki, a
także ciężarowe z naczepami
typu volvo czy magirus. Mirosława Szmelter, w której rę
kach spoczywa odsprzedaż samochodów nie jest skora do
udz ielania informacji bez uzyskania zgody dyrektora UC w
Nowym Porcie . Ten takową
wyraża , ale w obecności swojego zastępcy.
- Interes Skarbu Państwa
jest teraz bardzo pilnowany stwierdziła M. Szmelter. - Sami organizujemy przetargi, a
samochody zabezpieczone są
na strzeżonych, wynajętych

Fot. Maciej Kostun
parkingach . Po waszym artykule zrobił się szum i nie ma
już problemu.
- Gdzie i ile wozów aktualnie parkujecie?
- W ewidencji na dzień 27
lipca mieliśmy 356 samochodów. Większość osobowych.
Wycenę każdorazowo robi
wskazany przez nas rzeczoznawca. W tej chwili 136 samochodów stoi na parkingu
przy ul. Uczniowskiej w Letniewie w Gdańsku w firmie
„Panta", 90 - na parkingu PHU
„Polmozbyt" w Olsztynie oraz
110 na parkingu ,.Auto-Serwis" w Elblągu. Są to firmy.

które wygrały przetargi na parkingi.
- Wygląda na to, że UC wydaje znaczne sumy za postoje
tych samochodów. W postępo
waniu administracyjnym czę
sto czas się wydłuża, nawet do
kilku miesięcy.
- Tak bywa. Za jeden wóz
parkujący dobę w Letniewie
płacimy 1,33 zł (oraz VAT 22
proc.), w Olsztynie - I zł (bez
VAT) , w Elblągu 1,50 zł (oraz
VAT) .
Ostatni przetarg w „Pancie"
odbył się 30 sierpnia. Sprzedano zaledwie 19 samochodów.
W Elblągu - 13. Reszta stoi i

hala, proces...

zła „zgubę··

Krad7.ione pomniki kupu]ą
kamieniaTLe sezonowi, otwierający zakłady na kilka miesięcy . Metr kwadratowy
skandynawskiego granitu ,
kosztujący ok. l - 1.5 tys. zł.
można od złodzieja kupić za
,,litra··. Ryzyko więc się opła
ca. Z kradzwnego kamienia
powstają parapety, schody i
nowe nagrobki. Wystarc1y
zeszlifować stary napis i wy-

kasę posiadającym

W Sądzie Woiew6clzklm w Gdańsku odbyła się koleina
rezprawa w procesie pneciwko Jenemu Sz., byłemu człon•
kowl lanąclu Miasta oskarionemu o iąclanie łap6wkl w za.
mian za załatwienie pomyślnego wyniku pnetargu na gclań·

ską halę targową.

poprzedniego Zarządu Miasta . O
tym , czy rzeczywiście dowodzą
one, iż żądano łapówki za korzystny dla przedsiębiorcy wynik
przetargu, zadecyduje jednak
sąd.

W piątek przesłuchano trzy
osoby: Zbigniewa S ., Aleksandra
Ż . i Barbarę M . Zbigniew S .
uczestniczy! w prywatnym spotkaniu Mariana Sieńkowskiego z
Jerzym Sz ., podczas którego ten
ostatni miał zażądać łapówki .
Zbigniew S . zeznał m.in., że nie
pamięta , aby ktokolwiek z obecnych na spotkaniu poruszy! temat ewentualnej łapówki za
sprzedaż hali. Zdaniem Zbigniewa S ., żadna z osób nic wychodziła też z pokoju, w którym
przebiegało spotkanie. Marian
Sieńkowski twierdzi natomiast,

że wyszedł

par-

• • *
Do momentu poprzedniej
nas::.ej publikacji przetargi na
zlecenie UC prowadziły ww.
trzy firmy . One też zabezpieczały postój aut. Dzisiaj - po
ogłoszeniu przetargu - znów te
same trzy firmy wygrały j e tym razem - na parkowanie .
Zaiste, w ogromnych aglomeracjach Trójmiasta, Elbląga i
Olsztyna trafić trzykrotnie w
ten sam cel, to sztuka godna
Wilhelma Tella.

(czaj)

chwilę z Jerzym
omówić szczegóły

na

Sz . , by
,,transakcji".
Zbigniew S. wyjaśnił też, że
dyskutowano o formie zapłaty za
halę w przypadku wygrania
przetargu przez Sieńkowskiego .
Jerzy Sz. miał go namawiać, że
by całą sumę (ok. 12 mld zł)
wpłacił gotówką do kasy miejskiej.
Sąd wyznaczył termin następ
nej rozprawy na 28 listopada i
zamierza przesłuchać podczas
niej kolejnych pięciu świadków .
Proces Jerzego Sz. jest jednym z
kilku toczących się ostatnio procesów związanych z prywatyzacją gdańskiej hali targowej.
Trwa m.in. cywilnoprawny spór
~ariana Sieńkowskiego z Kupcami Dominikańskimi o prawo
własności hali. Na skutek działań byłego Zarządu Miasta obie
ze stron uważają, że hala targowa przy placu Dominikańskim
należy się im.

Tomasz Zając

Co

•Wdzięczn ość

W Nowych Polaszkach nadal trwa konflikt szkolny. Trwa
stralk roclziców. Kurator oświaty w Gdańsku, Danuta Kleclzik po•
wołała tło zbadania tej sprawy grupę ekspertów. Komisia spo·
tkała się z grupq strajkujqcych rodziców, nie zgadzajqcych się z
obowiqzuiqcą tam reorganizaclą placówek eśwlatowych,
Dziś 25 dzień strajku rodziców z Nowych Polaszek, którzy
nie zezwalają swoim dzieciom z
klas od V do VIII uczyć się w
szkole znajdującej się w Starych
Polaszkach. Solidaryzują się z
nimi także mieszkańcy okolicz~
nych miejscowości, nieusatys fakcjonowani uchwalą Rady
Gminy Stara Kiszewa o likwidacji w kilku szkołach starszych
klas. Niezależnie od ustaleń kuratory jnej komisji, dążą do
odwołania rady i wójta.
- Od dzisiaj w Nowych Polaszkach, Konarzynach i Pałubinie
zbierane są podpisy mieszkańców w celu ogłoszenia społecznego referendum. Powołaliśmy
już grupę inicjatywną, bo to chy· d
··s· ·
t · t ··
ba Je
y~e. W)'J ~1e z eJ sy uaCJI -

zapewrnaJą strajkujący.

uznanie
dla rolników
• Rekord Chomątka
I

Na stadionie, którego nie powstydziłaby sit 1-łlgowa clrviy·
mecz I bito rekord Guinnessa. Obok na placu zabaw
trwały wystt,y artystyczne. Póinlef pnybył wicepremier Io·
11an Jagieliński. A wszystko to razem z popneclzającą te wy•
danenla uroczystą msz11 dziękczynną składało sit na cloiynkl
w gminie Gniewino.
II trwał

Ucze stnictwo w tym święcie
plonów umo ż liwiono prawi e
wszystkim mi eszkańcom . Jedynie w Rybnie a utobus trochę
rozminął się z chętnymi uczestniczenia w uroczystościach i zabawie. Gmina jednak natychmiast zapewmła inne środki lo komocji.
Dożynki w Gnie winie zorganizow a I a w g ł ó wn ej mi e r ze
gniewiń s k a Izba Rolni c za.
Wszystkich, którzy przyszli n a
stadion przyjęła jadłem i napitkiem. Oprócz atrakcji duchowych (uroczysta msza ś w. na
stadionie o dprawiona przez ks.
prałata Jerzego Ziębę z Pe lplina) były też e mocje sporto we, w
tym mecz AS Stolcm - Kolbudy
zakończony wynikiem 3: 1. Najwięcej wrażeń dostarczyło jed-

Zastrzel i ł psa
bo miał pchły

pszczoła

nak ustanowienie nowego rekord u w podbijaniu piłki głową
przez wie lkopolanina Janusza
Chomątka. Rekord padł. W ci ą
g u l godziny i 6 minut J . Chomątek podbił piłkę 11 009 razy .
Poprzedn i rekord nale ża ł do
Diego M aradony i wynosił 7000
razy.
Późnym popołudni em na stadion przybył wicepremier minister rolnictwa Roman Jag ieliń
ski . Po spotkaniu z mieszkańca
mi gminy Gnie wino udał się do
Łęczyc.

Dożynki zakończy ły pokazy
ogni sztucznych i wspólna zabawa. Starostami byli Jadwiga Lawer i Henryk Rodziewicz. W turn ieju sołectw zwyciężyło T yman owo.

•
moze

- W sprawie konfliktu w Nowych Polaszkach otrzymaliśmy
pismo z Klubu Parlamentarnego
BBWR i od strajkujących rodziców. Za politykę oświatow ą na
terenie województwa gdańskie
go odpowiada kurator oświaty,
który poinformuje ministra edukacji_ o spos_o~ie rozwią~ania
konfliktu. Mm1sterstwo me bę
d~ie i~gerować w tę sprawę - p~wiedziała nam Jolanta Budzen,
star~zy wizyt~~or w Minist.erstw1e E~ukaCjI Narodowej w
Warszawie .
.
- Pan _dyrektor Wydziału
Kszt~łcenia, P?dsta_wowcgo Kur~to~rnm Osw.1aty Je~t na zwolmemu lekarskim - pomfonnowano nas w piątek w_ kuratonu!11·. Pam kurator Kledz1k me ma I me
b dzie ...

ę

(TG)

O dwóch skandalicznych przypadkach zabicia
psów z broni palnei powladomlll nas clziałacze
Gdańskiego Oclclzlału Towarzystwli Opieki nad
lwlenętaml. Winni małą być ukarani.
W sierpniu sołtys wsi Żarnowiec zastrze lił ośmiolet
oraz jej szszeniaka i wrzucił zwłoki do ogrodu
zrozpaczconegv właściciela. Podobno była to k ara za to ,
iż pies zjadł sąsiadowi sołtysa króliki. Dzięki interwencji TOnZ sprawa trafił a do prokuratur y rejonowej.
Sprawca odpowiadać będzie za nadużycie broni palnej.
Jak się okazuje, nie ma paragrafu w kodeksie karnym, w
którym mowa je st o zabiciu psa.
ni ą sukę

6 września na terenie rządowego ośrodka wypoczynkowego „Me wa" w Juracie porucznik BOR, Janusz P.
zastrzeli! psa, oddając do niego cztery strzały . Wydarzenie to miało miejsce na oczach czterech żołnierzy oraz
mieszkańca Juraty, który w strząśnięty , sprawę zgłosił
do TOnZ. Inspektor TOnZ udał się na miejsce wypadku.
W rozmowie sprawca powiedział. iż zastrzelił psa, bo
miał pchły . Zwi erzę od dawna przebywało na tym terenie, mi ało swoją budę , było karmione.
Za pośrednictwem Zarządu Głównego TOnZ w Warszawie sprawa trafiła do Prokuratury W oj skowej w
Gdań sku i do Minsterstwa Spraw Wewnętrznych . Winny powinien zostać ukarany za zabicie psa i za nie uzasadnione uży c i e broni (w dodatku na terenie zabudowanym) .

Gocłow ski .

(ANK.)

Kazimierz Netka

I

CENTRUM T ARGOWE , GDAŃSK UL. BENIOW S KIEGO 5

• 450

27 .09. - 01 .10. 95

WYS TAWCÓW Z KRAJU I ZAGRANIC Y
• KOMPLE K S OWA O FERTA BUDOWLANA
e KONKURS O GRAND PRIX IM. E. KWIATKOWS KIEGO
• ATRAKCYJNE NAGRODY w KONKURSIE DLA PUBLICZNOSCI
• SEMINARIA I WYKLADY, KON FER E NCJE, S POTKANIA HANDLOWE
Ml ęDZYNARODOWE T A R G I GDAŃSKI E S.A. TEL.: 058 524 690, 523 706 FAX: 058 522 168

--

w iebra
W niedzi elę , po godz. 3 policjanci patrolujący Kościerzynę zostali zawiadomieni o zakrwawionym mężczyźnie, leżącym w pobliżu lokalu „Paradise". NieprLJtomnego Wojciecha A. odwieziono do szpitala; miał ranę klutą na
łuku żebrowym .

Na Polance Redłowskiej w Gdyni
frekwencja zaskoczyła organizatorów
imprezy plenerowej „ Dary ziemi i
pszczół". Przybyło ponad dwadzie ścia tysięcy osób, by pooglądać, by
kupić warzywa, owoce i ich przetwory, także sadzonki. Oblegane były
stoiska z miodami naturalnymi, wiejskim jadłem. Gospodyni z Leśna
sprzedała 600 kg wiejskiego chleba z
domowym smalcem' Ludzie zajadali ,
napełniali siatki zakupami, oglądali
różn e c uda z pasiek (np . muzealne
ule) .
Na scenie wielkie brawa zebrali m .
in . chór gospodyń z Milejewa Jarzę 
bina Czerwona, zespół z Technikum
Pszcze larstwa z Pszczej Woli, maluchy z Piaseckich Kociewiaków, kaszubska kapela Sierakowice. Edward
Mielczarek i Stanisław Zubel pokazał i n astrojowy program , Grzegorz
Lewkowicz ułożył piosenkę o imprez ie. Wieczorem w sobotę było ognisko .
Wy stawę odwied z ili wc zoraj wicepremier, minister rolnictwa Roman
Jag ielińsk i, woje woda gdański M ac iej Płażyński , a rcybi skup Tade usz

I:\
V
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ster przekształceń własnościo
wych.
Wiosną tego roku w związ
ku z roszczeniami NSZZ „Solidarność" wszedł w spór zbiorowy. Latem podpisano z zarządem porozumienie ustalają
ce kwotę roszczeń na poziomie
19 mln zł. Zapisano także intencję zaspokojenia tego roszczenia w drodze uwłaszcze
nia załogi akcjami stoczni.
- To karta przetargowa mówi Śniadek. - Tą drogą możemy uwłaszczy ć załogę w
oparciu o kodeks handlowy .
Wszyscy akcjonariusze mają
świadomość, że takie zobowią
zanie ciąży na stoczni i może
pomniejszyć ich udział w kapitale akcyjnym .

Jan Kreft

.Pod~ói~e
wodowanie
Kadłuby

dwóch kontenerowców zwodowano wczoraj równow wielkim suchym doku Stoczni Gdynia S.A. Są to jed~
nostki budowane dla armatorów zagranicznych - Alfa Ship
GmbH z Niemiec i High Energy Navigation Co Ltd. z Cypru
Opcrncję wypełniania wodą niecki doku rozpoczęto w sobotę
o godz. 16, a zakończono w niedzielę o godz. 11. Pierwszy ze
zwodowanych statków ma długość 158 m i będzie przewozić
do 1100 kontenerów 20-stopowych, drugi zaś - 187 m z możli,
wością transportowania 2100 kontenerów.
W doku znajduje się obecnie ogromna sekcja rufowa masowca dla Francji. Jednoczesna budowa kilku jednostek pozwala racjonalniej wykorzystywać ogromny obiekt hydrotechnicz.ny,
który pierwotnie był przeznaczony do montażu gigantycznych
zbiornikowców.
Stocznia Gdynia S.A. posiada w portfelu zamów1en kontrakty na dostawę 28 statków o łącznej wartości 850 mln dolarów.
cześnie

(JAS)

Stara Kiszewa

·-

Na dożynkach

tową pozwalającą na umorzenie o 50 proc. zaległości wobec
ZUS.
Zdaniem przewodniczącego
NSZZ „Solidarność" Stoczni
Gdynia, Janusza Śniadka,
otwarta pozostaje także kwestia: ,,ogromnych zaległości ze
strony stoczni z tytułu nierealizowania funduszy socjalnych i
mieszkaniowych. Jest to kwota
porównywalna z wartością nominalną akcji dla załogi , czyli
ok. 20 proc . Na wartość funduszu socjalnego składają sic, także dochody ze sprzedaży
obiektów socjalnych ."
Z taką interpretacją związ
kowców zgadza się wicemini-

• Zmiana władzy?
1e

o
Zawiadomienie o przestęp
stwie złożył w prokuraturze Mańan Sieńkowski - przedsiębior
ca, który na mocy umowy z miastem halę kupił. ·
W wyniku przeprowadzonego
śledztwa prokurator sformułował
akt oskarżenia , w którym zarzuca Jerzemu Sz., że pełniąc funkcję publiczną zażąda! od Mariana Sieńkowskiego korzyści majątkowej w wysokości 1 200 OOO
starych złotych. Zdaniem prokuratora. czyn ten stanowi przestępstwo z art. 239 par. 2 kodeksu karnego. zagrożone karą od
1 roku do 10 lat więzienia. Zdaniem prokuratury, jednym z dowodów oskarżenia są nagrania z
ukrytego magne tofonu , jakich
dokonał Marian Sieńkowski
podczas rozmów z członkami

nabija
kingi.

I W gminie

ciągu

ostatnich o~mrn
miesięcy na cmentarzach
woj. gdańskiego odnotowano
68 przestępstw , z których
większość stanowiły kradzieże elementów pomników, nagrobków i tzw . skrzyń n agrobnych. W Starogardzie
cmentarne hieny ukradli naW(t dzwon. Dopiero niedawno na Jarmarku Dominikań 
~ gdanska policja odnala-

wierzyciele nie zgłoszą
po akcje, to odpowiadająca
im część długów stoczni ulegnie umorzeniu, akcje natomiast trafią w ręce Ministerstwa Przekształceń Własno
ściowych. Do tej pory zdecydowana większość akcji jest
już jednak odebrana.
Jeszcze przed operacją przyznawania akcji długi stoczni
były wykupywane na wtórnym
rynku . Także sama stocznia
starała się sprzedawać swoje
zobowiązania. Najwięcej akcji,
obok Ministerstwa Przekształ
ceń Własnościowych , ma Pomorski Bank Kredytowy w
Szczecinie i Bank Handlowy.
Karty zostaną odkryte , gdy
wszyscy upoważnieni obejmą
akcje.
- Akcje powinny być udostępnione wierzycielom po
dwóch miesiącach po uprawomocnieniu się ugody, czyli latem ub. roku - mówi prezes zarządu stoczni, Stanisław Że
browski. - Nowi właściciele lepiej zajęliby się losami stoczni.
Nie byłoby takich kłopotów z
finansowaniem budowy statków, może znalazłby się też
strategiczny inwestor. Te atuty
zostały utracone .
O~ecną sytuację stoczni prezes Zebrowski ocenia jako
trudną. - Na spółce ciąży zobowiązanie wobec ZUS. Nie zostały także rozwiązane kwestie
zadłużenia narosłego w 1994
roku. Łącznie jest to kwota ok.
1 bln starych zł.
Stocznia zabiega o umorzenie części zobowiązań. Zakład
stara się także o dotację budżesię

waliśmy zasady sprzedaży aut

łapówki,
W

Str. 3

SY ST EM SPRZ ED/J:Y RAT ALN EJ LUKAS
poniedziałki - piątki godz. 9-18, soboty 9-16

(K.K.)

Sprawca ze świadkiem sam
do policjantów. Artur P.
tłumaczy!, że na zapleczu „Paradise" został zaatakowany przez Wojciecha A. Bronił się nożem , zadając „tylko" jeden cios. Potem oddalił się z miejsca zdarzenia, ale
po zastanowieniu postanowi! jednak zgłosić się na policję.
Teraz prokurator ma głos . (aks)
zgłosił się

a y
• Pracodawcy wykazują niechęć cło zawierania ukłatl6w
zbiorowych ze związkami. Wbrew temu co głosi OPll I ml·
nlster Leszek Miller, pozycja pracownik6w I związków iest
słab11a nit pracodawców • powiedział podczas konferencji
prasowef Zbigniew Kowalczyk, członek prezyclium l anqclu
Regionu Gdańskiego NSII nS".

Pracownicy słabsi
Mimo iż

minęło

12 miesięcy
od wejścia w życie ustawy o
układach zbiorowych, w województwie gdańskim .rn około
800 przedsiębiorstw zarejestrowano 243 układy zbiorowe, w
tym tylko 36 nowych. W 13 z
podpisanych układ ó w pracy
„Solidarność" wynegocjowała

szerszy zakres uprawnień pracowni czych ni ż prz ewidują
ustawy. Uprawnienia te dotyczą m . in. krótszego czasu pracy, niewliczania sobót do urlopów, wyższych niż 80 proc .
uposażeń za okres choroby.
Korzystne układy zbiorowe
wynegocjowano np. w Stoczni
Północnej i Gdańskim Przedsiębiorstwie Robó t Drogowych.
Zdaniem Jacka Rybickiego,
szefa gdańskiej „S " , układy
zbiorowe mają uc ywi l i zować
stosunki między pracodawcą i
pracownikam i. Korzystny dla
pracowników układ zbiorowy
zależy od pozycji i siły związ
ku w zakładzie. Jednak pracodawcy z reguły nie chcą cywilizować stosunków z pracownikami i nie dotrzymują zawieranych porozumień.

Przeciwko prywacie
Przedstawiciele gdań s kiej
,,S" biorą udział w opracowaniu regionalnej strategii rozwoju. - W pracach rady ds.regionalnej strategii chcemy pełni ć
rolę czynnika społecznego zai nteresowane go szcze gólni e
zwalczaniem bezrobocia, koordynacją działań na rynku pracy
i opieki społecznej - stwierdził
Jacek R ybicki. Jego zdaniem
związek mówił od dawna, że
należy spod ziewać się boomu
na rynku stoczniowym . Przewidywania zwi ą zku ok azały
się słus zne , bowiem Stocznia
Północna „odbiła się od dna" i
w tej chwili może przyjąć 600
osób, ale ich po prostu nie ma zauważył Rybicki. W strategii
regionalnej powinny więc być
uwzględnione potrze by województwa w zakresie inwestycj i , edukacji, kul tury , opie ki
społecznej. Szef gdańskiej „S"
obawia się, by w przyszłej strategii regionalnego rozwoju nie
zwyc i ężyły p artykularne interesy grup nacisku nad dobrem
ogółu gdańskiego regionu .

(bmk)

Okazia dla przedsiębiorców z Wybrzeia

ropa e a •1a
w
bo

Dziesiąty, jubileuszowy Europartenariat odbył się ubiegłym
roku w Polsce. Gdynia gościła biznesmenów z całej Europy. I
okazji nawiqzanla kontaktów z firmami zachodnimi skonystall
pnedsitblorcy z Wybneia. Teraz nadana sit okazja, aby wzlqć
udział w podobne! Imprezie w Portugalii.
W dniach 24·25 llstopada 1995 ,. kolejny Europartenariat
odbędzie się w Linonie. Forum gospodarcze poł11czone z wysta·
wq stwana polskhn firmom •lepowtanalnq szans, na nawiąza•
nie współpracy z pnedslęblontwami portugalslr.iml.

Europartenariat to inicj atywa Komisji Europejskiej , której c el e m j e st promowa ni e
wspólpracy mi ędzy małym i i
średnimi przedsiębiorstwam i z
róż nych r eg ion ów E uropy.
Dwa razy do roku biznesmeni
zapraszani są na dwudnio we
forum gospodarcze, na którym
mają okazję odbyć rozmowy z
potencjalnymi partnerami z danego regionu Europy. D z ięk i
specjalnemu sposobo wi doboru
firm i dystrybucji katalogów,
E uroparten ariat stano wi sku t ecz n ą form ę posz uk iwani a
partnerów . P rzyg oto wane na
kilk a mies ięc y przed targami
kata logi zawi erają szczegółowe informacje o w ystawcach
oraz o ich oczekiwaniach <loty-

czących przyszłych kontrahenUm oż li w ia to firm o m
przyjeżdżającym na Europartenariat określenie z góry, z jaki-

tó w.

mi przedsiębiorstw ami chcą się
i przygotowanie dla
nich specjalnej oferty. Według
bad ań K o misj i E uro pej skiej
ponad 30 proc. spotkań odbywaj ących się w ramach tej imprezy kończy się nawiązan iem
s potk ać

w spółpracy między przedsię 

biorstwami .
W Europarte nariacie w Liz bonie udział weźmie 406 firm
portugalskich repreze ntujących

IO branż: spożywczą , odzieżo
w ą i obuwni czą, m eb l ars ką i
drzewną, papierniczą i poligraficzną, chemi czną i two rzyw
sztucznych, ceramiczną, meta-

Iową , m aszyno w ą ,

e lektrycz-

no-elektroni czną oraz handlowo-usługową. Stoiska fi rm portugalskich odwiedzą przedsię

biorcy z 55 kraj ów Europy, base nu M o r za S r ó d z ie mnego
oraz Ameryki Południowej .
- Organizatorzy zapewniaj ą
bezpłatne uczestnictwo , obsłu 
gę t ł umaczy, obiad y podczas
ta rgów oraz doj azdy z hotelu
d o miejsca s potk ań - p owi e d z i a ł nam Mariusz Sagan,
konsulta nt EU RO IN FO. Przewidziano t akże atrakcyjny
progr am tu rystyczn y w d niu
p oprze dzający m rozpoczęc ie

targów. O częśc iowe dofina nsowan ie wyjazdu mogą ubiegać się firmy, k tóre są co najmniej w 5 1 proc. włas n ością
pol ską , zatrudniają do 250 pracowników i w roku 1994 os i ą
gn ęły obrót poni żej l 30 m ld
starych zł.
Zgłoszen ia przyjmuje Centrum Korespondencyjne EURO
INFO dzi ał ające przy Gdań 
s k iej I z bie G o spod a r czej
(tel.lfax 3 1-01 - 12) do 13 paź 
dziernika 1995 r.

(D.)
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• Park Rozrywki CRICO-LAND Gdańsk, al. Zwycięstwa 59, tel.
32-50-50 zaprasza codziennie od IO do 22. Kolorowe karuzele, festyny z udziałem znanych gwiazd polskiej estrady. Wspaniała zabawa dla całej rodziny.

MUZYK A
Filharmonia Bał
tycka - Pomorskie Stowarzyszenie ,,Musica Sacra", Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku - li Międyna-

Państwowa

rodowy Konkurs Organowy im.
Jana Pieterszoona Swcelincka przesłuchania konkursowe, Katedra w Oliwie, g. 17-21

_ __
KINA
GDAŃSK, Neptun ul. Długa:
Batman Forevcr, USA, 12 I., g.
10, 12.30, 15, 17 .30, 20
Kameralne, ul. Długa: Casper,
USA, bo., g. 10, 12; Francuski
pocałunek, USA, 15 \., g. 16,
18,20
Helikon, ul. Długa: Kika.
hiszp., 181., g. 16. 18, 20
Żak, Wały Jagiellońskie: projekcja DKF filmu Alana Parkera, g. 16.45; Spis cudzołożnic,
poi., 15 I., g. 18.45; Chłopaki
na bok, USA, 15 I., g. 20
Znicz, (ul. Szymanowskiego) :
Casper, USA, bo., dubbing, g.
16.30 ; Ksiądz, W. Brytania, 18
l.,g.19,21
Zawisza (ul. Słowackiego 3):
Głupi i głupszy, USA, 12 I., g.
16, 18; Pulp Fiction, USA, 18
l.,g.20
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina:
Braveheart - Waleczne serce,
USA, 151.,g. 16.30, 19.45

SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte Cassino 30: W paszczy szaleństwa, USA, 15 I., g. 15.30;
Szaleństwa króla Jerzego, ang.,
15 1., g. 17.45; Braveheart Waleczne serce, USA, 15 I., g.
20
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino 55: Batman Forever, USA,
12 l., g. 15.30, 17.45, 20
GDYNIA, Warszawa, ul. Świę
tujańska: Batman Forever,
USA, 12 I., g. IO, 12.30, 15,
17.30, 20
Goplana, Skwer Kościuszki:
Caspcr, USA, bo. (dubbing), g.
15.30, 17.15; Braveheart - Waleczne serce, USA, 151.,g.19
GRABÓWEK, Fala - nieczynne
OKSYWIE, Grom - Głupi i
głupszy.USA, 121.,g.19
WEJHEROWO, Świt - Skazam
na Showshank, USA, 151.
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repenuaru

W sobotę sopocka hala
tenisowa roztańczyła się na
kilka godzin, Ponad 40 par
zaprezentowało swoje umie·
jętności. Tancerze klasy S
zmienyli się w walce o Pu·
char Polski w tańcach stan·
dardowych. Imprezę zorga·
nlzowało Polskie Towarzy·
stwo Taneczne.

Rozwói strategiczny Gdańska

e z Barcelony.
Na co postawie ma I OOO·letni Gdańsk? Rozwijać prze·
czy turystykę? A moie wrócić do wielowiekowych tra·
dycji kupieckich? Gdański Zarząd Miasta zaprosił świato•
wych ekspertów, tworzących plany strategiczne rozwoju
miast, Byi moi e po rozpoczynających się dzisiaj dwudaio·
wych konfrontacjach wiadomo będzie, kiedy ujrzy światło
rodząca się w bólach strategia rozwoju Gclańskcl.
mysł,

W konkursowe szranki stapary w J..atcgoriach wiekowych Jo lat 12 i 14. Obie
grupy będą oceniane w łącznej
punktacji stylów latynoamerykańskiego i standardowego
Emocje w1.ro\ły podczas popisów juniorów młodszych - grupa do lat 16. Sześciu finalistów
oceniała siedmioosobowa ko-

nęły

Plan strategiczny rozwoju
miasta, jaki zamierzał tworzyć
poprLedni Zarząd Miasta, miał
powstać w oparciu o wzorce
przywiezione z Barcelony. Zarząd uważał, że to, co stworzono w stolicy Katalonii. mieście
ostatniej olimpiady, jest wzorcowe. Bo przecież inaczej Barcelona nie dostałaby za swój
, plan 800 mln ECU z Rady Europy - tłumac,.yli zwolennicy
barcelońskiej koncepcji.
Nie udało nam się dowiedzieć, czy obecny Zarząd Mia-

O Puchar Polski

w m1e•
tanga
misja

sędziowska.

sta zamierza kontynuować plan
strategiczny rozpoczęty przez
ekipę prezydenta Franciszka
Jamroża, czy rozpocząć pracę
od podstaw. Faktem jest, że
bez takiego opracowania, wyznaczającego długofalowe kierunki rozwoju, a tym samym
określającego preferencyjne
funkcje miasta. Gdańsk skazany jest na chaos . .Jaki będzie
ten plan, być może zadecydują
efekty dwudniowej konfrontacji, rozpoczynającej się dzisiaj
z udziałem światowych specja-

(elp)

i Po naszych publikaciach

Tró jmiejskie qui pro quo

Pary wyko-

nały pięć tańców łacińskich:
sambę, rumbę, cha-chę,

hiszpańskie paso doble oraz jive'a. Oceniający mieli zastrzeżenia do autora oprawy muzycznej, Marka Kędziory, za
zbyt nowoczesne arani.ac3e tradycyjnych tańców.
Zdobywcami Złotych Butów - głównej nagrody w tej
MU.ZEA
kategorii zostali Tomasz Lei WYSTAW Y
wandowski i Małgorzata Świe
GDAŃSK: Narodowe, ul. To- skiego i europejskiego kręgu
tlikowska z sopockiego Studia
kulturowego.
ruńska - Czynne niedz . , śr.,
Tanecznego „Fala".
czw., pt. wg. I0-16; wt. i sob. ul. Ogama 65 - kolekcja grafiNa sali zrobiło si9 żólto-zie
w g. 10-17; Narodowe (Pałac ki, rysunku, plakatu oraz antylono-nie biesko-czarno. gdy
11Opatów w Oliwie, ul. Cyster- kwariat. Galerie czynne g.
wypłynęli finaliści kategorii S.
18, sob. 11-15, niedz. nieczynsów 15): Polska sztuka współ Pary wirowały w pi9ciu tań
czesna; Eugeniusz Eibisch - ne
cach standardowych: walcu anśw.
Kościoła
Prezbiterium
malarstwo; IV Międzynarodo gielskim, tangu, walcu wiedeń
Kliwe Triennale Grafiki Mezzotin- Trójcy (ul. św. Trójcy 4) skim, fokstrocie i quick stepie.
ta '95; Andrzej Gieraga - grafi- sze pamięci - labirynty Mariana
Najbardziej porywające było
ka; Galeria Pałacowa - Malgo- Kołodzieja. Czynne niedz.,
tango. Tancerze poszli w tango
rzata Żurakowska (Kanada) - pon., śr., czw., pt., g. I 0-16; wt.
tak energicznie, że aż. pióra pografika. Salon Mistrzów - Ry- i sob. I0-17
sypały się z cudnych sukienek.
szard Stryjec - grafika. Salon Galeria „Sień Biała" (ul. Długi
Karykatury - Jan Sołka - rysu- Targ 36) - fotografia Tadeusza
Puchar Polski wyta11czyli
nek; Galeria Promocyjna - Ja- Rzeczyckiego. Czynna codz. w
Krzysztof Kulik i Aleksandra
cek Łuczak - rzeżba. Czynne g.12-18(oprócznie dziel)
Niwińska z olsztyńskiego kluwt., czw., pt., sob. g. 10-16, Gdańska Galeria Fotografii (ul.
bu ,.Miraż". Mistrzowie weniedz. i śr. 10-17; Areheolo- Grobla I róg św. Ducha): .,Co
zmą udział w rywalizacji o Pu1945giczne, Rodowód słowiańskie- kryją gdańskie albumy
Świata. Drugie miejsce
char
go Gdańska, Orzeł - znak żoł- 55" - zwiastun wystawy mileSwędrak i Magdanierza polskiego oraz Schorz.e- nijricj,' przy gotowy w an ej .... zajęli Lech
z sopockiej ..Fa~Rozińska
lena
Gdańskim.
Bankiem
z
wspólnie
na
nia ludności prahistorycznej
li". a trzecie - Mariusz Korzeb
ziemiach polśkkh; czynne wt., Czynne: wt-pt g. 11 -20 z przei Katarzyna Napiórkowska z
rwą 13.30- 14, sob i niedz. 11czw., pt. wg. 9-16; śr. I0-17;
sob. i niedz. 10-16; Poczty i Te- 16.
,,Mirażu" Olsztyn.
lekomunikaeji, pon.-pt. g. IO- Nadbałtyckie Centrum Kultury,
(ald)
16; sob. i niedz. 10.30- 14; we Dom Aukcyjny - Ratusz Starowtorki nieczynne; Etnografiez- miejski (ul. Korzenna 33/35) ne w Oliwie: I . .,Tak się żyło Stala kolekcja malarstwa i grakochanińkie ... Wileńszczyzna fiki, meble, zegary, rzemiosło
w fotografii S.F. Fleury 1858- anystyczne oraz wydawnictwa
1915''; 2. ,,Dawne rybołówstwo artystyczne .. Cz.ynne codz. g.
ludowe Pomorza Wschodnie- 11-19, sob. g. 11-15
go"; czynne śr., czw., pt., nie<lz. Salon Sztuki Współczesnej
wg. I0-16; wt. i sob. wg. IO- ,,DIORAMA", ul. Podbielańska
17; M uzeum Historii Miasta I (d. hotel .,Monopol" - wystaGdańska - Ratusz Głównego wa malarstwa Andrzeja Batora
Miasta (ul. Długa 47) - Czynne z Łodzi. Czynna: pon.-pt. 11-'
18; sob. 11- 14.
wt.,śr.,czw., sob. I0-16; niedz.
11-16; pon. i pt. - nieczynne; Autorska Galeria Rzeźby,
Wartownia nr 1 na Westerplatte Gdańsk, ul. Pomorska 68 d Wystawa retrospektywna Józe- czynna codz. g. 9- 16
Centralne Muzeum Morskie i fa Sarnowskiego. Czynna wt.jego oddziały - statek-muzeum sob.g. 12-17
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad
„Sołdek", wt.-pt. g. 9.30-16;
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul.
sob.-niedz. 10-16
GDYNIA: Marynarki Wojennej Bytowska la). Czynna g. l0- 15
(bulwar Nadmorski), g. 10-16; Galeria „Triada" (Boh. Monte
Oceanograficzne i Akwarium Cassino 36) - wystawa zbioroMorskie (al. Zjednoczenia I), wa twórców Wybrzeża: malarcodz . g. I0-17; Dar Pomorza, g. stwo, grafika, ceramika, rzeźba, ~
I0- 16; GDAŃSK, Zeidler Art unikatowa biżuteria artystyczGallery, ul. Długa 81 - stała ko- na. Czynna pon .-pl. g. 11-18;
lekcja dziel sztuki dawnej poi- sob. 11-16

U

przejmie proszę o zamieszczenie niniejszych
wyjaśnie1\, w związku z
notatką pt. .,Trójmiejskie qui
pro quo" (DB z dn. 20.09.95).
Tekst dotyczy faux pas, popclnionego przez organizatorów li Bałtyckiego Forum Gospodarczego (w dniach 28-30
września w Sopocie) wobec
władz Gdyni oraz tutejszych
środowisk gospodarczych. Nie
otrzymały one zaproszeń do
uczestnictwa w tej imprezie,
wbrew cytowanym przez gazetę, solennym stwierc.lzeniom
JcrZl:go Pasińskiego - dyrektora MTG SA i Heleny Lecheckiej - pracownicy tejże firmy oddelegowanej do przygotowania forum.
Pierwsza korespondencja w
tej sprawie wplyrn;ła do Urzę
du Miasta Gdyni w poniedziatk
18 września. Był to fax - zaproszenie od wojewody gdań
skiego - patronującego forum,
skierowane do prezydent Franciszki Cegielskiej. Dopiero 20'
września, dotarły osobiste zaproszenia dla członków Zarzą
du Miasta. wysłane rzekomo w
ubiegłym tygodniu pr,,ez p . Lcchecką z MTG SA. Nie otrzymała zaproszenia Gdyńska
Izba Przemysłowo-Handlowa
01.iz WTC Gdynia EXPO.
Celem forum jest omówie\ nie form i ·warunków współ
pracy Polski i krajów nadbał
tyckich z regionami Federacji
Rosyjskiej . W tej współpracy
Gdynia ma już pewne, i to interesujące, doświadczenia. Uza-

sadnione więc było zaskoczenie i zdziwienie brakiem zaproszenia gdyńskiej reprezentacji na tę imprezę, wyrażone
w liście wiceprezydenta Gdyni.
Macieja Brzeskiego, do Jerzego Pasińskiego, dyrektora
MTGSA.
Incydent ten ma posmak lokalnego skandalu, którego źró
dło znajduje się poza Gdynią.

dzy władzami państw i regionów oraz instytucjami prowadzącymi działal ność gospodarczą. Nasz regionalny samorząd
gospod arczy będzie w i ęc na
forum reprezentować Gdańska
Izba Gospodarcza, do której
należą też wszystkie znaczące

o

PBI
"

piecze1\stwa ruchu drogowego
i pomocy lekarskiej .
- Poziom załóg jest zróżni
cowany. Co prawda prawidło
wo rozpoznają urazy i postępu
ją z rannymi, ale robią błędy
innej natury. Jedna para ratowników zostawiła kluczyki w
stacyjce swego samochodu .
Tylko niektórzy zaciągnęli
ręczny hamulec w rozbitym
aucie - mówi D ionizy Kawka,
sędzia główny zlotu .
Pozostałe sranowiska znajdowały się na pasie startowym
na Zaspie. Współorganizato
rami zjazdu byli: Zarząd Głów
ny PCK w Gdańsku, Wydział
Ruchu D rogowego gdańskiej
policji i straż pożarna.

(ald)

atrakcyjną

ofertę

kredytową

skierowaną przede wszystkim

do dynapolskich firm
średnie.1 wielkości. O kredyty 11ystępo
w~ć mogą ukze firmy mniejsze. mają
ce perspektywy rozwoju. Mozliwość
rozszerzema akcji kredytowej PBI zawd71ęcza zwiększeniu swoich funduszy
rozwijających się

własnych.

Oferta obejmu.1e wszelkie rodzaje
kredytów: mwestycyjne. obrotowe,
płatnicze, lombardowe, a także wykup
w1erzytelnośc1, faktoring itp. PB[ organizuje również finansowanie projektów
inwestycyjnych.
Polski Bank Inwestycyjny udziela
kredytow gospodarczych oprocentow,111yd1 już od 28 % w skali rocmej.
Rank pragnie pom,1_ polskim firmom
wykori:y,tać , sprzyjaj,1cą ko111unkturę

gospodarczą, dlatego też stosuje elastyczne procedury współpracy, dostosowywane do specyficznych potrzeb
poszczególnych przedsiębiorstw.
Oferta PB I. obeJmująca także prowadzenie rachunków. lokaty terminowe, wykorzystame elektronicznego
przekazu pieniędzy IMPULS. jest
systematycznie dopasowywana do
potrzeb sektora prywatnego zwłaszcza
tirm średniej wielkości. które rokują
nadzieje na ~zybki i stały rozwój.
Klienci banku mają także możliwość
korzystania z autorskiego systemu home banking o nazwie KONTAKT
Bank posiada 49 oddziałów zlokalizowanych we wszystkich miastach
wojewódzkich. Powstał w 1993 roku
Jako ostatni bank komercyjny wydzielony ze struktur Narodowego
Banku Pobkiego.

_

BYC _

ALBO NIE BYĆ
ZKuroniem
i Onyszkiewiczem

swoje r1yce i sami próbowali się

Sobotnia impreza rozpoczę
w po łudn i e na D łu gim
Targu przy Zielonej Bramie.
Wokół sceny, na której odbywały się pokazy artystyczne,
rozstawione zostały stoiska
organizacji członkowskich
,,KOS" z informacjami o działalności i programie stowarzyszeń. Zorganizowano także loterię fantową i sprzedaż haftów
kaszubskich, z których dochód
przeznaczony został na Stowarzyszenie Budowy Domów
Spokojnej Starości „ Nasz
Dom".
Niestety , nie dopisała organizatorom pogoda, było chłod
no i od czasu do czasu padało,
więc i publiczności zebrało się
niewiele. Członkowie „KOS"
p r zejęli zatem i n icjatywę w

bawić.

ł a się

Polski Bank lnwestycyjny przygoto-

micznie

- Ludzie ratujcie, umieram!
na śmierć! Panie, nie grzeb się pan, tylko po·
móż mi! W samochodzie kona
moja rodzina! - z daleka dochodzi! głos leżącego na ziemi
Pawia Mikłaszewicza, specjalisty ds. szkolenia i ratownictwa
PCK w Gdańsku. Pozorant rewelacyjnie wcielił się w rolę
poszkodowanego w wypadku.
Doznał urazu ręki. Krzyczał i
nie pozwalał dotykać się raz po
raz podjeżdżającym załogom
ratowników. Niosący pomoc
musieli opatrzyć rannego i wydobyć rodzinę z rozbitego samochodu .
Impreza odbywa się co roku
w innym mieście polskim. Ratownicy zdają egzamin z bez-

Wykrwawię się

Pod takim hasłem odbyła sit w sobott w Gdańsku impre·
za zorganizowana z okazji obchodów pierwszej rocznicy ist·
nlenla Korporacji Organizacji Samopo•ocowych uKOS". Do
korporacji naleią obecnie 64 stowanyszenia i fundacje zal·
mujqce się pomocą, sa•opomocą, zdrowiem, ekologią, kul·
turą oraz prowadzeniem schronisk, domów opieki I hospi·
cjów,

PBI rozszerza akcję kredytow'!
wał

W pobliiu sopockiej Opery Leśnej odbył sit jeden z eta•
pów XVII Ogólnopolskiego Zlotu Ratowników Drogowych
Polskiego Związku Motorowego. Osiemnaście dwuosobo·
wych załóg z róinych regionów kraju popisywało się umie·
jętnościami w udzielaniu pierwszej pomocy pny pozorowa·
nych wypadkach drogowych.

dla nny h

Wyst{'I'Y djPCięcych ~espn/ow arfYSl_n~nr< h pr~yciq!ialr mrnlif przrclwdnióll'.

li

•I
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Po południu, podczas drugiej częśc i uroczystości, które
tym razem miały miejsce w
Centralnym Muzeum Morskim
na Ołowiance, odbyk) się seminarium na temat roli organizacji pozarządowych w procesie
tworzenia zintegrowanego społeczeństwa w historii i czasach
obecnych. Po seminarium
przeprowadzona została aukcja
dziel sztuki trójmiejskich a11ystów. Sprzedano siedemnaście
prac za łączną kwotę 430 zło
tych, która zasili fundusz na
wyposażenie Ośrodka Pomocy
Ofiarom Przemocy w Rodzinie
mieszczącego się przy ul. Modrej JOia w Gdańsku.

Dziś przebywa w Gdańsku
kandydat na prezydenta, Jacek Kuroń. w towarzyst wie
posłów Unii Wolności: Janusza Onyszkiewicza, Andrzeja
Potockiego i W ł adysława
Frasyniuka. Weż m ie on
udział w prawyborach. zorganizowanych przez młodzież
szkół średnich.

Natomiast Janusz Ony·
szkiewicz spotka się z mie·
szkańcami Trójmiasta o
godz.17 w kawiarni „Rudy
Kot'' w Gdańsku przy ul
Garncarskiej. Tematem spotkania będzie bezpieczeństwo
zewnętrzne i we wn ętrzne ·
Polski w świetle „Raportu o
stanie państwa" Jacka Kuroma.

(MP)

Na spotkaniu
W Urzędzie Miejskim w
Sopocie, o godz. 17, odbę
dzie się dziś spotkanie zorganizowane przez Amnesty International z ddcgatkami na
światowy kongres kob iet,
który niedawno zak.ończyl się
w Pekinie.

(R.K.l

Marcin Przewoźniak

Co v.rdyc amy•••

TELEFON Y

Telefoniczna Poradnia Języko
wa UG - porady z zakresu języ
ka polskiego od pon. do pt. wg.
13-15, tel. 41 - 15-15
Telefony Zaufania: Antymafijny telefon zaufania - Gda1\sk
32-27-30, Gdynia 20-65-29,
czynny codz. wg. 8-15.15 (dyżurują prokuratorzy rejonowi
RóżNE
obu miast)
• JEDNOROCZNE Korespon- AMAZONKI - Telefon zaufania;
dencyjne Policealne Studium 25- 19- 17; 41 -60-85; 57-24-58;
Ekonomiczne. Zajęcia raz w 51 -59-88, wg. 19-21 (Śr. 12- 16)
miesiącu (sobota-niedziela ),
Informacja o AIDS - 958
noclegi bezpłatne; 03-204 War,,Pogotowie Makowe", środy,
szawa, ul. tabiszyńska 25, tel.
piątki, 16- 18, tel. 51 - 59-22;
11-34-77
,,Anonimowy Przyjaciel", tel.
• PÓŁTORAROCZNE Kore- 988 (od 16 do 6 rano).
spondencyjne Liceum Ekono- Poradnia dla Rodzin Narkomamiczne. Zajęcia raz w miesiącu nów ,,Powrót z U'', środy, piątki.
(sobota-niedziela). noclegi bez- wg . 15- 19; Sopot, ul. 3 Maja 71.
płatne; 03-204 Warszawa, ul.
Gdańsk, Wojewódzka PnychoŁabiszyńska 25, tel. 11 -34-77.
dnia Odwykowa - Pomoc dla
POMOC DROGOWA
osób z problemem alkoholowym
• POMOC DROGOWA HOLSE- i ich rodzin, ul. Łąkowa 58, 3151-32 (codziennie od 8 do 20)
RVICE, 52-29-87. 56-64-98
Dzienny Oddział Odwykowy,
Urząd Miejski Gdańsk : 32-46-17;
Gdynia: 20-72-71: Sopot: 51-20-21 ul. 3 Maja 6. tel. 32-26-52.

R

przedsiębiors t wa gdyńsk i e.
Gdyńska Izba Prze mysłowo-

P

Grupy Al·Anon

• BROKER Bank Informacji
Gospodarczej, 24-07-79
TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA: handel. usłu
gi, produkcja, pon.-pt. wg. 9- 18,
24-22-65, 56-51-29. Wspomaganie niepełnosprawnych wt.-pt. w
g. 9-15, 46-56-70

Popisy ratowników

/Hand Iowa - przy ca łym szacunku dla jej dz. iałań i osią
Joanna Grajter, rzecznik
ma charakter lokalny,
prasowy Urzędu Miasta Gdyni gnięć - gdy G I G m a zas i ęg
podczas
* * *
an Maciej Brzeski, wice- p o n ad region a ln y. Nato miast
prezydent miasta Gdyni, intencją wszystkich organizamija się z prawdą . gdy torów II BFG by ło, i oczywitwierdzi, że organizatorzy Il ście nad a l jest, zap roszenie
przedstaw i c iel i samo rządo
Bałtyckiego Forum Gospodarczego - zapraszając do wzięcia wych w ładz Gdań ska i G d yni
w nim udziału rozmaite insty- (Sopot j est gospodarzem fotucje - pominęli przedsiębior ru m ) jako honorowych gości
stwa gdyńskie. Zaproszenia ta- forum . Zaproszenia, datowane
kie zostały wysiane do ponad na 15 w rześnia, dotarły do zadwudziestu gdyńskich przed- rządu Gdyni po pięc i u dniach siębiorstw i banków. Ich listę
na osiem d ni przed rozpoczę
ustalono, biorąc za punkt wyj- ciem forum. Wyrażamy szcześcia duży potencjał gospodarre i głębokie ubolewanie z poczy firmy i odpowiednią (do- wodu tak opieszałego działania
brą) kondycję finansową. Na
biurokra,tycznej i pocztowej
ofertę wzięcia udziału w forum
machiny, której skutków także
odpowiedziały pozytywnie
zresztą doświadczyliśmy : dato m.in. EEG i Stocznia Nauta,
wany również na 15 września
Tadeusz
pan
której zarządca
list od pana prezydenta o trzyZielonka - będzie prowadził
dopiero 19 wrześn i a,
obrady grupy „Kontakty han- maliśmy
od dwóch
dlowe". Przyję l iśmy także gdy już co najmniej
ali śmy jego treść z prazn
i
(jłn
,
Expo
Gdynia
zgłoszenie WTC
mimo że nie spełnia przedsta- sowych omów ień.
Z wyrazami szacunku
wionych wyżej kryteriów.
dr inż. Jerzy Pasiński,
II Bałtyckie Forum Gospodyrektor MTG S.A.,
darcze ma stanowić płaszczy
preus zarządu
znę wymiany poglądów pomię-

Spotkania Anonimowych Alkoholików

INFÓRMACYJN_E_

Fot. Maciej Kost1m

W)padek, na szczęście, po:orowany.

Z poważaniem

... odbędą się dzisiaj o godz. 17 w następujących punktach:
,,Cedron", Wejherowo, os. Chopina, ul. Kusocińskiego;
„Bursztyn", Gdańsk, ul. Łąkowa 58 (w Klubie Abstynenta
„Jantar"); ,,Pierwszy Krok", Wrzeszcz, al. Zwycięstwa 31 (w
Przychodni Specjalistycznej); o godz. 17.30 -,,Arka", Gdynia,
ul. Traugutta 9 (w Klubie Abstynentów); o godz. 18 - ,,U
Włodka", Gdynia ul. Portowa (w kościele Redemptorystów).
,,SOS" Przychodnia Rejonowa Gdańsk Chełm, ul.
Chałubińskiego lp. pok. 46
„Iskierki" Kościół NMP KRS salka bi. Kingi Gda1\sk
Przymorze, ul. Zwycięzców 19
Wszystkie spotkania o g. 17 .

listów od strat eg ii rozwoj u ,
k o nfe re n cj i
uc zest ni k ów
,,Miej skie planowanie strategiczne - warunki wykorzystania potencjału miasta".
Przyjadą pl an iśc i z Rotterdamu, Bostonu, Drezna, St. Petersburga, Barcelony, a także
władze Zwi ązk u Miast B ałtyc
kich, Zwi ązku M iast M etropolitarnych, prezydenci miast położonych wokół B a łtyku oraz
przedstawiciele międzyrządo
wego programu VAS AB 2010
(Wizje i Strategie R ozwoju
wokó ł B ałtyku) . I właśnie ich
obecność będzie okazją do zaprezentowan ia efektów pracy
nad pl a n am i strateg ic zny mi
rozwoj u , zarówno w Polsce,
jak i poza jej gr anicami.

Pa11stwowa Inspekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku zanotowała w rzasie od l 8 do 22 września naniektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosfery nad Trójmiastem. W
nawiasach - najwyższe zawartości , stwierdzone w tym samym okresie.
I. Gdańsk, Główne Miasto: dwutlenek azotu - 31(43), dwutlenek siarki - 3(8), pyl zawieszony - 46(58) .
2. Sopot, rejon mola: dwutlenek azotu - 30(60), dwutlenek siarki - 7(21 ), pyl zawieszony - 61(70). .
3. Gdynia, okolice Urzędu Miejskiego: dwutlenek azotu - 39(55), dwutlenek siarki - 4(1 I), pyl zaw1esz.ony - 67(77).
Dopuszczalne normy wynoszą: dwutlenku azotu - 150. dwutlenku siarki - 200. pyłu zawieszonego 120.
Podane wyżej wartości wyrażone są w mikrogramach na metr szc~cienny powietrrn.

stępujące stężenie średniodobowe
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RYSZAR D TYLEK
komandor rezerwy
Msza św. żałobna zostanie odprawiona 26.09.1 995 r. o godz.
12 w Kościele oo. Redemptorystów, Gdynia, ul. Portowa 2.
Pogrzeb odbędzie się te go samego dnia o godz. 14 na Cment a rzu Witomiński m.
Pogrążeni w głębo kim smutku
Żona z Rodziną
Autokar podstawiony będzie przy Hotelu Garnizonowym w
Gdyn i, ul. Jana z Kolna, o godz. 13.

p rodukty oznaczone
tym symbolem pomagasz
budować domy opieki dla dzl8(:I
Kupując

25

września

1995
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Dyplomatyczny krok

W Gdańsku

Żak użyczony

e

I O
Zanąd Miasta podiął decyzlę o zwolnieniu Klubu Studen·

tów Żak z obowiązku opłacania czynszu pn:ez ostatni kwar·

tał tego roku. Jak m6wl się w kuluarach, nie jest to gest
„dobrego wulkan. Mole to być pierwszy krok do zmiany
funkcll budynku, w którym klub studencki byłby ledynie

ubogim lokatorem.

Miasto nie będzie już wydzierżawiać budynku przy ul.
Wały Piastowskie Klubowi
Studentów Wybrzeża ,,Żak", a
jedynie ui;yczać. Obecny zarząd klubu ma kłopoty z regul~wanicm należności - dług
,.Zaka" wobec miasta wynosi
200 tys. zł, pozostali wierzyciele czekają na zwrot 75 tys.
z! i nic nie wskazuje na to, aby
klub był w stanie uiścić te na-

nie będą_ narastać, gdyż PGM
Gdańsk Sródmieście przestanie
obciążać studentów czynszem.
Jednocześnie jest to jednak dogodny dla gminy sposób „pozbycia się'' klubu z reprezentacyjnego budynku w świetnym
punkcie miasta. Latwiej bowiem rozwiązać umowę uży-.
czenia, niż dzierżawy.
- Decyzji zarządu nic przyjmuję z radością - twierdzi Horacy Chrząstek, prezes .,Żaka".
- Mówiąc krótko - może to być
pierwszy krok do wyrzucenia
nas z budynku. Rzeczywiście,
mamy długi, ale czy 2 mld starych zł narosłe przez cztery lata to tak dużo, skoro szkoła ma
w ciągu roku 4-6 mld zł długu?

leżności.

Decyzja gdańskiego Zarzą
du Miasta o rozwiązaniu urnowy dzierżawy i przekazaniu
obiektu w formie nieodpłatne
go użyczenia wydaje się, że
jest dla klubu korzystna. Przez
ostatni kwartał tego roku długi

W konsekwencii brawuro•
wel akcll 9cłyńsklei policji z:
dwóch wydziałów kryminał·
nych KIP, aresztowano To·
111as:z:a 5. podeirzanego o
wymuszenia ro:z:bóinicze.

Tylko

(M.K.) I

- Okolice ulic Podhalań
skiej, Liczmańskiego, Leśnej,
Słonecznej i Świerkowej stanowiły dla mieszkańców Oliwy
strefę rekreacyjną - mówi lokator ul. Podhalańskiej. - Piękny
las i cudowna polanka, która
była miejscem plażowania.
gier i ćwiczeń sportowych
przestała istnieć. Najpierw wydano zgodę na budowę domków jednorodzinnych , warsztatów samochodowych i niezmiernie uciążliwego zakładu
budowy kotłów. Potem, u wylotu ul. Podhalańskiej, na terenie wyciętego bez zmrużenia
oka hektaru lasu - powstała baza materiałów budowlanych.
- Kiedy baztt ogłosiła bankructwo. w czerwcu powstał tu
skład opału - mówi jedna z
mieszkanek Podhalańskiej. Do niedawna ul. Podhalańska,
na której z trudem mieszczą się
dwa samochody osobowe. była
zamknięta dla samochodów
ciężarowych. Teraz, mimo że
remontu nic było od końca lat
czterdziestych, co 5 minut Ueśli jest węgiel) pędzą z wielkim
hukiem ciężkie wozy. Stara

się

„Interpretacje". Artysta stu w pracowni Hugona
Laseckiego, a dyplom obronił
w tym roku u Macieja Świe
szewskiego.
Po wystawie na uczelni Paweł Lewinowicz schowa! rzeź
bę w szkolnej piwnicy - magazynie. by przeczekała tam do

I Gdyni
do Koszalin a

Awans
komendanta
Podpułkownik Hieronim
Kosecki, komendant Państwo 
wej Straży Pożarnej z Gdyni.
od 2 października pracował bę
dzie jako komendant woje wódzki straży w Koszalinie.
Ku żalowi gdyńskiej władzy
samorządowej. Uroczyte poże
gnanie nastąpi później, ale już
teraz prezydent, Franciszka
Cegielska, wręczyła mu list
dziękczynny. - Z finansowanych przez nas zadań rządo 
wych tylko inwestowanie w
straż pożarną przynosiło efekty
zwielokrotnione - powiedziała .
· Jeśli w Gdyni będzie organizowana samorządowa straż pożarna. z przyjemnością wrócę zapewni! komendant.
(W.K.)

nie w smak

uwagę.

Nastąpią też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:
- nie będzie kursować tramwaj nr 4 i IO (linia nr 15 - bez
zmian),
- zostaną wprowadzone zastępcze linie tramwajowe: 30 na trasie Kliniczna - Jana z
Kolna - Dworzez PKP - Siedlce, 34 - na trasie Kliniczna Mickiewicza - Zaspa - Jelitkowo oraz linia autobusowa: 39 na trasie Okrąg - Twarda - Marynarki Polskiej - Wyzwolenia
- Nowy Port. a z powrotem
Nowy Port - Władysława IV Strajku Dokerów - Ks. Góreckiego - Marynarki Polskiej Swojska - Okrąg. Autobusy
148 i 455 - w kierunku Nowego Portu - kursować będą ul.
Wyzwolenia (do końca), a w
kierunku Żabianki trasa nic zo-

stanie zmieniona. Linia 188 bę
dzie kursować trasą Rybolowców - Na Zaspę - Władysława
IV - Oliwską.
Od dzisiaj kursować też bę
dą zastępcze tramwaje: 35 na
trasie Oliwa - Wrzeszcz - Opera - Hallera - Brzeźno, 39 na
trasie Kliniczna - .Marynarki
Polskiej - Nowy Port - zajezdnia tramwajowa. Przystanek
początkowo-końcowy dla linii
39 w Nowym Porcie - na ul.
Strajku Dokerów przy skrzyżo
waniu z ul. Władysława IV.
• W związku z pracami torowymi na pętli tramwajowej w
Gdańsku Siedlcach zmienia się
kursowanie tramwajów:
- tramwaj nr 10 będzie jeżdzić trasą Nowy Port - Kliniczna - Dworzec Gł. PKP - Armii
Krajowej (powrót przez Hucisko),
- tramwaj nr 12 - trasą Zaspa - Oliwa - Wrzeszcz - Opera
- Dworzec G!. PKP - Armii
Krajowej (powrót przez Hucisko).
Na odcinku Targ Sienny Kartuska - Siedlce - Nowolipie
zamiast tramwaju będzie kursować autobus 127.

I
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gdyńskiego wernisażu.

Co to
Odlane w żywicy torsy
umieszczone na stylizowanych
deskach w różnych konfiguracjach. a wszystko zainstalowane
przestrzennie na ścianie. Autor
twierdzi, że w żaden sposób
nie dałoby się tej instalacji wykorzystać do czegoś innego,
nawet jako surowiec wtórny. A
jednak zginęła. Śledztwo artysty nie przyniosło rezultatów .
Artysta zamierza jednak odtworzyć zaginioną instalację. A
na czynnej do 3 pażdziernika w

Zieleń

i ludzie

Zaniepokojeni Czytelnicy
sygnalizują o wycince i dewastacji zieleni na terenie Trój miasta.
* Na rogu ul. Reymonta i
Partyzantów we Wrzeszczu w
ub. tygodniu wycięto dwie dorodne wierzby. a na terenie admini s trow an y m przez Spół
dzielnię Mieszkaniową padło

pod toporami kilka innych kilkudziesięcioletnich drzew; jeszcze można oglądać ich kilkuty. W obu wypadkach drzewa
wyglądały na zdrowe i silne .
Kto wyraził zgodę na ich ścię
cie i dlaczego? - pytają mieszkańcy.

*

Tydzień
znajdujący się

temu wycięto
w pobliżu stacji
benzynowej przy ul. Kasztanowej w Sopocie żywopłot i
olchę rosnącą przy pobliskim
strumyku. Przez kilka dni spychacze niwelowały teren wokół
kilku rosnących tam kasztanów
- po dwóch nie pozostało śla
du . Miała być ekologiczna stacja benzynowa. a zaczęto od

Tańcom i swawolom oddają się (od lewej) - Ryszard Gruda, wiceprezydent Gdańska,
Franciszka Cegielska, prezydellt Gdyni i Marek Kostecki, donek l.arządu Miasta

Gdańska .

Fot. Maciej Kostun
W minioną sobotę balowali trójmiejscy radni. Zjazd samorzą
dowych gwiazd odbył się w przepompowni na Polance Redłow
skiej pod hasłem „Pompa '95''. Obyło się jednak bez pompy i
wybrani przez nas pomazańcy bawili się przy piwku w strojach
niewymuszonych . Dobry to pomysł. bo wszak dzięki więziom
nieformalnym można załatwić to, co w magistratach wydaje się
nie do załatwienia. Oby tylko z pożytkiem dla elektoratu ...

46-22-44

51-54-55
21-7a:32

GORĄCY

TElEFON
żym nakładem pracy skwerze

w pobliżu historycznego punktu, jakim jest Poczta Polska sygnalizuje Czytelniczka.

Woda... do kanalizacji
Płacimy za ciep i ą wodę,
której najczęściej nie ma skarżą się lokatorzy budynku

przy ul. Wyzwolenia 25 w Nowym Porcie. - W sierpniu przebudowywano w naszym domu

(az)

.
I

WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka
52, tel. 41-23-06
SOPOT, ,,Pod Słońcem", al.
Niepodległości 861, tel. 51-3158
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Annii Krajowej 42, tel. 21-0032; ,,Pod Gryfem", ul. Starowiejska 34, tel. 20-19-82
RUMIA, ul. Gdańska 19

POGOTOW IA
RATUNKOWE
GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 -

Policjanci z KP Stogi zatrzymali mężc~yrnę; który
zamordował w Swibnie mieszkankę tej dzielnicy, a następnie wrzucił jej zwłoki
do wody. Ciało odnaleźli w
ubiegłym tygodniu gdańscy
rybacy . Prawdopodobnym
zabójcą jes_t 43-letni mieszkaniec Swibna, który
prz.yjaźnil się blisko z ofia

lekarz ogólny, gabinet zabiegowy dla dorosłych w wolne sob.,
niedz. i święta - całą dobę, w
pozostałe dni w godz. 19-7
- poradnia dla dzieci chorych i
gabinet zabiegowy w wolne
sob., niedz. i święta - całą dobę
w pozostałe dni w godz. 19-7
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa
49
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagle zachorowania: tel. 3229-29, 41-10--00.
Biuro Przewozów Sanitarnych
- 32-39-24 lub centr. 32-30-76,
32-36-14, 32-39-44 w. 236
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
- Laryngolog prlyjmuje w dni
powszednie wg. 19.30-7.30, w
soboty robocze 17.30-7.30, w
wolne soboty, niedziele i świę
ta - całą dobę,
- stomatolog w dni powszednie
wg. 19.30-7.30, w soboty robocze, wg. 17.30-7.30, wolne
soboty, niedziele i święta - całą

Już

(ANK.)
wycinania zieleni - stwierdza
Sopotu.
* Przy ul. Obrońców Poczty
Polskiej właściciele stawiają
swe pojazdy na trawniku, pod
oknami mieszkań. pomimo że
po drugiej stronie budynku jest
możliwość parkowania. Dewastują zieleń na założonym du-

.

Dworzec Główny, tel. 31-28-41
do 45 (w. 21 O); ,,Chełmska",
ul. Łużycka 1/1, tel. 32-14-63;
Apteka w Pogotowiu Ratunkowym, al. Zwycięstwa 49, tel.
32-47-01
PRZYMORZE, ul. Opolska 3;
tel. 56-38-22

Nie chciała w uopie

od paru tygodni nie droowoce i warzywa na stoiskach przy gdańskiej hali targowej. Tak pożądana przez
klientów stabilizacja trwa, a
nawet znacznie obniżono ceny
śliwek, arbuzów, gruszek, również bananów, nektarynek i winogron. Oczywiście potężna
podaż towaru na wolnym rynku jest bezwzględnym regulatorem cen. Pomidory (Lima)
można było kupić już po 90
gr/kg, a kapustę po 30-40
gr/kg. Rozsiedli się też wzdłuż
ulicy grzybiarze. Kupka podgn:ybków kosztowała 5-6 zł, a
prawdziwków 8-12 zł. Im później, tym taniej - ceny są obniżane i to znacznie, aby pozbyć
się więdnącego towaru.
Ceny podajemy w nawiasach, w nowych zł.
Warzywa - ziemniaki (50
gr), cebula (1), marchew (80
gr), buraki (l), kalafiory w zależności od wagi i „świeżości"
(80 gr -1,5 zł), por i seler (3),
pomidory (90 gr - 1,2 zł), ogórki (3), a kiszone (2,5), kapusta
(40 gr), a kiszona (1,6), pekiń
ska (1,6), włoszczyzna (60 gr), ?
papryka (2 -2,7), pieczarki (5), ~
brukselka (2,5), sałata (80 gr). ·
Owoce - cytryny (3), pomarańcze (2,8), grapefruity (2,6),
banany (1,4-1,8), śliwki (1,21,5), nektarynki (3), brzoskwinie (2), winogrona (2,8), arbuzy (1,2), gruszki (I), jabłka (11,3), jagoda amerykańska (10),
avocado (4 - szt.), ananas (4 szt.).
Duża podaż jaj, od 15 do 24
gr/szt .
żeją

(mig)

miłośnik

.

eny
,
owocow

e

było?

.
·
·

sąd.

opalowych jest w mieście kilkadziesiąt - tłumaczy Ryszard Topolski z nadleśnictwa. - Zapewne
jego usytuowanie przeszkadza
komuś prywatnie i dlatego prosi o interwencję gazety. Bez
składów opalu miasto nie mogłoby funkcjonować . Nie widziałem tego składu, ale podejrze wam, że ludzie szukają
dziury w całym.

GDAŃSK. Chirurgia i Interna

Apteki pracujące non stop:
GDAŃSK, ,,Dworcowa" -

, rą. Bezpośrednią przyczyną
' zabójstwa, miała być odmowa kobiety odbycia stosun' ku w szopie położonej nad
przekopem Wisły. Podpit:,
mężczyzna kilkakrotnie
uderzył kobietę w głowę i
zadzierzgnął na jej szyi rajstopy. Prawdziwość policyjnej wersji wydarzeń zweryfikuje prokurator. a potem

leśnictwo Gdańsk.
- Takich składów

klubie TPSP w Gdyni przy ul.
Derdowskiego wystawie prezentuje kilkanaście rysunkowych aktów kobiecych - szkiców dynamicznych, zamaszystych. Sposób pokazania ruchu
ciała łączy poszczególne prace
w swoiste cykle. Za kilka miesięcy Paweł Lewinowicz wystąpi z kolejną wystawą - również rysunków, również aktów,
ale zdecydowanie abstrakcyjnych. Na razie zatrudnił się
przy komputerze w pracowni
architektoniczn ej; kiedyś
wszak od architektury zaczyna!
karierę studenta.

· Jeży mężczyzna z podcięty
mi żyłami - najprawdopodobniej była to próba samo·
bójcza. Wezwani lekarze i
policjanci zeszli do piwnicy
i po chwili pobytu poczuli
woń gazu i dymu. Okazało
się bowiem, że z instalacji
wydobywały się niewielkie
ilości palnego gazu, a jedno,, cześnie pali się ścianka
' działowa między piwnicami
Wezwani na miejsce pra
cownicy pogotowia gazowe·
go odcięli budynek od sieci,
strażacy ugasili pożar. a f3TInego mężczyznę odwieziono do szpitala. Nie wiadomo
na razie, czy między próbą
samobójczą, a ulatnianiem
się gazu i pożarem, istniał
•, bezpośredni związek

OSTRE
DYŻURY

APTEKI

Chwile grozy przeżyli w
ostatnich dniach mieszkańcy
jednego z budynków mieszkalnych przy ul. Kurpiń
skiego w Gdańsku. Naj
pierw mieszkańców zaalarmowała wieść, że w piwnicy

sieć wodociągowa i kanalizacyjna, na skutek nadmiernego
obciążenia ruchem samochodowym, ulega ciągłym awariom, a w zabytkowych domach pękają ściany konstrukcyjne. Do rego dochodzi hałas,
wyziewy spalin i zagrożenie
dla ba-.yiących się przed domami dzieci.
Skład nie przeszkadza dyrekcji Zarządu Parków Krajobrazowych.
- Znajduje się przy granicy
parku - mówi Andrzej Garbalewski z ZPK.
Właścicielem terenu jest
Skarb Państwa, zarządcą Nad-

I•

W galerii gdyńskiego Towanystwa Pnyiaciół Sztuk Pięk·
nych odbył się wernfsai wystawy rysunków I Instalacji Paw·
ła Lewinowfc:z:a. Sq tylko rysunki, a n:eiba zginęła. Kamień
w wodę!

diował

(aks)

INFOR MATO R

Ogień, gaz i żyły

go. A z nim wielkie perturbacje drogowe. Ruch drogowy
będzie się odbywać zgodnie z
przygotowanymi objazdami, na
które należy zwrócić baczną

Na końcu ul. Podhalańsklei w Gdańsku Oliwie, tui pny
granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, :z:naldule
się skład opałowy. Codziennie wąską, brukowaną drogą po·
między przedwojennymi kamienicami I wlllaml pędzą kilku·
tonowe cięiarówkl. Nie pneszkadza to nadleśnictwu, które
I fest właścicielem działki, ani zarządowi parków kralobra:z:o•
wych. Przeszkadza mieszkańcom, ale • lak się okazuie •
nikt się nie liczy I ich zdaniem.

Tomasz S. postanowił dorasobie wieczorami, strasząc
panie lekkich obyczajów pobiciem oraz trwałym okaleczeniem, w przypadku nic uiszczenia opiaty w wysokości
20 zł od klienta, oferując zarazem swoją ochronę. O sprawie
poinformowały poszkodowane.
W trakcie śledztwa ujawniono,
że jednej z ofiar zranił palce,
tnąc żyletką. Prokuratura Rejonowa Gdyni zastoswala wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.
Tomaszowi S. grozi kara pozbawienia wolności od roku do
dziesięciu lat.

speł
niła ważną rolę - była
częścią dyplomu Lewi nowie za na gdańskiej
PWS SP, aneksem do tychże
rysunków, a całość nazywała

kownika albo tolerowanie jego
obecności, gdzieś tam, na marginesie. O tym, żeby w ,.Żaku"
stworzyć centrum kultury o zasięgu ogólnopolskim, czy europejskim, ostatnio nie mówi się
wcale.

•
1n

• Dzisiaj o świcie rozpoczął
się remont kapitalny ul. Wolności w Gdańsku Nowym Porcie - na odcinku od ul. Włady
sława IV do ul. Ks. Góreckie-

r u

biać

ajpierw jednak

Pomysłów jest więcej, ale
każdy zakłada przejęcie budynku od dotychczasowego użyt

p

witryny osiemnastoletni Tomasz S. zniknął. Funkcjonariusze podjęli dokładne przeszukanie lokalu. Podejrzany, znający restaurację - był bowiem
pracownikiem tej firmy - skrył
się w trudno dostępnej komórce gospodarczej. Policjanci
znaleźli byłego ochraniarza
skulonego w kącie magazynku.
niczym mysz pod miotłą ...

o

Jakie będą dalsze losy ,.Ża
ka" - nie wiadomo. Nie jest natomiast tajemnicą, że na budynek przy ul. Wały Piastowskie
ma ochotę Rada Miasta Gdań
ska, godząc się ewentualnie
dzielić przepastne sale z Wydziałem Kultury UM.

iel

P

z

Poza tym prosiłem od dawna o
rozmowy na temat zobowiązań
finansowych. Nikt nie chciał
ich podjąć i odpowiedzieć na
moje pisma. O dzisiejszej decyzji zarządu też dowiedziałem
się z radia ...

mieszkańcom

olicjanci, po dokonaniu
dokładnego rozpoznania,
wtargm;li do restauracji
Ermitage, ze zdziwieniem
stwierdzając, że widziany jeszcze przed chwilą przez szybę

Aresztowanie
alfonsa

o

KRONIKA
•
•
u I a a POLICYJNA

(czaj.)

dobę.

ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
centr. 56-69-95, 47-82-51 -·nagle zachorowania, wypadki,
ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę
Przychodnia Międ.zyrejonowa,
ul. Startowa l - w di1i robocze
wg . 19-7.30
- lekarz pediatra, lekarz ogólny
w wolne sob., niedz. i święta w
g. 8-8 oraz stomatolog w godz.
10- 16,
- gabinet zabiegowy dziecięcy
w dni robocze w g. 19-7 .30, w
dni wolne od pracy wg. 8-8,
- gabinet zabiegowy ogólny, w
wolne sob., niedz. i święta wg.
8-18.
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 wejście od ul. Mieszka I. Telefony: 51-11-56, 51-24-55 i tel.
alarm. 999. Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
14, czynne całą dobę - nagle
zachorowania i przewozy chorych, tel. 20-00-01, 20-00-02 ambulatorium stomatologiczne
czynne w g. 20-7
OBŁUŻE - Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej, ul. Biało
wieska I (tel. 25-19-99), dla
mieszkańców dzielnic: Obłuże,
Pogórze, Oksywie, gm. Kosakowo - pediatra, lekarz ogólny,
gabinet chirurgiczny, czynne w
g. 15.30-7
RUMIA - Pogotowie Ratunkowe, ul. Derdowskiego 24, tel.
710-811

- Akademia Medyczna, ul. Kieturakisa 1; Okulistyka - Szpital
Miejski Zaspa, ul. Jana Pawła
II nr 50
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego I, tel. 20-7501
Morski, Redłowo, ul. Powstania
Styczniowego 1, tel. 22-00-51
LEKARSKIE
* LEKARZ DOMOWY
ALKMEDYK, 31-89-53 , 2068-16
* WIZYTY lekarskie, EKG,
53-69-86, 51-65-97
* POGOTOWIE WETERYNARYJNE - tel. 983 (całodo
bowo)
* WETERYNARYJNE WIZYTY DOMOWE (całodobowo) ,
56-89-56
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT (bezpańskich, rannych i
podejrzanych o wściekl iznę),
22-21-48 (czynne całą dobę)

POLIC.JA
-997
GDAŃSK, dyżury oficerów
Komendy Wojewódzkiej Policji, tel. 39-53-33; oficer dyżur
ny ruchu drogowego. tel. 3192-12; oficer dyżurny Komendy Rejonowej Policji, tel. 3862-22 (Straż Miejska 31-30-11)
SOPOT. dyżury oficerów Komendy Rejonowej Policji , tel.
51-30-51, 997
(Straż Miejska 51-20-21 w .
214)
GDYNIA, Komenda Rejonowa, Gdynia, ul. Portowa 15,
oficer dyżurny - 20-63-43;
Straż Miejska, Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia IO, tel. 20-8286; 986
RUMIA, Komenda Rejonowa
Policji, ul. Derdowskiego 43,
tel. 710-25; Straż Miejska, ul.
Abrahama I 7, tel. 710-134
STRAż POżARNA: 998

POGOTOWI A
991 - energetyczne; 992 - gazowe; 993 - ciepłownicze; 994 wodociągów i kanalizacji; 995
- techniczne
GDAŃSK - ciepłownicze: 3120-88, energetyczne: 41-23-23,
- gazowe: 31- 18-68, 52-14-62,
techniczne PKM: wodociągów
i kanalizacji: 31-20-67, opiekuńcze państwowe: 41-10-42
SOPOT - gazow'e: 51-10-68
(czynne w g. 6-22); - wodocią
gów i kanalizacji: 51-40-55
GDYNIA - ciepłownicze: tel.
23-19-41; dźwigowe: tel. 2336-65; 23-40-24; energetyczne:
tel. 20-45-50: gazowe: tel. 2044-73; 20-44-79; wodociągów i
kanalizacji: 21-90-19
RUMIA - gazowe: tel. 711882; wodno-kanalizac yjne:
710-030

- - - TAXI

NA TELEFON

*

SUPER HALLO TAXI
GDAŃSK, taniej na zgłoszenia
telefoniczne i karty, tel. 31-9 l91, 316-316, 91-91
* Hallo TAXI, 9197, 3 1-59-59.
20 proc. taniej + superkonkurs
z samochodem
* CARO-MILANO TAXI, 9627, 37-30-30 , 370-800, na telefon 30 proc. taniej!
* CITY TAXI, 91-93, 46-4646, fax. 43 -21-21 wysoka jakość, atrakcyjna cena
ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
osób niepełnosprawnych, tel.
23-50-78, wg. 7-21
PRZESYŁKI KURIERSKIE 52-00-71 do 76

Dział

reporterski, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel. 3 l -45-17;
Sopot, ul. Kościuszki 61, tel 51-54-55 i 51-72-55
wew. 122oraz 123
Oddział Gdynia, ul. Świętojańska 141 B, teVfax 21 -05-11;
21-78-32
Oddział

węzeł

cieplny i od tego czasu
Czasami
zmuszeni jesteśmy spuścić z
kranu pól wanny zimnej wody,
aby poleciała ciepła. Założyli
śmy liczniki po to. aby mniej
płacić, a taka sytuacja nie
sprzyja oszczędności. Płacimy
więcej, a woda jest marnowana. Interwencje w Spóldzie!ni
Mieszkaniowej „Kolejarz'', administrującej naszym blokiem.
nie odnoszą skutku.
zaczęły się kłopoty .

Papierkowe rozpasanie
Posiadaczom książeczek
PZU i czynszowych-mie szkaniowych wręczano w ub. tygodniu na Poczcie Głównej w
Gdańsku dodatkowe blankiety
wpłaty, które należało wypeł
ni ć, aby opłacić świadczenia .
Ponieważ dotychczas wystarczały do tego celu odpowie dnie książeczki, jest to krok
niezrozumiały dla zainteresowanych osób. A dla tych w
podeszłym wieku dodatkowe
utrudnienie. Czyj to pomysł i
czemu ma służyć'? - pytają.

(es)

• ogrodzenia
• kraty
•bramy
• balustrady
• galanteria kowalska
80-043 Gdańsk
ul. Jedności Robotniczej 72
tel. 39·40-43

17926

NAJTAŃSZE,NAJLEPSZE

KOMPUTERY
DRUKARKI
AKCESORIA

HURT, DETAL, RATY, LEASING

BALTA
Wrzeszcz. S łowa ckiego 37 G
Tel./fax /0-58/ 483 - 555, 483 - 277
Tel.komórkowy O 90 505 785
151)47,1)9

i\

LAMINATOR

,.,,._w-.J'Kltttll~1
~\

, ·~

urząJ zen

Jo wtapiam
dokumentó,

· olorowe foldery, kalendarze, organizery
Projekty graficzne, skanowanie, wyci99i barwne, naświetlanie ...,
Posfscriptowe, foliowanie, wysokie i niskie nok/ody
_ i

Sprzedaż druków akcydensowych, art. biurowych i papiemiczycf·t

A\ ])ffi(W~~- 4:,~:
V IT(h
\l' l·i·,k:m

Gdań si
Kołobrzesk;;

28
te. 57 22 15
wev. 365

Przy'110IL'
Szczeciń~,a

3E

telJ fax 56 10 48

11111 11111111111

1111111

S wi;~wk~r~:~~~ !~'.:

11111111
7

n~a
nalepki, etykiety, torby reklamówki,
druki nietypowe, tablice reklamowe

nadruk na przedmiotach:

ril

~

(na długopisach, zapalnicz eh, itp)

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ I REKLAM

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ PRZVJMUJĄ
ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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PRZYCZEPY

BAGAŻOWE I CAMPINGOWE I TOWAROWE

17
wvgrali iuż Ci, którzy nam. zaufali
.

'

-Fota
AUTORVZOWANA STACJA OBSŁUGI
Gdynia-Redłowo

ul. Stryjska 24,
stadionu Bałtyku)
tel. 058/29-77-55

(koło

W

•

ażdą sobotę

OTO

Zł

bezpłatne

badanie
skuteczności hamowania
ustawianie świateł oraz analiza spalin!
Masz kłopoty, przyjedź do "Foty"! (także VW, Audi, Oplem Mercedesem lub innym zachodnim samochodem).

OMPLE SOWA OBSŁUGA SAMOCHODÓW*

MIESZKANIE
i wiele innych nagród
PRASZAMY

przeczytasz to ogło
szenie, dowiesz się. że wła śn i e
teraz nadarza się okazja, której
nie możesz przegapić . Zadzwoń
lub przyjdź, i zamów nowego Forda
Escorta z montowni w Płońsku.
Ceny... Start już 29.IX!
Jeżeli uważnie

41_9 BIG-Autohandel ~~I

ul. Wały Piastowskie 1,
tel. 3 74-299

Gdańsk,

Autoryzowany Dealer

Salon Sprzedaży Samochodów i Części, Gdańsk, ul. Rajska 12. tel. 316 021 :···
Gdańsk, ui. Czarny Dwór 12. tel.: (058) 5:, 36 43, 53 36 59, fax (058) 530521
Hurtownia Części - Dostawy bezpcśrednio ~ fabryki, ceny najniższe w Polsce ;:\'.!

l:

Samochody Używane, ul. Grunwaldzka 258 (róg Abrahama) tel. 0-90 50 16 1O

ff

Mercedes-Benz
St. Makowiec, K.D. Szynkowscy, 80-518 Gdańsk-Brzeźno, ul. Gda11ska 21 D
Serwis: tel. 434121, 434140, fax 434098
Sprzedaż samochodów: tel. 435350, 434997, 090508315

JAZDY PRÓBNE
PREZENTACJA
.

Dsi•lci karcie ralJatowei wpisowe
- tylko I 88 si I
Jui po miesiącu moiess mieć
nowego poloneza.·

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

w

Karty possulcaf u snafomyclt, cslonlców
Auto System ISO. Otrzymasz ją również
u naszego dealera wraz ze szczegółową
informacją o warunkach promocji.

Czas promocji ograniczony.

- 32 900 DEM (bez VAT)
- 147.000 DEM (bez VAT)
38.000 DEM (bez VAT)
58.000 DEM (bez VAT)

SPRINTER MODEL '95 208 D
CIĄGNIK SIODŁOWY 1838
KLASAC 180
KLASA E MODEL '96 220 D

,,PROFIL"

Gdańsku,

ul. Sandomierska 11
telJfax 39-44-17, 39-41-28.

Ogłasza przetarg nieograniczony w formie wyboru pisemnych ofert na sprzedaż
samochodu osobowego marki ŻUK, rok
produkcji 1988, całkowity przebieg
116 700 km.
Cena wywoławcza 4.000 zł.
Oferty wraz z ceną nabycia z dopiskiem
"Przetarg" należy składać w sekretariacie
PUP "PROFIL" do godz. 12.00 do 14 dnia
od ukazania się ogłoszenia o przetargu. v
Samochód można oglądać w dniach 26 29 września 1995 r. na placu przed siedzibą "PROFIL-u" w godzinach od 8. OO do

15.00.

SA10NY INFORMACJI AUTO SYSTEMU FSO: E1814G Market Elzom", ul. Grunwaldzka 2,
tel. 33-51-93 w. 399 GDAŃSK Zbroiownia, Targ Węglowy 4 GDYNIA ul. Abrahama 36, tel. 21-69-23
ORAZ AUTORYZOWANI DEA1ERZY FSO: E1814G Auto-Top" ul. Giermków 5, tel. 32-61-60
GDAŃSK Auto Gdańs( ul. gen. Hallera 132, tel. 41-67- 18
11

11

Przystępujący do przetargu zobowiązani
do wpłacenia w kasie PUP "PROFIL"
wadium w wysokości 400 zł, do godz.
12.00 do 14 dnia od ukazania się ogłosze

są

nia o przetargu.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyję ta przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uchyli się 011 od zawarcia umony
kupna-sprzedaży.

AICE KONSORCJUM

Prowadzący przetarg zastrzega sobie
prawo swobodnego wyboru oferty oraz

ul. Stawki 2, INTRACO 1 ( 31 piętro ), 00-193 Warszawa,
tel. 635-89-33, 635-19-02, 635-12·60, fax 635-60-86

, .I._ ·E ważnienia
unie.
, przyczyny.

p·.

r. z.e· ta1.·..gu. .b. e.'·Z podania
1s323,,1J1A

, . -~. . , ~ rrr:r:·- ~~:~~~~ ..~ ~)"

ASlYCH BIUR OG/:.OSZEN'
ZAPRASZAMY Do N.1"

-~~·'<·~ •!A

Gdańsk, tel.lfax.31-80-62, tel. 31-50-41 w: 169 w g;,z. ';: 00-18. fax"'~-35-68 całą do~'. Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 :, godz. 8. 00-16.~t~r. tel. 51-54-55 w godz. 8. 00-16.00; Elb/qg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09 pm
w godz. 8.00-16.00; PtvszczGdsńskl, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tazew; tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starr,g11rdGdllń8kl, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

oo:

SPOŁECZEŃST\VO

25 września 1995

Str.7

.........
......

ll ltlltllt lll

-

Spowiednik prezydenta wraca do Gdańska
Kapelan woiskowych odchodzi

Rolnik szuka przyiaciól w róinych środowiskach
Rzadko kiedy napotyka bratnią duszę
·

I

I

Domy stolą na malowniczych wzgónach, zadrzewioną cło·
liną wile się Radunia. Wymarzone mlelsce do 1amies1ka·
nia. Posiadanie tu cl1iałki c1y gospodarstwa · to prawie
Hczyt marzeń, Blisko Trójmiasta...
Problemy tamtejszych rolników są jednak proporcjonalnie
duże do piękna tego zakątka
województwa gdańskiego. Wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że każdy błahy.
- Gdyby jednak ktoś się bliżej przyjrzał, powiedzmy przez
tydzie11, doceniłby nasze zmagania - mówi Jerzy Góralski.
rolnik ze Straszyna w gminie
Pruszcz Gdański. - Nie docenia
się tego rolnictwa - twierdzi.A przecież cale społeczeństwo
z niego żyje.
Wraz z braćmi. Ryszardem i
Jackiem prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Razem mają
około 50 hektarów. Posiadają
4 ciągniki, kombajn. Dużo
sprzętu kupili przed rokiem
1990. Teraz nie inwestują w
sprzęt, bo nie ma kredytów i
polityka nie sprzyja.

Wnoral ostatnią msit łw, w Koście·
le Gamizonowym Pl'IY ul. Sobótki (róg
I ul. Jana Matefkl) odprawił ks. kpt.
Jan Wołyniec, szlachetny kapłan, sym·
patyk zarówno cywilnych, lak I wojsko·
wych łroclowisk, ceniony altruista .• To
on natchnął ten kościół nowym ciuchem
· powied1lell nam wierni I Wrze51cza.
· Organizował koncerty, sprowadzał
cło kołcioła renomowane 1espoły. Była
to ostatnia niedllela posługi księclia
Jana we Wneuc1u. Nowym probo·
szcze111 został ks. Alfred Francis1ek Cy·
buła.

Ks.

Wołyniec

na mocy

zarządzenia

bp.

Sławoja Leszka Głódzia od października
będzie kapelanem w jednostce wojsk zme-

chanizowanych w Trzebiatowie. Zegnano
go należnymi honorami, kwiatami i upominka mi. Przybyli przedstawiciele gdań
skiego garnizonu.

I

,r
,)

Chce wiedzieć,
dlaczego przegrywa

Będziemy śpiewać:
„ Ta ostatnia niedziela·•, czy „Otrzyjcie
łzy placzących" - powiedział na zakończe

nie pożegnalnej mszy ksiądz Jan, dzięku
wiernym za wspólnie przeżyte chwile.
- Bardzo mi przyk.ro, nie mogę porozmawiać, bo właśnie przekazuję obowiąz
k i mojemu następcy - powiedział nam
wczoraj po południu ks. kpt. Jan Woły
niec, który o swoim odejściu dowiedział
się od reportera ,.DB" w ubiegłym tygodniu. Wiadomość spadła jak grom z nieba.
Powi edzi ał nam wtedy: ,,U nas te sprawy

jąc

zała t wia się

dekretem. rozkazem. Tu jest

woj sko".
- Nie chcemy w swojej parafii byłego
belwederskiego spowiednika. Mamy księ
dza i to bardzo porządnego. Jeśli przyjdzie Ks. kpt. Jan Wofrniec, sjachemy kapłan, sympatyk :,arówno cyll'ilnych,jak i wojskowych środowisk, ceniony alm,itu Cybula, rozpoczniemy okupację kościo sta. To 011 natchną! ten Kościół no11ym duchem.
ła - powiadają wierni chodzący 11a nabożeństwa do świątyni garnizonowej przy ul.
Fot.JacekAll'akumowski
Sobótki w Gdań~ku Wrzeszczu, którzy ze- czątku września, gdyż - zarówno według denta. Zarzucali ks. Cybuli, że .,pchał
się
brali już dwa tysiące podpisów pod prote- niektórych poli tyków jak i dostojników w obiektyw kamery".
stem w sprawie skierowania do ich parafii
Kościoła - wzbudzał kontrowersje. O be- Tylko raz zwróciłem się do pana preby łego kapelana prezydenta, ks. Alfreda
cnie biskup polowy na prośbę prezydenta zydenta z prośbą o odpolitycznienie funkFranciszka Cybuli.
Wałęsy skierował ks. Cyb ulę do pracy
cji kapelana, aczkolwiek nie dało to rezulProtestujący mieszkańcy Wrzeszcza
duszpasterskiej w Kościele Garnizono- tatu - doda! arcybiskup Tadeusz Godowwysiali petycję do metropolity gdańskiego wym przy ul. Sobótki w Gdańsku Wrze- ski . - Jednak
w odejściu ks. Cybuli z Bel··
arcybiskupa ks. Tadeusza Gocłowskiego. szczu.
wederu nie dopatrywałbym żadnych sensaChcą, by pozostał z nimi ksiądz Wołyniec,
Opinie o byłym kapelanie prezydenta są cji. Pięć lat służby kapelańskiej to bardzo
nie chcą natomiast, aby Kościołem Garni- zróżnicowane. Lech Falandysz ma dla ks
dużo...
n.
zonowym zarządzał ks. Cybula.
Cybuli wiele uznania. P odobno rozbrajał
Wierni z Wrzeszcza. którym ma posłu
- N ie otrzymałem dotąd żadnej petycji w Belwederze najbardziej nabrzmi ałe kon- giwać ks. Cybula
mówią, że jest on antyw tej spraw ie - zapewnia nas metrupolita flikty polityków, służył dobrym słowem. patyczny.
gdański. - Zresztą gdybym ją otrzymał. to i
radą, pomagał szukać wyjścia z bezna- Uważam - mówi o byłym kapelanie
tak nie ja powinienem być jej adresatem, a • dziejnych sytuacji.
'
prezydenta Arkadiusz Rybicki, były prabiskup polowy, bo gdański Kościół Garni- Jego codzienne
cownik urzędu pr..:zydcnckiego. - że ksiądz
zonowy jest w jego jurysdykcji. Byłoby
Cybula za mało skromno.;ci. A w latach
dziesięciominutowe homilie
zdumiewające, by wierni mogli mieć zastrzeżen ia do księdza Cybuli. Wygląda to
podczas porannych nabożeństw zawie- ożywionej opozycj i solidarnościowej bywszystko na prowokację. Ksiądz Cybula rały głęboką treść i stawały się „motorem" najmniej nie był skłonny nam pomagać .
Biskup Głódź twierdzi. że jego decyzja
jest uczciwym kapłanem.
do caiodniowcj pracy w Belwederze - pojest ostateczna. ho „klamka już zapadła".
\viedzial Falandysz.
Ksiądz Alfred
Innego zdania byli dostojnicy Kościoła, Ku zaskoczeniu wiernych już wczoraj w
Franciszek Cybula został kapelanem którzy dostrzegali „zbyt eksponowaną rolę Kościele Garnizonowym na ostatniej mszy
Lecha Wałęsy - na jego prośb1;: - w 1991 r
kapelana". Dostojników Kościoła wręcz (o godz. l 8) pojawił się już nowy proDekretem bezpośredniego przełożonego, raziło. kiedy w czasie wizyt i uroczystości boszcz - ks. ppłk Alfred Frarn.:iszek Cybubiskupa polowego Sł awoja Leszka Głódzia o randze międzynarodowej i państwowej la ...
z pełnionej funkcji został odwołany na po- widzieli kapelana w towarzystwie prezy-

WojciechEntowsk.i

Chce sz

poznać "Wspaniałą

rodzinę prog ramó w MultiChoice?

Bmce Willis
w "Szklanej Pułapce"

Podróże na
krańce śu.:iata

najdalsze
z Discovery

Mecze Ligi

- Na moim przykładzie i nic
tylko, można dostrzec kłopoty,
nękające rolników - mówi Je
rzy Góralski - Chcemy wydzierżawić, a później kupić
ziemię. Po Stacji Hodowli Roślin, gospodarstwo Koi.liny.
Zamierza przejąć je wspólnie z Holendrem Bertem Joff erscm. Pierwszy przetarg
przegrał, ale udało mu się werdykt komisji unieważnić. W
drugim - znowu poniósł poraż
kę. Nie mógł dowiedzieć się, w
czym zwyci.;zca był lepszy.
- Dlacze2.o uzasadnienie
wyników przetargu jest tajne? -

I Po

pytał. Skierował

odpowiednie
pismo Jo Zespołu Kontroli
Wewnętrznej Agencji Własno
ści Rolnej Skarbu Państwa w
Warszawie. Póżniej dostał się
do sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Uzyskał tyle,
że zlecono kontrolę sposobu
pruprowadzeni a drugiego
przetargu.
- Jestem prLckonany. że moja oferta nie była gorsza - mówi. Poparły ją opiniami Ośro
dek Doradztwa Rolniczego
oraz Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin i
Urząd Gminy w Pruszczu Gd.
Pierwszą ofertę mialcm dużo
słabszą. lecz na tyle silną, by
unieważnić przetarg - mówi.
- Dlaczego teraz przegrałem?
Nie ma pretensji do pracowników A WRSP. Raczej do uregulowań prawnych funkcjonowania tej instytucji i sposobu
przeprowadzania przetargu.
- Komisja składa się głów
nie z pracowników A WRSP.
Jeśli dobiorą sobie kogoś z zewnątrz, musi on poJobnie jak
inni z tego gremium, dochować
tajemnicy. Nie może nikomu
powiedzieć jakie argumenty
przeważyły.

- To jest jak sąd kapturowy ocenia Janusz Zaslawski . Dlaczc go na sygnały rolników i
związków zawodowych nie
chce się prLepisów prostować?
Owszem, może tak być, ale
wówczas należałoby uczestników komisji dobierać losowo.
Na wzór amerykański. Dlaczego rozstrzygają prawie wyłącz
nie pracownicy agencji?

•••
gmina Z kra1a
Gospodarstwo Jerzego Góralskiego znajduje się w dolince. Kilka metrów nad j ego
podwórkiem biegnie droga nr
222. W Straszynie nosi ona nazwę ulicy Starogardzkiej. Gdy
zdarza się ulewa, woda spływa
z asfaltu prosto na podwórko.
Dwa lata temu wla ł a się do
magazynu ziarna. Na około IO
ton pszenicy . Od tamtego czasu usilnie zabiega! w Dyrekcji
Okręgowej Dróg Publicznych
w Gdańsku, by ujarzmili ten
strumień. Dopiero niedawno
zrobili korytko. Przedtem mówili: Nie mamy pieniędzy. Jeśli chce pan, proszę bardzo,
możemy spotkać się w sądzie.
Prosił o pomoc Urząd Gminy w Pruszczu Gdańskim. O
zwyczajne, komisyjne stwierdzenie faktu, że woda zalewa
mu obejście . Wszak samorząd
powinien wspierać swych wyborców. Urząd zachował się
według zasady: moja chata z
kraja, czyli nas to nie boli.
Skończyło się na przyznaniu
racji odnośnie roszczeń wobec
DODP i odmowie komisyjnego
stwierdzenia zaistnienia szkód.

Wpuszczeni w kartofle?
W Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Jerzy Góralski znany jest jako skupiają
cy wokół siebie rolników w cel u organizowania wspólnych
przeds.ięwzięć. Jest prezesem
Stowarzyszenia Producentów
Ziemniaka „Bulwin" . Gdy w
bieżącym roku ODR w Gdań
sku ur,:ądzał wyjazd do Holandii, wystąpi! do gmin Pruszcz
Gdański i Ko lbudy z wnio-

Niestety, pieniędzy nic dostali. Gminy nie interesują się
inicjatywami oddolnymi. Góralski nie ma o to pretensji,
lecz o brak oficj alnego poinformowania o niemożno ś ci
wysupłania trochę grosza. Tym
bardziej, że inne samorządy ,
gdzie nie było zorganizowanych grup, dofinansowały w 50
procentach wyjazdy swych rolników.

***

To tylko garść problemów, z
którymi borykać się muszą także inni właściciele gospo darstw. Teraz bardzo dokuczliwe są k łopoty typu „cenowego". Za pszenicę o najwyż
szych parametrach, dostają teoretycznie 34 złote za 100 kilogramów. N aj wyższych parametrów w zasadzie nigdy s i ę
nie osiąga. Rolników j eszcze
bardziej martwią próby sprowadzania z Brazylii tego zboża.

Dobrze, że rząd chce kupić
tam ziarno sojowe. Po co jednak importować towar, którego
u nas jest pod dostatkiem?
- Gdy żywność drożeje, mówią , że to wina rolników. Absolutnie nie! Gdzie indziej ta
cena jest pompowana - twierdzą.

Dzięki Januszowi Zasław 
skiemu, działaczowi Towarzy stwa Miłośników Wilna, do rodziny Góralskich trafi! na praktykę miody Polak z Litwy, Eugeniusz Stakun . Wywiezie do
swego kraju garść doświad
czeń, jak radzić sobie w sytuacjach, gdy rolnictwo indywidual ne ciągle musi walczyć o
przetrwanie. I tu, i tam.

Kazimierz Netka

konferencii w Pekinie

a wspólczes a

• Uwaiam, ie organizacje katolickie nie powinny ekspo·

nować tylko tych kwestii, co cło któ,ych Watykan się nie
1gadzał. Nie mówi się, ie w 90 proc. róinych problemów
Stolica Apostołska, podobnie lak rządy lnny,h państw, się

1god1iła • mówi mec: Romana Orlikowska-Wrońska, przed·
~tawicielka Amnt,sty International, biorąca udział w IV
Swie1towej Konferencli ONI w Sprawach Kobiet.
• Kryteria ilościowe nie są tu najwainiefHe. Nawet 1
proc. wystarczyłby, ieby ta różnica była kolosalna, UW1glę·
clniając, i e mieści się w niej problem ochrony iycla ocl po•
cięcia · uwai:a Teresa Lis1cz, profesor prawa pracy na UMCS
w Lublinie, posłanka poprzednich 2 kadencji Sejmu.

„Kobieta wobec problemów
współczesnego świata·· - to tytuł konferencji. zorganizowa-

nej przez Radę ds. Rodzin y ,
,,Civitas Christiana" oraz Towarzystwo Odpowiedzialneg o
Rodzicielstwa, która odbyła się
w piątek w Gdańsku. W wypełnionej Sali Białej Ratusza,
wykłady na temat dylematów
rodzinno-zawodo wych, wizcru n ku kobiety w mediach.
przebiegu i rezultatów konferencji w Pekinie - wygłosili
Teresa Liszcz, Krystyna Neugebauer, Jan Szafranie(;, ora7.
Ewa H. Kowalewska. Żyvve
zainteresowanie wzbudziła
dyskusja panelowa, do której
,aproszono Romanę Orlikowską Wro1\ską. Pani mecenas
zgodziła się z poglądem, że
problemy nas1,ych kobiet nie są
tak wielkie, szczególnie gdy

porównam) je z koszmarami
będącymi ud ziałem pań w innych krajach świata, np . w
Chinach, B,)śni, Czeczenii ...

Nic można mówić o dyshyminacj i kobiety polskiej na gruncie prawnym. Istnieje ona jednak w praktyce, w dziedzinie
zatmdnienia, awansów. plac, a
także w sferze obyczajowości.
Polemikę wywołała próba
zdefiniowania pojęcia „feminizm" i „feministka". Romana
Orlikowska-Wrońska
nie
chciała się zgodzić z pejoratywnym brzmieniem tych określeń . - Gdzie jest kryterium
podziału na ruchy feministyczne i na mchy k,1tolickie? - pytała. - Nawet niewierzący żyją
w świecie wartości chrześci
jańskich, najczęściej w nich
wyrośli. Ale gdy się chce dyskutować z dogmatami religij-

nymi, to oczywiście jest to bardzo trudne. Jednak wszędzie
tam, gdzie to j est możliwe, należy wyjść poza własne środo
wisko i porozumieć się. W dykusjach, poprzedzających powstanie pekińsk iej „Platformy
działania" było więcej zbieżno
ści niż rozbieżności.

- Miałam na myśli orientacje kobiet nie przyznających
się otwarcie do katolicyzmu,
które m.in. ze swobody aborcji
uczyni ty jeden z głównych
swoich celów. Nie zgadzam się
z ideologią tych pań, ale to nie
znaczy że sam femin izm traktuję jako coś złego - mówiła
Teresa Liszcz. Z niej asnością
pojęcia „feminizm" zgodziła
się też Krystyna Neugbauer.
Radykalny feminizm z lat 50 .,
d ziś już historyczny, traktuje
się w Polsce jako nowy. Feministki wygłaszają poglądy, które są nie do przyjęcia nic tylko
przez katolików, dotyczące np.
aborcji na życzenie, swobody
seksualnej, etc. Nowy, chrześcija11ski, nic antagonizujący
płci, feminizm jest postulowany m.in. przez Ojca Świętego .
Mowa tu o godności, jeóności
w człowieczeństwie. Feminizm
ten nie odrzuca i nie kwestionuje rodzicielstwa i rodziny, bo

Włoskiej

i Niemieckiej na żytl)O

KMI POLAND

Sp. z o.o.

uznaje, że są wartości niezaprzeczalne.
Ewa H. Kowalewska stwierdziła, że w dokumencie pekiń
skim za mało mówi się na temat macierzyństwa i rodziny .
Proces narzucania mentalności
i moralności ze strony ONZ
jest groźny, bowiem niszczy
to, na czym budowane były dotychczas nasze rodziny. Przyznała jednak, powołuj ąc się na
wypowiedź rzecznika Watykanu. Jaquina Navarro-Vallsa, że
autorytet dokumentu końcowe
go opiera się na międzynarodo
wych uzgodnieniach, w wiciu
kwestiach jest bardzo ważny,
natomiast obowiązku wdraża
nia go w życie nie ma.
Z tą wypowiedzią nie zgadza się przedstawicielka Amnesty International, mec. Romana Orlikowska-Wrońska. Wszystkie dotychczasowe dokumenty i konwencje ONZ stawiają rodzinę bardzo wysoko,
nakazują ją chronić, zobowią
zują państwa do udzielenia po-

mocy i wsparcia rodzinie. Taką
prorodzinną wymowę ma również dokumen t pekiński. Na
podstawie jego zapisów pań
stwo winno przestrzegać wynikające z niego zobowiązania.

Anna Peliowska

DZIAŁ SPRZEDAŻY :
84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 26
fax (0-58) 72 13 38
tel. (0-58) 72 13 39
72 08 54

FABRYKA DRZWI

We wtorek 26. 09 otrzvmacie Państwo wraz z 9azetq

KUPON KONKURSOWY
'----~==::::=
Muzyczne videoclipy
w ekscentryL-.znej M7V

Skontaktuj

'~',.filczenie Owiec"

Gwiazdy muzyki country
w programie CMT

Fina/ konkursu odbędzie się podczas trwania Targow HOUSEBUILDING '95
w Gdańsku Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr 55 w hali 1,
w dniach 2709-01 . 10.95r.

• Bogata oferta drzwi płycinowych, tłoczonych pełnych i
przeszklonych do mieszkań, domów i biur, surowiec: drewno i
materiał drewnopochodny - MDF.

się

z Autoryzo wanym Agentem Mu1tiCho ice
i zaproś ją do sw ego domu.

• Pełna gama wymiarów od "60" do "90" w czterech ko lorach w
jednej najniższej cenie.
• Ościeżnice MDF na każdą grubość muru .

UNITRUS ul. Leszno 6, 82-300 Elbląg; KACPRZAK ul. Grunwaldzka 91/ 101, 80-244 Gdańsk;
PH AUDAX ul. Władysława IV 6/7, 81-384 Gdynia; PROFAN Kielecka 7/ 307, 81-303 Gd ynia;
SIBUK ul. Matejki 11, 84-100 Puck ; VISION Ltd. ul. 3-go Maja 56, 81-850 Sopot;
PHU PONIK ul. Chojnicka 37, 83-200 Starogard Gdański
~

--

Proszę

o przesianie informacji dotyczącej możliwości odhioru rodziny programów MultiChoice:

Imię

i Nazwisko:

:'vlultiChoice Polska Sp. ~ o.o .
02-588 Warszawa 48
Skl)tka pocztowa JO!

Adres:. . . . ..
Prosimy o przesianie kuponu na kartce pocztowej.

Rodzina programów

~~
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• Skrzydła drzwiowe przylgowe pasujące do typowych oścież ni c
metalowych.
• Drzwi techniczne o atestowanej izolacji akustyczn ej do hoteli,
biur, domów wczasowych, pensjonatów i szpitali.
• Drzwi

-

zewnętrzne

z blachy stalowej 1/oczonej.

• Możl iwość realizacji nietypowych zamówień pod wzg lędem
wymiarów, kolorów i akcesoriów.
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ZAgnieszką Holland wWarszawie
OHollywood, polskich filmach, ksiqikowei biografii i „Całkowitym zaćmieniu"

Zycie

/

ac
l

o
producenta
ugruntowanej pozycji - podkreśliAgnieszka
ła
Holland, pytana
przez dziennikarzy o kulisy jej
udanej współpra
cy z Hollywood.
- Na dodatek
trzeba być jebardzo
szcze
upartym i mieć
niewiarygod nie
silne nerwy. Tylko mój upór sprawił, że film ,.Tajemniczy ogród''
wygląda właśnie

B

tak, a nie inaczej.
Kiedy wytwórnia
upierała się przy
zmianach, zażą
dałam testowej
projekcji. Dopie-

iurokratyczna struk·
gdy okazało się, że wstęp
tura Hollywood przy· ro, wersja
filmu zdobyła około
··na
Poli·
Biuro
pomina
80 procent bardzo dobrych
tyczne KC. Dlatego ocen młodych widzów, pomnie, Polsce, było o wiele zwolono mi działać dalej na
łatwiej się tam znaleić nii
własną rękę. Następne testoFrancuzowi czy Włochowi • we projekcje otrzymały kolejno 90 procent, a w końcu 97
powiedziała z uśmiechem
Agnieszka Holland w pią· procent ocen bardzo dobrych.
ogród"
tek, na konferencji praso· . Film „Tajemniczy
właśnie na kasety wideo,
trafi!
wej w Warszawie,
czyli do tak zwanej domowej
- Żeby wygrać ze skostnia-

łą. biurokratyczną machiną
Hollywood. trzeba mieć

wideoteki. Firma WARNER
BROS w ramach akcji promującej to wydarzenie, do kasety
z filmem dołączyła jeszCl'e

niespodziankę

- pierwszą (na

świecie!) biografię reżyserki.

Autorem książki, zatytułowa
nej „Reżyseria: Agnieszka
Holland" jest Stanisław Zawiśliński.
Jeśli już

o biografii mowa,
wspomnieć należy, że Agnieszka Holland nie ingerowała
zbytnio w jej powstawanie.
Doszła bowiem do wniosku,
że jest przedmiotem książki, a
nie jej autorką. Na wszystkie
pytania zadane przez autora,
starała się odpowiedzieć wyczerpująco, aczkolwiek nie
czuła potrzeby spowiadania
się ze swych przeżyć duchowych. Nie miała nic przeciwko temu. aby taka książka pov. stała. Wręcz przeciwnie ·
rozumie, że jeśli jest się osobą
publiczną. trzeba o sobie opowiadać.

budowałam sobie za
tej książki pomnika. I
powiem po prostu: dobrze
mieć książkę o sobie - zakoń·
czyła reżyserka rozważania na
temat swej biografii.
Agn1eszi,;a Holland jest
bardzo bezpośrednia. Na pytania odpowiada niezwykle
ciekawie, zajmująco i wyczerpująco. Zresztą sama o sobie
mówi : .. lubię gadać" . Ale
przecież wszystko to, o czym
opowiada, jest ważne i interesujące. Szczególnie dla nas.
Polaków, gdyż jak podkreśla
reżyserka - wciąż najważniej-

- Nie

pomocą

dla niej sprawy polskie.
Czternaście lat doświadczenia
w pracy w zagranicznym
przemyśle filmowym, zarówno europejskim, jak i amerykańskim, upoważnia Agnieszkę Holland do wypowiadania opinii na temat tego, dlaczego polskie filmy nie mogą
wciąż zaistnieć na rynkach zagranicznych:
- W Polsce produkuje się
około trzydziestu tytułów
rocznie, są wśród nich lepsze i
gorsze. ale wszystkie mają ten
sam mankament - są hermetyczne na poziomic informacyjnym. Film) te są niczrozum ia!e dla cudzoziemcó w,
gdyż brakuje możliwości komunikacji z widzem na podstawowym poziomie, takim
jak postacie, tło itd. Dopóki
tego nie zrozumiemy, nie mamy najmniejszyc h szans na
zaistnienie na rynkach świato
W) Ch. Druga. mniej ważna
przyczyna. to istnienie na Zachodzie takiego zjawiska jak
moda - teraz jest moda na filmy chi1\skie i wietnamskie.
Zanim Agnieszka Holland
odwiedziła Polskę, przebywała w San Sebastian, gdzie wyświetlano jej najnowszy film
.,Całkowite zaćmienie·· (,".Total Eclipse:"). Spotkał si ę on z
przychyiną reakcją widzów, o
wiele cieplejszą niż\\ Stanach Zjednocwnych . ..Całko
wite zaćmienie'" to adaptacja

sze

są

• za krótka chwila

J

ak pojąć, że gdyby ten właśnie
miody człowiek nie spotkał na
swej drodze tej właśnie dziewczyny i jakiś szczegół nie zwrócił jego
uwagi, ja nie istniałbym w ogóle albo
byłbym kimś zupełnie innym: tego po
prostu nie da się zrozumieć · napisał
wswoim Dzienniku Jean Guitton.
Często otwieram jego mądrą książ·
kę na tej właśnie stronie i spomiędzy
słów próbuję dostrzec ten jeden moment, który odkryłby mi pewną tajemnicę. Bj·ć może kiedyś, gdy bylem
d:ieckiem, takie lub podobnie brzmią·
ce pytanie zada/em, bo przecież mnie
teżjuż takie pytanie zadano. Odpowiedzi, którą otrzyma/em nie pamiętam,
mogę się tylko domyślać jaka ona by/a
i chyba dlatego ilekroć widzę bociana
· na moment wstygam i djwne ciep/o
przechodzi przez ciało. Dzisiaj, gdybym jeszcze raz chciał zadać to samo
pytanie, już pełnej odpowiedzi nie
otrzyma/bym. Więc milczę. więc może
sam wymyślę jakąś uprawdopodobnioną wersję jednego spotkania, jednej miłości choć wiem, że niczego nie
rozstrzygnę, niczegg nie odwalam ani
nie wskr~eszę na nowo.
Kiedyś życie wydawało się jednym
błyskiem, coś jak chwila między wypa·
leniem jednego a drugiego papierosa.
I lvć krótko i illlenrnvnie · to bvto ha·
sio, to byt szpan, t; by/o mottÓ. Doba
nie d:ielila się na d;:ień i noc. Słowa
dorosłych wydawały się pustymi
Jolanta Badowska-Chodkowska d-;więkami , na które reagowaliśmy po·

sztuki Christophera Hamptona. Jest to opowieść o zwązku
między dwoma poetami francuski mi - 27-letnim Paulem
Verlaine i 17-letnim A11Urem
Rimbaud. Film pokazuje wzajemną fascynację, przyjaźń i
namiętności. Agnieszka Holland zapewniła. że nie obawia
się ataków na wątek homoseksualny w swoim najnowszym filmie. Biorąc pod uwagę casus .,Księdza". naló.y się
raczej spodziewać, iż film bę
dzie sprzedawał się dobrze.
- Nie ma sensu się oszukiwać · powiedziała reżyserka zjawisko homoseksuali zmu
na świecie nie jest obecnie
zjawiskiem marginesowy m.
Trudno więc o tym nie mówić. Natomiast w moim nowym filmie najważniejsza jest
kwestia wzajemnej fascynacji
intelektualnej obu poetów.
Agnies'zka Holland nie
otrzymała jeszcze zaproszenia
na XX Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni,
który tradycyjnie odbywa się
poc.l koniec listopada. Życzy
łaby jednak sobie, aby odbywa! się w bardziej optymistycznej porze roku:
· Polskiemu filmowi trzeba
jakiejś pozytywnej energii, ot
choćby w postaci ładnej pogody i słońca · zakończyła
najsławniejsza w świecie polska reżyserka.

gardliwym machnięciem ręki. Ale
przecież czasami dopada/ nas ból, lecz
jeszcze nie wiedzieliśmy lub nie patra·

filiśmy nazwać tego cierpieniem. Każ·
de wytłumaczenie tego bólu by/o do-

bre. Każdysposób na zagłuszenie tego
bólu by/ dobry. A to już były niezbędne koszty jakie płaci/o się za samo życie. Dopiero z oddalenia możemy w·
baczyc' ile staciliśmy, choć przecież
nie wszystko można oceniać w katego·
riach straty. Bo też dokonywaliśmy
wyborów, które póiniej okazały się
naszą silą lub dobrym bagażem na
dals::,e lata. Bo mojemu pokoleniu jeszcze o coś w zyciu chodj/o, choć na·
prawdę chcieliśmy żyć krótko i inten·
sywnie ·
Potem ;:aqliśmy się uczyć albo
doznawać na sobie innvch słów · raz·
pacz. śmierć, odpowied:iahrość :a
drugie życie, ::.męc:enie. pogarda i mi!osierdzie, samotność i strach. Wtedr
::.aczę/iśmy rozumieć albo ewe', że
młodość przeszła niepostrzeienie i
tr:eba by/o sobie stawiać inne pytania, innych odpowied;:,i domagać się
albo udzielać. Ale pr:.ecie~ jest, pr::,ecież pozastaje zm1·sze coś do c:ego
warto się uśmiechnąć, ~a c::ym warto

zmniejs:enie raz.paczy i lęku. że życie
coraz bardziej kurczy się. Miłość speł
niona i ta, która przesz/a obok. odrzucona, podeptana, spóźniona. Miłość,
której bliźniaczą siostrą jest cierpie·
nie. Ale d~ięki temu czasami udaje się
przejść tych kilka kroków nad ziemią i
w słońcu. I nie trzeba przed tym uczu·
ciem się bronić, obliczać zyski i straty,
bo nie wiadomo czy jeszcze kiedykolwiek nas to uczucie dopadnie. Zycie
jest tylko krótką chwilą. Pomiędzy
pierwszym krzykiem narodzenia a
ostatnim oddechem agonii jest tylko
ch1rila, niczym błyśnięcie zapałki w
ciemności.

Życie jest krótką chwilą i któregoś
dnia nie przyjdziemy na umówione
spotkanie, nie otworzymy l:stu, nie
usiąd~iemy wspólnie przy stole. Pozo·
stanie po nas zdjęta kos.::11/a przewie·
s.::ona prze.:: poręcz kr.::es/a, kil/w nie
wypalonych papierosów w pudelku,
okulary do c.::ytania i nie ma pewno.fri, c.::y właśnie w takiej chwili z nieba
odenrie się jeszcze jedna gwiazda.
Mote n·ięc nie warto tak za wszelką cenę s~amotać się. biegać za ztud:::eniami, pieniędzmi, karierą. Mo:e
warto na chwilę zatrzymać się, zasłu
pogłaskać psa albo z kimś spa·
chać,
:atęsknić.
porozmmriać, choćby przez te·
koj11ie
po~wałają
Są wspomnienia, które
nie (1 interesach. Jest jeszcze
i
lefon
żyć. Są lud~ie , do których czasami
spraw w tym życiu, dla
dobrych
parę
w
zwracamy się z niemą modlitwą
przystanąć. Bo na pewwarto
krórych
trudnych chwilach, choc' często icl1już
jesteśmy potr~ebni.
komu
ktoś,
jest
no
nie ma wśród ~}~1ych. I pr~ede wszystAleksander Jurewicz
kim mi/ość · chyba jedyny sposób na

~~~--~~~~~~~~------~--~--...--~~---------------------- -przede wszystkim starannie
dobrany temat i solidnego

I

I

.....

Inst alac je
foto gra ficz ne
W

Galerii „Wyspa" przy
ul. Chlebnickiej 33/36
czynna jest wystawa trzech instalacji fotograficznyc h „Lipa", ,,Nie wysiany list do
Szkocji" i „Tors, to jest część
ciała" litewskiego autora, Gintautasa Trimakasa. ł'\rtysta gości na Wybrzeżu już po raz

•

trzeci. Dotychczas oglądaliśmy
jego fotografie, w których fotografik eksperymentuj e fonnaln ie, próbując nadawać nowe
znaczenia przedmiotom , lub
ich fragmentom. Tym razem
działalność artystyczna Trimakasa przybrała formy prze(K.K.)
strzenne.

E

I %YC
PRO

•

Autor i jelio fotografie.

Fot. Maciej Kostun

BAll'ICKA AGENCJA ARlYSTYCZNA

~

81·703 Sop ot . ul. Kośc iuszki 61
te1 s11-2S<1 s10-ns.rax s l7-674

Bałtycka

,

AgenCJa Artystyczna BART

zaprasza na: KONCERT KOŃCZĄCY SEZON '95
w OPERZE LEśNEJ

W dzisiejszych czasach warto
ciół.

by,
i

że

Zawsze dowiesz

że

coraz

więcej

się

odwiedzać

od nich

czegoś

starych przyja-

nowego. Jnk

choć

osób kupuje samochody Fiat na raty

to bardzo dogodna forma zakupu nowego auta. To nic

dziwnego, skoro Fiat gwarantuje nowe auto już po pierwszej, niewielkiej

wpłacie.

Ponadto ,

dzięki

dogodnym wa-

mnkom

spłaty, kupując

swój portfel przed
dealera.

Pomoże

samochód Fiat na raty chronisz

inflacją.

Ci on

załatwić

Porozmrmia o wysokości
dla Ciebie okres

Najlepiej

spłaty.

odwiedź najbliższego

wszystkie

Koncert

VARIUS MANX, gościnnie grupa DE SU.
Patronat radioll'y:

formalności.

Radio Gdar1sk

rat. Zaproponuje najdogodnie jszy

Przekonasz

się

sam,

że

kupno

Patronat prasowy: - Bilety: w cenie 10.- zł w przedsprzedaży , w dniu koncertu 13,- zt

nowego auta jest teraz takie proste.

Bilety do nabycia:

F / / iA . T

BART Sopot. ul. Kośc i uszki 61. Sklepy CEPELIA na teren ie Trójmiasta.
ORBIS Sopot. TEATR MUZYCZNY Gdynia. BMN TRA VEL Gd.-Wrzeszcz,
MUSIC CENTER Gdańsk Gł. dworzec PKP (I piytro), OLIVIA Gdynia,
ul. Kilińskiego 6, Sklepy: LEE COOPER Gdynia, ul. Swi,tojańska 97 i Gdańsk
R. 2372/i
Wielki Młyn box 41

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ PR2YJMUJĄ

ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWY MI

25 września 1995

Diner.; Clnb
lllternotionaf

El

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ I REKLAM

VISA

Str. 9

KOMEN DA
PORTU WOJEN NEGO HEL
PRZETARG
NIEOGRANICZONY
II-STOPNIOWY
NA ZAOPATRZENIE
JESIENNO-ZIMOWE 1995/1996 ROK W:

•

e lej

ar

OGŁASZA

r

I

ZIEMNI AKI JADALN E
- WARZY WA SMAKO WE
- BURAK I ĆWIKŁOWE
-MARC HEW
CEBULĘ

KAPUS1,Ę ŚWIEŻĄ
Ww. artykuły muszą spełniać
ściowe PN. a dowóz towaru

(,

wymagania.ja kowinien odbywać

~

si~ transportem dostawcy.
Oferty pisemne w zamkniętych. zalakowanych
kopertach zawierających wszelkie informacje
o warunkach dostaw składać do dnia
9.10.1995 roku pod adresem:

(

ULTRON SW/40
PEŁEN
SYNTE TYK
... trirrJ wir6A l'te; 6w

KOMENDA PORTU WOJENNEGO HEL
84-151 HEL 3.

KomisJjne otwarcie kopert nastąpi w dniu
10.10.1995 roku o godzinie 10.00.
Bliższe informacje na temat dostaw można
uzyskać pod numerem telefonu 75-06-21 wen:.
34-07.
18354/09/16411

UWAGA :
WYPRZEDAŻ OKAZYJ NA!

SH/CD

KUPUJ NASZE OLEJE TYLKO U AUTORYZO WANYCH SPRZEDAW CÓW

Każdy wyjeżdżający

z fabryki nowy POLONE Z ma w sobie olej ESSO, który zapewni a
najbardz iej optymaln e smarowa nie. ESSO - to ponad 1 OO lat tradycji i doświadczenia,
niedościgniona jakość, a także wszelkie możliwe oleje i smary na potrzeby przemysłu.

Czekają

• CYSTERNA (TERMOS) DO PALIW PŁYNNYCH (20 t)
• APTEKARSKA WAGA ELEKTRONICZN A - ho/end.
• MABZYNY DO szyc/A PRZEMYSŁOWE
• MANEKINY I WIESZAKI WYSTAWOWE
• AUTOKLAW do sterylizacji (dużv)
• MEBLE KUCHENNE DĘBOW~ (+ lodówka, zamrażarka,
zlewozmywak)

na Ciebie w autory zowan ych warsztatach
i stacjac h benzynąwych !! !

TELEFON: 53-01-84 (w godz. 9.00 • 16.00),
23~6-56 (w godz. 18.00 - 20.00)

15-dniowe pobyty z przelotem

MALTA
- od 1765 zł
CYPR
- od 1970 zł
CALABRIA - od 1801 zł
RODOS
• od 1830 zł

BIURO PODROŻY
FLY AWAY TRAVEL
ul. Piwna 53
80-831 GDAŃSK
tel. 31 46 74,

MAL TĘ - 803 zł
JASTRZĘBIA GÓRA - PENSJONAT 640 zł

PRZELOTY CZARTEROWE NA

,

MATERIAŁV

BUDOWL ANE
Producent
Strop lekki TER/VA NOVA
Kostka brukowa i chodniki
Drewniane ploty, altanki itp,
· Cement od 137
- Gazobeton od 2, 70
- Okna Velux 5% taniej
- Stropy i pustaki Leier
- Formy do kostki brukowej
- Nadproża i płyty korytkowe
Gdańsk, Mostowa 1
tel.lfax 31 06 32

OIWI l NI

•NOWOCZESNE I TPADYCYJNE
•OPRAWY HALOGENOWE
STROPOWE IKASETONOWE
, SYSTEMY OSWlffiENIOWE

DLA BIUR, SKLĘPÓW
i MIESZKAM

AUTOCENTER

Dla bezpieczeństwa
muszq
być sprawdzane
co 20.000 km

GDAŃSK

u l. Grunwaldzka 303
1el. 52-00-16

amorłyzalory

IB -AUTO
GDAŃSK
ul Rzeczpospolitej 8
tel . 56 10-03
53-15-15 w 357

M.G. SERVICE Sp. z o .o.

Z nami

ul Piekarnicza 26
tel 32-31-45

możesz

GDAŃSK

zarobić

.eotecamy
-oleje silnikowe
-oleje przemysłowe
·smary
-chemie

AUTO NAPRAWA
MECHANIKA POJAZDOWA

GDAŃSK

175490~23:.I

Pactnerom_ofer.ujemy

OFERU JE:

- zróżnicowane programy współpracy handlowej {sprzęt, ubrania firmowe,
- fachową informację techniczną ·
- dogodne warunki dostaw i płatności

~
W CENIE:
ur. Piastowska 7115 A

GDAŃSK, tel. 52-05-80

10 LAT GWARANCJ I
ALBIT sp. z o.o. GDYNIA
tel. 297772, 090-505728

!l9'6

J

11

O dywanowe (szer. 2, 4 m)
O dywany i chodniki

INPRO "

O PCV (szer. 2, 3, 4 m)
O

w

ZARZĄD DRÓ~
I ZIELENI W GDANS KU

na modernizację stylowego oświetlenia
ul. Długiej i Długiego Targu
w Gdańsku w zakresie:
- renowacji istniejących kutych opraw, wysięgników i słu
pów opraw stojących na przedP_roża.ch, .
- wykonanie nowych opraw, wys,ęgntków '· słupów,
- wyposażenie opraw_ w sodowe tród~a _§w,i!tta wraz ~ układami zapłonowym, - naprawa 1stme1ące1 mstalaq, elektrycznej.
Szczegółowy zakres robót i technologię ich wykonania
określono w szczegółowych warunkach przetargu, które
można otrzymać /łącznie z drukami ofertowymi/ w sekreta-

riacie ZDiZ /pokój nr 12/ od dnia 26.09.95 r.
Zapraszamy do przetargu firmy z doświadcze~iem w zakresie wykonywania elementów kutych przy obiektach zabytkowych .
.
.
Złożenie ofert winno nastąpić do dnia 10.10.95 r.,
godz. 15.00.
1842J109n

ZAPRASZAMY DO NAszycH BIUR OGŁOSZEŃ

Gdańsk,

Poszukujemy nabywców licencji zainteresowan ych samodzielnym
prowadzeniem biura pośrednictwa
u-=ENCJA OBEJMUJE: logo firmy, agencyjny system organizacji spm„"Claży, komputerowy
system zarządzania bazami danych, system zarządzania agencją nieruchomości oparty
na wzorach amerykańskich. materiały szkoleniowe, pomoc w organizacji biura, ekspertyzie rynku lokalnego i wicie innych informacji niezbędnych dla osi,Jgni<;cia sukcesu.
WYMAGANIA I WARUNKI: przedsiębiorczość, doświadczenie w kierowaniu ludźmi,
gotowość przeznaczenia 100% cz,asu zawcxJowego dla sieci AD DRĄGOWSKI, gotowość
do wzięcia udziału w szkoleniu zawodowym, zdolność kredytowa lub niewielki kapitał.

(

Jeśli jesteś

Sopot, al.

N i epodległości

642/644

te l 51-33-17, fax 51 - 52-02

Obwies zczenie o przetarg u

Ale czy wat1o? Pewnie, że wat1o. Naprawdę warto!!!
Dla zainteresowanych próbki i możliwość zakupu stojaków na raty.

ul. Partyzantów 36
80-254 GDANSK, tel. 41-20-41,
fax 41-67-58
ogłasza przetarg nieogranicz ony

Shell Dystrybutor „GAJOS"

materiały wykończeniówe

HURTOWN IA i SALON FIRMOWY
Gdańsk, ul. Schuberta 104, tel./fax 32 17 13
SALONY FIRMOWE
Gdynia, ul. Rozewska 1, tel. 23 09 78
Gdańsk, ul. Mostek 2/8, tel. 31 92 64

zleci wykonanie
robót tynkarskich.
Oferty prosimy składać w siedzibie firmy pod
numerem telefonu: 81-21-00 lub 81-33-55.
R-23621

-hurtownie
- stacje obsługi
· bazy transportowe
- warsztaty naprawcze
- sprzedawców detalicznych

A

SZYBKO I SOLIDNIE

SKLEP FIRMOWY KOMA li
uf. Bofestawa Kr.zywoustego 1 B
GDAŃSK, tel. 52-D4- t8

[ lnp,o PB

Z.a.p.r_a.sz.amy_clo...wsAAłP.racY

- WYKONANIE PROJEKTU
- KONSULTACJE

HURTOWNIA

materiały reklamowe)

pracowity i spełniasz nasze warnnki
najlepszy na swoim rynku

będziesz

Po bli:~sze informacje zadzwoń do P.-.i.ni Edyty
Warszawa ul. Jasna JO, tel. 22/27-95-44

Węgieł

@.DRĄGOWSKI przystąpiła do Pobkiego Stowarzyszenia Franch isingu

tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fax 46-35-68 całą

dobę;

)

Polski Rejestr Statków w Gdańsku ,
ogłasza pisemny przetarg nieograniczon y
na sprzedaż centrali telefonicznej MACROTEL MBOD
konfiguracji z 1992 r. składającej się z następujących elementów:

1) Jednostka centralna KSU
- 1 szt.
21 System zasilania PWR
- 1 szt.
3 Zespół ładowania baterii
- 1 szt.
4 Karta procesora CPU
- 1 szt.
5l Generator dzwonienia RG
- 1 szt.
, 6 Karta 8 linii miejskich z detektorem tonu TRK-C - 1 szt.
7 Karty dla 8 aparatów telefonicznych MT-30T
- 2 szt.
8) Karty dla 8 aparatów tradycyjnych SLC-A
- 4 szt.
9) Karta dla 8 aparatów telefonicznych SLC-B
- 1 szt.
101 Aparaty wielofunkcyjne MT-30T
- 16 szt.
11 Wyświetlacze LCD
- 16 szt.
12 Konsola do aparatu MT·30T MT-DSSA
-1 szt.
13 Drukarka Seikosha
- 1 szt
Centralę można og lądać w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie przedsiębiorstwa. In·
formacja telefoniczna pod nr. 46-17-00 w. 508 lub 550.
Cena wywoławcza wynosi 8.300 (osiem tysięcy trzysta) złotych bez podatku VAT.
Oferty prosimy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach, opatrzonych pieczęcią oferenta z napi·
sem "Przetarg" pod adresem Polskiego Rejestru Statków, 80-416 Gdańsk, al. Gen. J . Hallera 126 w
{ terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Oferta powinna zawierać:
· cenę I sposób zapłaty,
- nazwę , siedzibę i status prawny oferenta,
• oświadczenie, ze oferent zapoznał się z warunkami przetargu, oraz ie nie jest w stanie upadłości, li·
kwidacji, ani nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, układowe lub ugodowe.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi 7 dnia od upływu terminu ich składania w siedzibie przedsię
biorstwa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wyna konto PAS w Banku Gdańskim IV/O Gdańsk nr 301817·648 lub w kasie przedsiębior
stwa. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie
zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego
oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu jego oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
Polski Rejestr Statków zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, również w przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez oferentów, unieważnienie przetar9u w całości lub części, bez podania
przyczyny, jak również prewo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.
Nabywca zobowiązany jest do przyjęcia bez zastrzeżeń warunków przetargu i pokrycia wszelkich opłat
związanych z zawarciem umowy sprzedaży . Wydanie centra!i telefonicznej nastąpi po uiszczeniu przez
oferenta pełnej ceny.
woławczej

Gdynia, tel. 20-08-32, 20·04-79 w godz.

8. 00-16.VO; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elblqg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel.lfax 31-63-26
w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

SUPEREKSPRESY na wtorek 26.09.95 r. przyjmowane są w:
Centralnym Biurze Ogfoszeń w Gdańsku, de godz. 14.00, wbiurach ogłoszeń w Gdyni do godz. 13.00
Cena netto 1słowa tylko • 2,88 zt

OGl:.OSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE WCENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WSRODĘ 27.09.1995 r.
Ce~a ~etto 1sł~a · 0,96 zt, Cena netto 1 słowa wogfoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Dziennik 8*ki środa + Wieczór ~,zeta wyd. zwykle 1, 17 zf, Dziennik Bałtycki środa+ Wieczór ~,zeta wyd. mag. - piątek 1,45 zf
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KAFELKAR2Y na state, wysOĄ1e
zarobki, 23·89-04

lub chcesz ją

KAMIENIARZY budowlanych,
absolwentów· natychmiast, 23·
00-48 (8.00· 16 OO)

•••

KOSZTORYSANTA z wyższym
kierownika bu·
dowy z uprawnieniami, kafelka·
rz1. murarzy, sprząlaczkę, 76·
00-58

zmienić

n

ku e

ób o

wykształceniem,

I

•

KRA'.1/COWE. 24·10-85
KRAWCOWE, absolwentki, '2ana", Gd/nia· Komar.dorska 18
KRAWCOWE, kierow·
nika produkcji, 285·295

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEJ NOWEJ RUBRYKI.

KRAWCOWE, kierowniKa
[ll:OOJkcji, konslruKtora, 32-6i-67

O bezrobotnych

Ważne dla

pracodawców

Od początku tego ro ku obowiązuje ustawa o zatrudnieniu i
przeciwdzia ła ni u bezrobociu (z dnia 14 grudnia 1994 r.).
Wprowadza ona zmiany zwiększające możliwości pomocy, jakiej mog ą udzielić pracodawcom urzędy pracy w zatrudnianiu
osób bezrobot nych i absolwentów.

Oto niektóre korzyści wynikające z zatrudnienia bezrobotnych:
1. Organizowanie prac interwencyjnych.
- Rejonowy Urząd Pracy (RUP) zwraca pracodawcy, który zatrudni/ w
ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy skierowanych
bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne.
· RUP może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych w
ustawie, zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów, jeśli zatrudni on bezrobotnych w ramach prac inte,wencyjnych. Refunda·
cja obejmie koszty poniesione co drugi miesiąc ich zatrudnienia.
2. Kredyty z Funduszu Pracy.
- RUP może udzielić z Funduszu Pracy kredyty pracodawcom na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych.
- Zakłady pracy tworzące dodatkowe miejsca pracy mogą ubiegać
się o kredyty z preferencyjną stopą oprocentowania w Oddziale
Gdańskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.
3. Refundacja kosztów szkolenia pracowników.
- Na wniosek pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 50 pracowni-

KRAWCOWE i szefa produkcji,
23-18-47

ków, RUP może zrefundować z Funduszu Pracy koszty szkolenia
pracowników do wysokości 50 proc. Jednak po ukończeniu szkolenia muszą oni być zatrudnieni (zgodnie z kierunkiem odbytego
kursu) przez tego pracodawcę na okres nie krótszy niż 12 miesię
cy
- Ze środków Funduszu Pracy RUP może sfinansować koszty szkolenia pracowników będących w okresie wypowiedzenia • zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
4. Pośrednictwo pracy.
- Pracodawca ma możliwość wyboru kandydata, który mu najbardziej odpowiada, z ofert przedstawionych przez RUP. Ponadto zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej w ciągu 7
dni o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna. Niedopełnienie tego obowiązku jest wykrc;;czeniem I podlega karze
grzywny!
- Ustawa zobowiązuje pracodawców do bieżącego informowania
Rejonowego Urzędu Pracy o wolnych miejscach pracy.
W ubiegłym roku dzięki pośrednictwu rejonowych urzędów zatru·
dnionych zostało 39, 1 tys. osób.
Szczegółowych informacji dotyczących stosowania przepisów nowej
ustav.y o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu udzielają Rejonowe Urzędy Pracy i Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 21127

I

I

pracy
Demokratyczna Unia Kobiet rozpoczyna w dniu 26 września 1995 r bezpłatne
szkolenie pt. "Jak skuteczni~ szukać pracy"
DUK ogłasza tak.ie zapisy na kurs dla szwaczek.
Osoby bezrobotne powinny zgłaszać do siedziby Klubu Pracy • Gdar,k, ui. Elzb1etańska 10/11, poniedziałek, środa, piątek w godz. 13.00 · 15.00,t! 31 b 327

KUCHARKI do pracy wstołówce
akadem;ckiei, Aktua~a ks,ążecz·
ka zdrowia. Slvłówka Akademie·
ka Wrzeszcz ul. Traugutta 11Sc
LAMINIARZY , 76-15-37
8.00· 15.00; 56-39-88 ~ 21.00

MANAGERA. 30 lat, teleto~. samcchóc'. 71·83-84
ottsetowego, Ro·
mayo~. 24-88· 11

skiem .Rynek pracy•. Kontakt telefoniczny: poniedziałek, środa, piątek w godz. 13.00 - 15.00, 315041 wew. 296 • Alicja Peplińska.

AGENTÓW handlO\ll'fCh, ankie·
terów, kobiety· dział reklam, stu·
dentcw ~eszkolimy, 51-48-81
AKWIZYTORÓW· zaopatrze·
mowców z własnym samocho·
demdostawczym- wysokie zarobki, stała p!aca. tel. 22·48-14
w. 12 PQ 20.00 749-238

PRACA

AKWllYTORóW i sprzedawców
w branży obuwniczej. (058) 31·
13-95
ABSOLWENTA Tect,nikum Bu·
dowlanego z dobrą zna~mcścią
obsługi komputera (arlwsze kal·
kulacyjne, edytory tekstu) przyj·
mie firma budowlana, 52-66-08
ABSOLWENTA Technikum Budowlanego z uregulowanym stosunkiem do służby wo1skowej.
23·74·09

li

AKWIZYTORÓW na atrakcyjnych warunkach zatrudni
agencja ratalna, 41·40·
55w. 205
ALPINISTÓW szczyty, 53·
23-78
ANKIETERÓW (dzwoń 9.00·
16.00J, 5e-2s-s1
ASYSTENTKĘ dyrektora d/s
sprzedaży, BIG-Autohandel.

ABSOLWENTA Technikum Elek·
tromechanicznego z samocho·
dem. uregulowane wo1sko, 24·
29·18

Spotkania wtorki i czwartki godz.
16.00 Gdańsk, Czamy Dwór 12.

ABSOLWENTÓW, eleKtryków i
elektroników zatrudnię, tel. 24·
13·37,24·11-69

BETONIARZY do produkcji pu·
stakówi operatora koparko· spy·
charki, 48-78·00

BRYGADZISTÓW rusztowań,
montażystów i pomocników, za.
t1udnimy wkraju i wRFN. Podstawowa znajomość niemieckiego rrile widziana, tel. 37·22·27

do sklepu cukierniczo monopolowego, pracownika magazynowego z prawem jaztfy zatrudnię, tel. 32-99·

BUDOWLAŃCÓW, 290-065

EKSPEDIENTKI i uczennice zatrudni sklep firmowy wGtfyni, ul.
Swi~tojańska 53,29-76-46

CIEŚLI, murarzy, Wrzeszcz,
Fiszera 14 PQkój 528

C!ESLI-stolarzy wkr~u i za gra·
nicą zatrudni CIC, ul. Nowodworcowa 16. Gdańsk- Karwiny
CUKIERNIKA plus młodego cze·
ladnika, tel. 56·94·84
CYKLINIARZA, 32-00-10
DEALERÓW Cl;Jłoszeń i reklamy,
Gdańsk. 52·00-71 w. 2162
DEKAR2Y· blacharzy, na state,•
32·15-53
DORADCÓW ubezpieczenio·
!tCh, 21).95-78, 10.00-16.00
DORADCÓW ubezpieczenia·

!ich, 31-42-82
DORADCÓW ubezpieczenio·
wych· kandydatów poszukuje
Commercial Union przedstawi·
cielstwo Sopot. 51-74-76

EKSPEDIENTKĘ

44

ELEKTROMECHANI,
KA do serwisu pakowaczek
próżniowych i kra1alnic. Wymagane prawo jazcty. Tel.46-37-90/
80
ELEKTRONIKA do montażu i
uruchamiania urządzeń pomiero·
W'yCh i automatyki, Spais SA
Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43, tel.
53-42·30, 53-41-70

EMERYTA ·złotą rątzkę", bez
nałogów, z telefonem, btisKO ul.
Starow:ejski~ do sprzątania oraz
drobn1ch P'.ac. 20 68-22

MECHA~IKA· ślusarz remontowy, ,miejętność spawania, 37·
21·52

I

i

EMERYTKI lub re~cistki z przy·
gotowaniem zawodowym do pra·
cy wkuchni. AktJa'.na ksiązeczka
zdrowia. Stołówka Akademicka
Wrzeszczul. Traug1Jtta 115c
FRYZJERKĘ, 22-33-25

INŻYNIERÓW technilów bu·

FRYlJERK~. 57-31-88
FRYZJERKĘ damską.

31·56·31

wew.1819

ELEKTRONIKA do selWisu tele·
technicznego, mile widziane zainteresowania krótkofalarskie,
202·669,204·069
ELEKTRONIKÓW· montażystów
do 28 lat. Praca stała. Tel. 23·
11·33
ELEl\'TRYKÓW· konserwatorów,
tel. 53-26-04

FRYZJERKI damskie i męskie,
25-29·31
FRYZJERKI na dobrych warunkach, Gdynia· Karwiny 111, Maku·
~ZJ~ 18 Salon 'Monika"
HANDLOWCA do sprzedaży te·
lefonów komórkowych. zalrudni
Autoryzowany Dealer Centertel ·
lntervapo Gdańsk, Reduta Zbil
5, tel. 31·00·53, 31·10·21 wJZ_
HYDRAULIKA· spawacza. 32·
01·39

MONTERÓW sieci zewnętrznych
wod. kan. ga.:. c.o, zat·ud~imy.
tel. 31-45-14, 31-13-21

MURAR2Y, ly~karzy, zatrudnimy, Gdaisk. ul. Ucz;iiows~a 33,
tel. 43·22·51, 4305·9~-MURARZY· tynkarzy, malarzy,
ka'elkarzy tel. 24·28·10 po
17.00
MURARZY· tynkarzy płytka'ły i
dekarza zatrudnimy. Tel. 413·
279 w. 289 godz 8.00-15.00
MURARZY pomocni·
~~~.32-57-6-0
NAUCZYC1EL1 przedmiotów za·
wodo'H)'ch, rachunkowości I ii·
nansóN zatrudni Zespól Szkól
Administracyj110· Ekonomicinych
wGdyni· Ortowie, Ortomka 57,
tel. 24-82-86
OPERATORA dźwigu. tel. 31·31·
32
OPERATORA dźwigu samojezdr,ego, mecharika, kierowcę· za·
1rudni Przedsiębiorstwo Tech·
riiczno Hana!,wc wGdańsku, tel.

dowlanych ze ząajomością kosztorysvwania i c.ósi,gi kom~o~era, zatrudni ZBt< Gdańsi;, zglo·
sze11ia telefc~iczne, 48-!5-61/62
INŻYNIERÓW i tech;,ikółl elek·

tro1ików do prac wzaawansowa·
nej technologii analogowe, i cy·
frowej, mon'.arów urządzeń elek·
Ironicznych, dynamicznych han·
dlowców (wykszta•cenie wyi$ze).
Zgioszenia osobiste: 'Vector',
Gdynia, ul. Sędzickiego 13
{1400-17.00)
JUBILERÓW do prod~ktji srebra
zatrudr.ię, 31-77-21 (12.00·
te.OO)
KAFELKARZY, malarzy, de,a·
rzy, 21 ·90·57

OPERATORA spychacza istali·
niec), tel. 83·E9· 10,.Q:gll0332.?_
OPERATORA suwnic/ magnesomj. 37-21-52
PARKIECIARZY. 52·06·
12
PATROSZARKI do ryb.
31·50·51 w. 217

PRACOWNIKA z samochodem
do cz1s~:zenia riywa:16w, 56·85·
19

PIEKARZA. :al. 41-06-DO

MEDYCZNEGO przedstawiciela
na terenie miasta Gdańska i okolic poszukuje Farmaceutyczna
Fir'lla Hasco-Lek Wymagania
wykształcenie farmaceutyme
tatwośc nawiązywania koniaktów, r,rawo jazdy, telefon. Oferty
pisemne; 51-423 Wrocław, ul.
Olsztf1\ska 7, lel.25-37-78

PRACOWNIKÓW do nowego
zatrndni mna eurcpeJsia firma, Gdańsk, ul. Ks. Roba·
ka 27. Zapraszamy d.11a
27.09.95 godz. 17.00 - - działu,

PRACOWNIKÓW do rcbót bu
dowlanyct1 na w1 sokości, 51-04·
480~or~m51-46·4!l _

!l'GR farmacji· bardzo dobre wa
1un~i. Apteka wR1m1, 71-27·7!_

PRASOWACZKĘ do zelaZ.i\a pa·
ro·.ego, zatrudnimy· Pralnia
Chemiczna Norel, Morena, ul
Bulońska 12c

MŁODĄ. operatywną osobę do
prac biu·owych ze z%;omością

marketingu zatrudni

przedsiębiorstwo prywatne Wymagania jęz. angielski, obsługa

PRASOWACZY i technika kra~ieckego, 2 3 - ~

komeiitera, 22-09-40

MŁODYCH na state, 565-300

SPAWACZY, monlerow, ślusa
rzy hydraulików, blacha'ły· izolerów zatrudnimy na umowę o
p1acę kb odzieło. tel. 47 47-56 i
468]-5318 00-J.Q,QQ__

PRZEOSTA'NICIELI ~andlow1ch
zatrudni dystrybL1or Wedel. Go·
piana,Jaccbs, tel 46·~~-

I

to.arza, na
!12 etat.I pr;:~mę, tel 248_ł1 ~-RENCISTę szilie-za

RZE2NIKA do rozbioru mięsa w
sklepie, 56-73-57

EUROPA
Centra la: 51-124 Wrocław, ul.

SA

Kamieński ego

57

ul. Abrahama ńr 55,
tel . 21-73-72

WILBO-SEA FOOD
Oddzi ał

GDYNIA

zatrudni

elektryka
z uprawnieniami SEP

ZA TRUDNIĘ mężczyznę do hur- . KURSY komputerowe tel. 38·42·
łowni mięsa i wędlm, 39·09·32 ' 65 31·96·23 _ _ __

24-85
SPECJALISTĘ

dis r,ksportu
drzewa. 41-30·64, (090) 50· 19·
01
SPRZEDAWCĘ na slois\o ko·
smetyczne. tel. 23-53·00 po
20.00

SPRZEDAWCÓW zatrudni Sk!ep
'Topping' Gdynia. ul Jana z
Kolna 36
STOLARZA, Gdansk· Wrzeszcz,

STOLARZA meblowego, 475·
543
SZWACZKI. Santi 250-999
SZWACZKI, tapicerów. dcjazd
zapewniony, zgłoszenia: Bojaoo
25, tel. 22·10·30 wieczo,em

TANCERKl, hosiessy, atra~cy1na
!inar,scwo, obymjc·;;o niena[~na. 51 .53.51
TECHt;!KA l~b ir.żyniera z p:a·
wem iazdy zatn,d~i serwis TV.

Możebyc112etaiu,26-1522

POŚREDNIKÓW

UBEZPIECZENIOWYCH

Spodziewane kwalifikacje:
• znajomość zasad rachunkowości oraz
zagadnień finansowych i ekonomicznych
przedsiębiorstw

GWARANTUJEMY:
- wysoką prowizję
- wspólną reklamę
- specjalne warunki dla najlepszych

• umiejętność posługiwania się komputerowymi
systemami księgowymi

PREFEROWANI :
- samodzielni i operatywni

Oferty nalety składać w naszych przedatawlcielatwach:

Heweliusze 11, tel./fax (058) 46 21 42
GDYNIA 81-310, ul. Śląska 35137, tet.lfax (058) 21 14 81
GDAŃSK 80-890, ul.

z

11

EUROPĄ

11

w EUROPIE

GRUPA FINANSOWA
EUROPEJSKIEGO FUN DUSZU
LEASINGOWEGO
1

2

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
pisemnych ofert zawierających życiorys oraz
krótki opis doświadczenia zawodowego pod
adresem:
Wilbo-Seafood sp. z o.o.
81 -061 Gdynia
ul. Hutnicza 22
tel. 23-00-7 4

G;.\PRO
Spółka

~oo.z.'-'.!.: .5.0:.:.0__
~ ! ~ ~en1a. 53-23-78

.
r SZUKAM PRACY
.

< KURSY kompute1owe wyso·
ka jakość Izba Rzemieślnicza, Gdańsk ul. Piwna 112 tel.
31-31-16

I

W

r! KURSY prawa jazdy na Chełmie,

iI

lel.31·10·21 w.43

stażu, OŚWl-;;A· Lingwista organizuje

I

FAR.. MACEUTA- mgr po
____
41·59·21
.
GOSPODYNI, op;ek"nka, tel. 43·
49-38
.
.
..
,
liO.SPOOYNIE, op;eki;nki, 2l·
____
O~
,, ,
,
B,
KIEROWCA C, E. p."wo ,azdy
m"ldz,na~",dcwe, paszp.xt, szu·
k3p!a~ b,-3C.JL_ _

I

kursy:dtaetatowychspecjalistów
BHP· 6.10.95r.; pedagogiczny
, d:a instruktoró·.Np,'aktycznej nau·
ki zawocu · 710 951.; spawania:
gazowe i eleK1ryczne. odnowie·
. nie uprawnień ; BHP dla kadry
; \<jerowniczej i persorePJ średniel go. lnform3cje: Wrzeszcz, Wa·
1yńskiego 4 41-21-62 w godz
8_00_17_00

.., - - - - - - - -

f, OŚWIATA· Lingwista prawo ja·
·E'. Ratyi 41·
KSl~,.,O\\~· KS:ęga po;:at~cwa, ~ zdy kat. ·B',
7
7
5
~ 21·82.32·98·88,32-49-71
oo
,
-lBpo
.-0
,el.
~~Tir,ie

"°" , . .

,

·c·,

~2

I

I
ll''fS'f.,u'rla. W)S1n, ·.,to,ni:i· I C
j5
Dotączyc

OPERATYWNY z dcśw1adc2e
r,it!1n ra10k>K1mkat. 6., wi\róice
E.i_rl!)le:ski 313·5go

1
u:aczki 1
c1~
rrll'1 .:M~ zi~c.n1a n1 te!efon,
Agenc,a lnforrracy;na Gt~gow
24·30·60
box. S9

OBSŁUGA

ekonom. • prawna
AVERE· wycana nie'.Uchomości.
tei. 51 .a,s.97
: BIURO Rachunkowe "Fal-Max'
prowadzi pełną księgowość,
KPiR ryczałt, VilTpracowni,ów,
mag32yny, 32-56-67, 32-78·00
w.1000•_ _ __ _ __

ADRESOWANIE kope~ 1· 1,40
zr za kopertę. 'ln.enhon', 80·
958, Gdońsk SO. s~r. 228. [;.:,tą
cryć 1,85 zr,aczkami

BIURO Rachun1owe, 21-18·88

B!OSTUDIO. atrakcyjna prdca po
uko~czeniu kursu masan aku·
presury, W,zeszcz. Grun11a,izl(J
76178, 41-12-31wew. 3:,9

BIURO rachunkowe. 41-06-51
BIURO Rachunkowe, 41 ·12-31
wew.322

OO hurtowm z samochodem
osooo.ym.~215120

BlZNES

BIURO Rach-nkE_we, 48·45-27_

:'l
!~URSf. SZKOLENIA I

BIZNESPLANY, wnios~ kredyto~e. 57-o3-34 _ __ _

DO sprzedaży kurczaKów, ro,en
wolno stojący, natycnmiast. 46· , ~

8l -810SOPOT
Al. Niepodległości 797 A
tcl./fox SI 571 1

DORADZTWO podatkowe, biznes plany, 32·56·67, 32·78--00
w. 105
DORADZTWO prawro· gospo·
darcze, 57·54·06 (wieczorem)
KANCELARIA Doradztwa Podat·
kowego. Rzeczpospolnej 8 (budynek CTO), 53-15-15 w. 265
(10.00- 16.00), do!adztwo, usłu~
rachunkowe, szkolenia
KSIĘGI rachunkowe i podał·
kowe, dcradztwo, 51-72-41wew.
43, 44

LEASING, businesplan, 23-12·22

KANCELARIA· obsługa ekono~::znc· prawna hm1, 29·74-45_
KSIĘGOWOSć, 31 -69-61

MECENAT· doradztwo podatko·
we, księgowość, 53-02-11~ew

244

TŁUMACZENIA,

Gdynia, Starowiejska 26, 20-50· 72,
Gdańs~ Grurr11ak1z~~ 102, 4602·91

FIRMA 'Gama· San' ogłasza
przetarg na· system zarządzania
przedsiębiorstwem [MIS), finan·
sowo- księgowy, logistyczny- wy·
konanie sieci WAN (łączącą 5
oddziałów finny) i wprowadzenie
poczty elektronicznej. Oferty:
'Gama- San' Gdańsk 5P.O. Box
149
I

FIRMA Gama- San poszukuje
agencji reklamowe, do kompleksowej obsługi (projektowanie,
grafika). Oferty 'Gama· San'
Gdańsk 5, P.O. Bcx 149
POLAR kurtki producen1, Gdynia,
Komandorska 18
ZAiNWESTUJ· 60 %roczrie, 090-50-62·93
ZAINWESTUJĘ w zyskowne
przedsięWZJęcie, 0-90504514

ZAKŁAD posiada wolne moce
p·cdukcyJoo wzakresie toczenia, frezowania, szli·
fowania, leł. Tcz!l'lo 31-17-19

ARKUSZE-HDPE, worki na
smieci 'Sinplast' kurczakówka
6,90, taśmówka O,12; Torbacz
47-24-12
BIUSTONOSZE- p•oducent po·
szukuje odt.orców /0·42.'19-12·
77
FILMY video, plyty CD. kase·
ty. stojal<i, tel. 32-4-0-41, Gdańsk,
ul. Kartuska 245
PERFUMY znanych firm zachod1ich, cena konkurencyjna. tel.
OO 4917-71-40-43-87
REKLAMÓWKA 2516x 45,
145.· To;bacz Przedstawiciel
Sinplastu, 47-24-12
TKANINY W'fprzedaż, Gdy·
nia. Hutnicza 40
TKANINY meb!owe, Gdynia
Mors.a 122a

-----

TOREBKI damskie import. Kolekcja Jesień 95 Nowe
wzory. atrakcyjne ceny. Zapra·
szamyl!I Hurtown;a toretel\ 'Duer. Gdańsk Hala Sportowa GKS
Wybrzeże, 31·82·46 w. 285
NOWO$CJ Uwaga Producenci.
Zabezpieczcie swoje'wyroby.
Producenl 'Silica 9<1r- pocManiacza wilgoci, bibuła, len itp,
Słupsk, Technochem, tel. (0-59)
257-42 '
OKAZJA! Hurt· d2tal, przecena
rowerówgórskich. 4.000.000,
Gdynia. 20-51 -94, Jana z Kolna
30

POLSTAR. Biuro Rachunkowe ksiązki przychodów i rozcho·
d~w. książki ryczatto,ve, 4H7·
64
PROGRAMY księgowe. 3169·
61

SPRZEDAi
~MIGA 500, 56·92·80
·- ·

I Firm~
produkująca

opakowania metalowe

za trudni:
- u~tawiacza pras
-- magazyniera
z uprawnieniami na sztaplarkę
- mechanika z doświadczeniem
- elekttyka z SEP

I Gdynia, telefon 27-16-04, 27-16-03

18445/09/185

cywilna

p i l nie zatrudni
specjalistę dis księgowości

tel. 39.49.50
18494/2"~ 1'

I

dział

li

Firma oleruie
• bardzo dobre wan.ml<, pracy
• szansę na prowadzenie wlasneJo.
cmŃSKA AGFNCJA
PIWMOC/1 KADR

księgowości

USŁUGI Rachunkow&- konsullacje, 1el. 57·11·59

I

5
- - \ pr.,~c~ow. rozchodow, 23·11· , PRAW0Ed't,20-04·2$
.
o6pol 0n
TYNKARZV, tyn'" gipsowe. agre· / 53 C1,ov.a___ __ ~ -~RA!YOja~-49-(1 _ _
-- - •·OPERATOR· ustawi;;cz popo,
ga~ 3' 23-67
PilAWO 1izdy Polski b11ązek
ZŁOTNIKÓW, slus.rza na· \ d,~mi 112 eta!u, te:. 51-03-42 ~
OPIEK' INKI c:
•zędz1owego. Fir1:ia ·Kara:·
41 20 10 ~ Mctoro~"J, kategor,a A, S, C, D,
Ei Edo B Brzeź"IJ, Korzernow·
__ •• · iec~. · ·
Wrzeszcz, ~rzemieniec~ e; 15.16
skiego 1•567· ~ - TV~KARZ pode1m1e zl~cenie,
15- MŁODYCH osób. ~onieczni<l
WEKTOR· indywidualne kursy
31·9: C5 po l9.IJO
paszporl). 43-28-60
kO!>Ju,eroll'e, 31.f,7-27
MŁO:JĄ, te-nmk ekonom1Sta ra
3 ~~god'llpW~56 ~OQ__
chunkowość, rnaszynop,same, , 2018-76 KOMPUTERO·
WE
cbsluga Komputera, tel grze~
8GOCZIN dziennie· 6-0 zł na rę1069) 33-89-60 godz. 13.00· · = - - -- - kę,235-4_59______
15.00:.:......_ _ __

rnezaleznego zakładu

• doświadczenie w różnych obszarach

·-- - f;

~3i~GOWA· pvproNaózę ksi_ąż· J PILOT wyCi8CZ&k zagraniczkę 1~hod"w I rozchodow. l nych· kurs· upraw~ienia oań_ _ ł" stwowe· Harct;.r G,;!af,s. u!. Sw.
TYNKARZY, płylkarzy, malarzy \ 090_-.05·.99
gucha 119;121. 31-13·29
zatrudni Firma 'Selbud", 71-12· 1 ~.SIĘGCWA r--prowadzi ksiązkę

Nasz Klient. firma zagraniczna prowadząca sieć punktów usługowych,
poszukuje osób do prowadzenia nowoczesnego zakładu naprawy
obuwia zlokalizowanego w najlepszym punkcie Gdań .:. ka.
Kandydaci posiadaJący odpowiednie wykształ cenie lub p raktykę
zawodową powinni zgłosić się w Agencji 'GA PRO" do dn 4. 1O. 95 r

księgowego

-1,

TYNY.ARZA. stolarza. 53-42-30

ADRcSOWAlk f.opfrt cre:
r.1ch pos1:1Kuie A\ i:ll;ka Fimu

TRASET Biuro Patentowe,
ochrona projektów wynalaz·
czych, znakówtowarowych, 41·
33-64

księgowości,

F

STOLARZA budowalnego do
rron:ażu stolarki, 52 35· 11

SPAWACZY okręto,
wych zatrudni spółka. Praca
ba1dzo dobrze płatna, tel. 39·

POSZUKUJE
Samodzielnego

PRACA, wyma~any samcchód. [ BCI prowadzi kursy: kompulemaszynopirowe,
29-72-14
san;a, szkoła sekretarek, 21·71·
PRACA na stole, zarobki od 6 10
.:.:..__ _ _ _ __
mL1.tei.51·22·16
CRE DO Kurs prawo jazdy
PRACA natychmiast. 23·
wszystkie kategorie. 32-32-18
04·27
KOMPUTEROWE. 21·80·21
PRACA s!ala. 415-633
(331)

PROWADZENIE ksiąg przychodów i rozchodów oraz pełnych
ksiąg handlowych, tel. 43-16-71
wew. 263

;:,._,---:.,~-:.,-;::,=~--!~~~-w.:......__-ł_ _ _ _ł(,;

182151v91179A

POSZUKUJ EMY

AGENT ochrony- konwojent,
kurs zawodowy t ylko 190,
"Comandos', 46·11·50 Gdańsk,
ul. Grunwaldzka 142, (10.00·
17.00)
----PANA do dz iału handiowego
11yils..'1alcenie m.n. średnie, wiek 1· ASYSTENKl, seilretarki, komputerowy, maszyno~sania, marke·
do 35 :at. BIG Aotohandel,
tingu, ~lola organizatora turysty·
Gdańsk, Czamy Dwór 12. Spoki, stewardessy, księgowości, bi·
tkan:e wpon. środy ·1600
znesu, wyceny nieruchomości.
· lnvestlob, 41-03-06, 41-49-19
PRACA. 43-77--02

FIRMA Zepter ogłasza nabór no'.l'ycn przedstawicieli. Gw,rantu·
1emy przesz,olenie i zatrud"ie- „ ABC· k,rsy maszynopi,ania
nie. Zgłoszenia tylko osobiście w komputervwegE: zniżk;1 46)~:Z8
biu'łe naszej 1nny: Gdynia, Moc·
AGENTA Celnego, Studium
k:ew1cia 5, obo11 RestauraCJi
Wyceny Nieruchomości.
"M~( dnia 2809. ogodz. 17.00
Profit. 460·311,_0j05Q!790 _
HURTOWNIA zatrudni p'acow111P.GENT ocnrony· konwojent.
kow. 43· 12·5~
k~rs zawodowy hor.oro~any
OSOBĘ do dz ~u sprzooazy sa· • przez wszyst,ie poważne lirmy
ochrariia;skie, 190 z!. Agenc:a
modzielną, dysrcrycyjną zprak·
'Cebra', 43-43-06, Gdansk, ul.
tyką (klmpułer)· hurtownia. 82·
Uczn:owska 35
22·24 wew. 18

Administracja
Budynków
Komunalnych nr 3
w Gdyni,

SEAFOOD

osoaĘ

do ~,ac bl,iro~1J· sekre-1
tar3kicn wWiczhnie, poostawy
księgowości, kosztorysowania.
komputera, 21-69·51. 41-30-64

u_lJ!.:~~.i!.-~:!t

SPAWACZY I monte·
rów kadłuba wGdyni zatrudnimy. 5 1 · 8 ~ - -

~TOWARZYSTWO
UBEZPIECZENIOWE

PRACA

PRACA wNorwegi: r.a p!alfor- , KOMPUTEROWE- pod·
st,;wy- 900.000,- Windows,
mach v.iertn1crych, zarobki 41_0680 DM. dz1enn1e. lnlormacJe: f· Word. Excel, Co•e! Draw-41-53·
Agencja Heklamowa 68-200 Za· : 47
.:,:__ _ _ _ __
r1. box 16. Prosimy załączyć
KOMPUTEROWY. Dom
znaczirn 1,80zl.
Technir.a, 31 -28-61
PRZEDSIĘBIORSTWO handlo·
wo- usługowe zalrudni praco'Nni· 1 KSIĘGOWE : podstawowy. sa·
ków z ~yksztalceniem średnim i : modzielnych księgowych, praktyza11odowym na różna stanowi· . ka ks.ięgowa, księgowość kom" puterowa. Komputerowe: DOS.
ska 43-72-52
Wi~oołls, Word. Excel oraz Stu·
ctium Doradztwa Podatkowego,
R~BOTMNIKA budowlanego,
kasjerów waiutowych, agenta
te1. 477-925
celnego. sekrelarek, maszynopi·
sania ODDK 41·91·21 41·
SPótDZiELNIA Mieszkaniowa
'Jan0>1o"_pomkuje pracownika 1 12·36:41-12-31 ~ew 312. 313
--w,awodz:e hydraul.k konserwa· '
KURSY: prawo pracy, operato·
kadr
tor. lnformaCJi udziela
Spółdzielni M1eszkan10we1 'Jano· ' rów dźwiaów towarowo· osobowo·. Rumia, ul Dąbrowskiego . wych, lel.43-77-22
.
56, tel. 71 1-787uo 711-552
KURSY komputerowe
specjalistyczne, podstawowe,
WYLEWKI zlecę, 39-24-44, 53·
! IMP-CAD.47·16-16
~23

SPAVIAC2Y, monte•ów rurocią·
gów._~uba, 43·50·88

SLUSARZA· spawacza. Zakład
Ślusarsko· Produkcyjny,
Wr,e,z:z.Caglana 6A

--- -

MECHANIKA samochodOWB\)0·
sam. ciężarowe. 8HS·61 wew
26
--

--

SEKRETARKĘ z umiejętncścią
k.,~gowan:a, obsług; komputera i
angielskiego, tel 37-38-66, godz.
16.IY.l-19.00

OPERATORA Kopa1ki Wary~s,i,
290460

PIASTUNKI do d11eci. Panie do
prowodzenia co;nu. Sprzątanie.
Tel. 20·81 ·69

MŁODE osoby zamieszkałe na
Zasp'e, Przymorzu i we Wrze·
szew do roznoszenia gazel, za·
trudni Dział SprZP.daży Dziennika
Bałtydliego. Zgłoszenia osobisie
do 25.09„ Dom P•asy, Targ
Drzewny 'J/7. pok. 45 wgodz. 9·
15

SEKRETARKĘ· foma kompu:e·
rowa, 41-00-76 w. 80, 83

SZWACZKI· praca tzmianowa.
let.57-15-15

MECHANIV.A i elektromechan:ka
na korzystnycr warunkach ·IN·
TERVAPO ·ASO Peugeot
Gdańs,. Reduta Zbi~ 5, 1e1. 31·
00·5).J.1_-10·21w!I__ _

zagadnień

sy;skiego lub niemieckie;o, obsługa komputera i u,ządzeń biurowych zatrudni Firma Europe..,
Fina~ce &Trade Corporalion
S.A Pełna dyspv!Ycy;1ość, operatywność, samodzielnosć, 53·
42-23

38-36·89

MECHANIKA do napraw bieżących sztaplarek, operatorów linii
kostki brukowej, 52-72-94

I

INZ\NIERA z p,'aktyką znające·
go zagadnienia meblarstwa i sto·
la~ki o1Worowej :atrJd~i od zaraz
fir'lla prywatm. ZJ!oszer.ia wse·
kretanacie firmy PPU 'Loka1a",
Gdańsk, S!rua~- -

MONTERÓW kadlubowycn, spa·
waczy z uprawnieniami zatru·
dnię, 43-10·79

MURARlf, malarzy, 53 23-78

MASZVN:STĘ

Korespondencję prosimy nadsyłać pod adresem: .Dziennik Bałtycki", 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3f7, z dopi·

MONTERóW kadlubowycn, spa·
waczy ele~trycznych do pracy w
Gdańsku, Gdyni, Odessie· Ukrai·
na "atrudni "Prodmorex', tel. 46·
21-I1, 372-678,277~_9__

KSIĘGOWĄ samodzielną zatrn·
dnimy od zaraz. Oferty osobiste:
Kadry· ·Everest'. Gdynia, Łużyc·
ka2

MALARlf na budowie wGdy·
ni· Karwirach, zatrudni Korporacja Budowlana 'Doraco'
Zgłoszenia na budowie tel. 24·
23-4 7 lub wsiedzibie firmy:
GdJńs~- Oliwa, ul. Opacka
12 :el. :i2·12 83 52-12 C7

Prosimy o nadsyłanie listów z uwagami i pytaniami. Odpowiedzi prawników specjalizujących się w prawie pracy, inspektorów Pań

MONTAZY STÓW (montażystki)
oflsetowych zatrudni ZPW
,DRUK' s.c., Gdańsk, ul. Le·
szczynskich 2. tel 46-91-89

MURARZA doświadczonego·
'Stotbua, 53-12-50

MAmRA budowlanego z
upravmieniam,, murarzy, plytka·
rz.y, malarzy, 287-297

Ważne dla poszukujących

zatrudni PBMiR 'Bud•os' w
Goansku, ul. Wassowskiego
12. Pożądane prawo jazdy zawodowe oraz ziiljomosć ~zyka niemieck:ego.

KSIĘGOWĄ de biura rachu~~owego, 41·53-07

MAGAZYNIERA· handlowca,
wiek co 35 lat. 31-28-60

Następny artykuł· traktujący o korzyściach wynikających z zatrudnienia absolwentów - opublikujemy w crnartek 28 września. Zapraszamy do lektu,y.

na lamach tej rubryki.

SE~RETARkĘ. menagerćw, ze
znajomością J. a1gielskiego i ro-

MURARZA· tynkarza, robotnika
budowlanego, 57-73-20, (18.00·
1900)

~~1,AR2Y, 52·2089 ___

stwowej Inspekcji Pracy, pracowników pośrednictw pracy oraz innych fachowców od zatrudnienia będzi emy drukować

MONTAlYSTóW rusztowań z

KRAWCOWE na bardzo dobrych
warur.kach, 71-08-78

MAGAZYN1ERA· ele~tryka, 43·
10-50

~~

~p~~~

PRACĄ

praktyką na budowach wRFN

11

-

PRACA

PRACA
..

PRACA

PRACA

PRACA

PRACA

PRACA

PRACA

-

-

- - -
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Gdańsk. tel.lfax 3 1-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, w godz. 8 . 00-18.00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 w godz. 8 . 00-16.00; Sopot, tel. 51 -54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elb/qg, tel./fax 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8 .00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tcnw, tel./fax 3 1-63-26 w godz. 8.00 • 16.00; Starogard Gdański, tel.lfax 220-80 w gooz. 8.00 • 16.00

"""

OGl:OSZENIA DZJSIAJ PRZYJĘTE W CENTRALNYM BIURZE OGl:OSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W $RODĘ 27.09.1995 r.
~ netto 1 ~a - 0,96 zt, Cena netto 1 słowa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Dnennik Bałtycki środa+ Wtaczór Wyb,zeża wyd. zwykle 1, 17 zt, Dziennik Bałtycki środa+ Wieczór ~brzeża wyd. mag. -piątek 1,45 zt

SUPEREKSPrlESY na wtorek 26.09.95 r. przyjmowane są w:
Centralnym Biurze Ogłoszeń wGdańsku, do godz. 14.00, wbiurach ogłoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1słowa tylko - 2,88 zt

25 września 1995

Str.11
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BIZNES

BIZNES

NAUKA

AMSTAFF (Prt!xJllterrier), (0·69)

NUMER telefonu, Gdynia· Wito·
mino, Chwarznieńska 3412

AN GIELSKI, niemiecki, szwedzki, 46-69·13 Lingua I Liceum.
~t. 51-14-93(1600· 19.00)

31--07-90
AUTOKLAW, produkcji rosy1skiej
opojemncści 80.000 litrów, cena
600 mln, tel. 22-27-15 godz.
8.00-15.00

RU SZTOWANIA klinowe, używa·
ne tel. 24-51-14

ANGIELSKI, niemiecki, wioski,
francuski, hiszpański, szwedzki,
•primus', 31-68-41

SKÓRY lisów niebieskich, tel.
76·00·87

BECZKA asenizacyjna. tel. 84·
16·68

sKóRY nutni, (0.69) 82-47-22

BOAZERIA, 57-54-31

ZŁOM

ANGIELSKI, niemiecki, wszyst·
ki e poziomy zaawansowania dla
dz ieci, młodzieży, dorosłych.
p roficlency Szkoła Języ·
kówObcych, Sopot, Grottgera
618. 51-70-67 (12.00· 20.00)

metal kolorov.ych- zapraszamy. tel. 24·42-21

BOKSERY po francuskim Zv.ycięzcy $Wiata, 23-46-07
DOBERMANY, 81-37-15
DOBERMANY, jamniki, Reda, 12
Marca 92
DZIURKARKA 'Juki', Ebląg, 33·
94·50
FAXY, kserokopiarki uzywane
(gwarancja), materiały eks~oa1a·
cyjne, K & K, Gdańsk, Czarny
Dwór 8, 53·00-71, 53-01·19
w.107
FAY,,Y, telefony, najtaniej!!!
20·37-37
KAPUSTA biała "Krautman'· 50
ton, Wiesław Zbroński, Mokry
Dwór 1Wiśijna woj. gdańskie
KOMPUTERY 486 DX 4,
Pentium. Firma tanio sprzeda,
tel. 47·19·53 w. 314
KOPARKĘ

KM· 251 zgarniak,
remont kapitalny, 1995 rok,'
Starogard (069) 283·44
MASTfNO

Napoletano,
Amerykańskie Staffordshire Ter·
rier· rodowodowe szczen~ta, tel.
m-917

------

MASZVNY szwalnie.ze, 24·88-19,
0-90504227
MASZVNY szwalnicze, 82·35· 11
MEBLE Gdai\skie. Oferty 84961
Biuro Ogłoszeń, Gdańsk, Targ
Drzewny 3/7
MEBLE skórzane- nowe,
~ Tawal, Gdańsk- Morena. Marusarzówny 2, paw. 34,
teł.48-70·15w.47

[.:

USlUBI łlótNE

ANGIELSKI. niemiecki· Ecolin·
gua, 51 ·03·96, 51 ·37·96
ANGIELSKI· dzieci, mlodziez,
do rośli, maturzyści, 21·96·12

DETEKTYWISTYCZNE, 374-311
DETEKTYWISTYCZNE poszuki·
wania pojazdów, wywiadownia
gospodarcza, tel. 475·558

ASTAR· kursy angiel,
s kiego, niemieckiego,
111oskiego, hiszpańskiego. Różne
poziomy. FCE, ACE. Gdynia,
wladyslawa IV54, Wrzeszcz
Malki Polki 3a, 20-50-63. 20·56·
55, 41-47__·1_3_ _ __

DEZYNSEKCJA, 57-72-42, 57·
86-02
DEZYNSEKCJA, deraty·
zaga. 51·87·59

cENTRUM Herdera Uniwersytet

DEZYNSEKCJA· deraty·
zacJa, 53-13-05

Gdański· Kursy języka niemiec·
k,ego. Zapisy 1100· 15.00,
Ogama_26, 31-60-62

DEZYNSEKCJA. Gwaran·
CJa151-91·53

c OOL

G
.!Q.DEZYJNE,
22·11·69

o

MASZVNOPISANIE komputerowe. 52-42-99

ENGLISH Unlimitedargielski, niemiecki· dzieci. dero·
śli, kursy ogólne i egzyminacyj·
ne, Gdańsk, Podm~ńs'<a 10. 31·
33-73, 31·79·33 godz. 10.00·
18OO, Gdynia IIILO. Legionów
27, 22·15·30godz.16.00· 20.00

School· kursy an·
gielsk1ego- dorośli· dzieci. Filie:
liwa, Gdynia, 56-90-94

MUZVCZNE, 57·28-31
NAGROBKI lastrykowe 700 zł,
grani1owe 2.000 zł, Sopot, Mal·
czewskiego 25. Wcenę wliczony
d~azd i montaż na cmentarzu

ENGLISH Unlimited·
angielski· Wrzeszcz, Klonowa 1.
godz 14.00· 20.00, Chełm SP8,
Dragana 2, Zaspa SP48 Burzyń·
skiego 1O, Oliwa VLO Polanki
130, Osowa SP81 S1€dleck1ego
14, Karwiny SP42 Stafła 10,
godz. 16.00· 20 oo

NAGRYWANIE CD-ROM, 47-6754

------długów,

ODZYSK
374-417

374·216,

ODZYSK długów. 374-456,
374-521
ODZVSK należncści, 29-74-45
OGRODNICZE. 52-13-45
SAUNY szybko. solidnie, 81·
74-12

MIAŁ z węglem tanio, 39-43-19

SKŁAD

MINISZNAUCERKĘ, 22·29-52

SZYLDY, 51·37·37

Nr tełeforll 23... 0-90505243

USA· Loteria wizowa; /0421 52·
4rn

PEKIŃCZVKI, 53-00-61

Celny, 43.74.55

PIEC C.O 'Kamino'. 32-19-83

WRÓŻKA. 23-66·25

muzyczne. Vióeo·
fi lmowanie. 43-21-40
ZESPOI:., 53-16·55

PIEKARNIK el. 3- komorowy
frytkownica, kostkarka, waga
dziesiętna· tanio, 51-34-95
POLONEZ Caro, 1993, tel. 26
82-43
PUDELEK, sznaucerek. miniatu
rowe, 31·20·79'"

•

papierowe \wio·
silie, s\owacilie), papier loalelowy (6 kolorów). wysoka ja·
kość, alrakcyjna cena, Elbląg
0-50 33-44·12

JĘZlłU

ROTIWEILERY, 83·89-27

I

OBCE

ANGIELSKI, 21-43-23

ROWERY górskie- tanio, 46·
00-99
SAUNY, piece i akcesoria. teI.
52·74-00
SIATKI 09rodzeniowe powlekane PCV Rab11za. Transpo rt
bezpła1ny Sh.,llsk /0-59/278-42

---

ANGIELSKI, 23-03-68
ANGIELSKI, 29·09-n

ANGIELSKI, 51·53·78
ANGIELSKI, 56·93· 17
ANGIELSKI, 560-455

SIECZKA Vriercona, 090502664
SOLARIA, akcesoria, 31
84-30

ANGIELSKI, 714-404

SREBRO. granulat 0.9999, cena
450 VJ kg+ 22% VAT, 51-35-89
0·90·50· 18·33
SZNAUCERY średnie, 51·
38-73
TOKARKOFREZARKA dla majsterkowiczów, 1el. 32·77-92
TOKARNIA do drewna profesiO·
nallla, 1el. 71-43-42
TRUSKAWKI· sadzonki, tanio,
51-63--06
WIERTARKI 500W lwszystkie
funkcje/, 21-45·26
WYP02YCZALNIA kaset video
teł. 73-27-09

ANGIELSKI, Morska 197/6. Gdy
nia
ANGIELSKI, niemiecki· dzieci,
20·58·92
ANGIELSKI, niemiedli u ucznia
72-19·57
ANGIELSKI, tel. 25-10·81
ANGIELSKI, tel.41-15·82
ANGIELSKI, VIII kl., egzamniny
CEL. 5Hl3-67
ANGIELSKI- Gdańsk, Gdynia
43-49-49
ANGIELSKI· ma\urzyści, 52-05
53

LIKWIDACJA zakładu odzieżO·

ANGIELSKI· sobotnia szkoła
220-969

wego· sprzedaż maszyn, 23·3O·

ANGIELSKI dla dzieci, 24-07-43

73
WSZVSTKO dla dyskotek, 4197-08

I
ANTYKI, stare meble. obraz y.
rzemiosło, znaczki. monety "An·
tykwariat", 51-22-89, 31-05·54,
20-80.53

ANGIELSKI Dom Technika
31·28·61

KURSY 1ęrika angielskiego, nie·
mieckiego, hiszpańsk1ego,francu·
skiego oraz polskiego dla obco·
krajowców· Studium Języków
Obcych Uniwerytetu Gdańskie·
go- Sopot, ul. Armii Krajowej
119i121, tevtax. 51·77·54 wgodzinach. 15.00-18.00

F12YKA, chem•a. 39·44·78

FOTOAPARAT, obiektywy, Iornetl\a,57-77-19

NIEMIECKI. 46·78·34

KRAJALNICĘ

NIEMIECKI dla począ\i\u1ących i
zaawansowanych po 17.00, teI.
23-38-49

FIZVKA. ma1emalyka. informaly·
ka. 51-73·42

KSIĄ2KI, antykwariat, Gdynia,

Armii Krajow~ 13
KSIĄŻKI. antykwariat. Gdynia,

SwięloJańska 83, 20·56-67

LAMPA- stara, stojąca, wisząca,
biurko· stare, 41·37·05 (wiecZO·
rem)
MIENIE przesiedlenia, 0·50 33·
75-63
MIENIE przesiedleńcze, 56·94·
48

13

HISTORIA. 22-40-57
HISTORIA. 24-34-05
MATEMATYKA,

ROSYJSKI· lekcje dla biznesmenów, 31-46·96

27-08-56

(17.00)
MATEMATYKA 32·13·05

Wl:.OSKI, 57-13·73

MATEMATYKA. 41·35-61

SZlGU

JĘZYKOWE

I

MATEMATYKA, 46·60·94
MATEMATYKA, 47·75·51

ALLIANCE Francaise·
kursy języka francuskiego, młO·
dzież, dorośli, dzieci. wszystkie
poziomy, 41-49-02, ul. Sienkiewi
cza SA, Gdańsk

MATEMATYKA, 47-97-39
MATEMATYKA, 5t-45· 73
MATEMATYKA. 51-45-73

14

15
•

ZAPRASZAMY DO NASzrCH BIUR OGŁOSZEN

pLYMOUTH Grand Voyager 3,3,

MATEMATYKA, fizyila. 53·17-14
MATEMATYKA, tel. 24-48-06
POLSKI, 52·02·36
POLSKI, 57-26-75

----

POLSKI, ang:elski, matematykakursy przedma\uralne. 'Cen·
trum", Gdynia, 24·30·62,
Gdańsk, 47·96-17 godz. 16.00·
19.00
POLSKI· tanio, 32-~~·_62_ _
MATURA- studia, kursy
przygotowawcze. Wykładowcy
akademiccy. Gdańsk, Gdynia
'Remus·, 46-33·18 (12.00·
17.00)

sKLEP części samochodov.ych
do aut zachodnich tel. 56·73·10,
biacharstwo, lakiernictwo. spe·
cJalizacja Honda. tel. 56·73-33

pOLONEZ, 1994, 1.9 GLD. przebi eg 19500, lei. 32·75· 17 od
· 16.00

TARCZE i klocki hamulcowe, szwedzka jakość, rabaly dla
warsrtaów, 32·31·45

pOLONEZ, grudzień 90, 47000

cZĘŚCI używane do samocho·

I

pOLONEZ 1994, 53·20·13
pOLONEZA· Caro, rok produkqi
1
j93,23·00·74G~
_

RENAULT 25 1985 r, beizyna~. tel. 82-37-57

sTAR. 51·28·25
sUZUKI Sidekick, 1995, 32-16·

AUTO· sriby "Alaska', sprzedaż,
montaż. Gdynia. Mirec~ego 16,
27-01-24

28
TARPAN 2390, 1990, teł. 52·35·
86, Olr.va, Sambora 1B
TOYOTA C~ 1995, 23-18·57
TOYOTA Camry, 95, nowa, tel.
41-38·51 ~ 18._00_ __
Wł Garbus, 31 ·06·59

WARTBURG, 82·24·74

AUTO- SZVBY, szyberdachy· ta
ni montaż. Gdynia. Morska, 23
68·88

l

sprzedam·

SAMOCH D

sprzadam

C-330, wbardzo do
brym stanie, 31-65-29

ALFA 33, 1984, bogate wyposa
żenie. 41·90-31

CIĄGNIK C385. stan idealny
Dębicki, Chełmża, Kochanow
sł\iego 7. 87·140

CIĄGNIK

dn1k, Klonowo Dolne 36, gm
Przywidz
SAMDCHOD-łvp/q•
powybj fJs. z1 • 1

,a

AVIA AJ 1, 1984, kontener, 6700
32-51·31

OD 1ooo do 15 OOO również
uszkodzony, 52· 11·81

FIAT 125p, combi, \990 r., tel
710·189

OKAZYJNIE kupię do 15.000
'
może być uszkodzony. 475·540

FIAT 126. 1990, Samara 1994
23-42-46, 29.73.58

OKAZYJNIE od 1.000 do 30.000
również rozbite, 53· 12·71 wew

FIAT 126p, 1984, pierwszy la
kier, drugi właściciel, zadbany
garażowany, Sopot. ul. Jana z
Kolna 12•17 po godz. 16.00
FIAT 126p. 90, 56·43·88
FIAT 126P. X, 1988, 48-59·83
FIAT Fiorino· pikap, 5·osobowy
plus bagaźov.y, 1050 ccm, 1985
5-biegowy. łanio, 31 ·33-08 po
20.00
FORD Granada, 43-47-84
FORD Sierra, combi 2,0, 1987
rok, (069) 291-47, 294-14

I

SAMOCHlłD (marldJ

j

-/aąlif

AUDI. 126. 125, Polonez. Mercedes, Volkswagen do remonlu
również rozbite, 32·99-66
FIAT 126p, moze być do remon
tu, 32·88-73

HONDA Civic, nowa tanio, 297.
730_______
LINCOLN Conlinenlal Mark Vli
1989, biała perta, dwudrzwiowy
automatic, klimatyzaqa, skórza·
na tapicerka, ABS, szyberdac h,
(069) 245·99
MAZDA 121, 94 rok, (0·58) 86·
60·10
MAZDA 626, 1992, 35.900, 75 2·
096
MAZDA E2200. 1990 r, po wy
padku (sprawna), sprzedam, 32·
23·82
MERCEDES·
94·18

Przejściówka,

32

MERCEDES 126, 280SE, po W'f
padku. 81 roK na bialycn labh·
cach, ~na 3.300, 22·06·58
MERCEDES 230E, 1992, Ome·
ga kombi 1992, Omega 2.O
1992, Corsa 95. Vento autom at
1993. powypadkowe, tanio, 41·
48·00
MERCEDES 260E 1990, Nissan
Sunny diesel 1995, powypadkowe- tanio, 41-48·00

GOLFA 80· 83 rok, do remon tu
lub powypadkowy, cześci z do
wodem rejestracyjnym, 84·03·47
ŁADA, krajowe. zachodnie, stan
OboJętny, 51-38·25

KAiDY. równiez po v.ypadku,
0·90·50-59·85

I
BELGIA, Holandia, wyjazd y,
~anspcrt, 4auta składaki, 29-0604, 27-04-12
DWUOSOBOWE wriazdy pe sa
mochody, 52-48·08, 37-37-49
FRANCJA· osobowe, dO·
stawcze, ciągniki siodłowe Ili
Możliwość leasingu!!! Najniżs ze
ceny!!! 41·96-42
HOLANDIA wyjazd y
po zakup samocho
dów· osobowe, dostawcze,
ciężarowe (pierwsi właściciele),
24·35·52, 71-04-66 wew.40
K.J. Automobil·e oferu1e
na1większy v.ybór samochodow
doslawczych i osobov.ych. Przyj·
mujemy do sprzedazy bezpłaI·
nie Gdyna, 23-42·46. 29-73·58
NIEMCY, Holandia, osobowe,
dostawcze. 24·22·07

.

SAMOCHODY sprowa
dzam dostawcze równie ż ,
248·695
TANIE auta Niemcy. tel. O·
90502931

KRAJ 5I, 52-36-38,

AUTOKONSERWACJA
podwozi· Orunia, 39-4Q-28

ZAIIIHIIE

I

OMEGA 92, bezwypad/\owa.
okazy;nie, 0·50 33·75·63
OPEL Astra combi, 1994, tel.
711-075

FORD· sklep, Gdynia, Chyłoń·
ska 149. tel. 23·77-1)8

16

17

----

MIĘDZYNARODOWY

I

BLACHARSTWO

GDAŃSK. Kartuska, czlerdzie·
stosiecmiometrowe, 41 ·90·31
GDAŃSK, Piecki· Migowo,
atrakcyjne mieszkania, 36- 95
mkw „ wkameralnym osiedlu
'Zielona Dolina· oferuje firma
budowlana, (u~a podal\\owa),
41 ·21 ·81 ,46·30·66

I

GDAŃSK, Tró,mias\o, 52-42·34

wschód·
DZIAŁKI,

MECHANIKA

AUTOGAZ. autoalarmy, blokady
biegów Pruszcz. Paderews~ego
1

AUTOSERWIS samo
~ody USA. 52·3]:2_8_
DIESEL pompy wtryskowe i wł,ry
~kiwacze, tel. 52·12·46 w. 229
Tl:.UMIKI osobowe, cieżarowe
zachodnie. 10% taniej·
Osowa, 52·71-41
własne,

ALARMY· Prestige. Alkalraz
Immobilizery. Cel-Protector, biO·
kady Defend-lock. Znakowanie
Salon·auto Hi,Fi zapra·
szamy Gdańsk· Oliwa ul. KubU·
sia Puchatka 2, tel. 52-47·49.
Naj1ańsze ceny wkraju.
ALARMY od 250 zł. lmmobil·
sery, 23-09-64, 76-76-82
AUTO: gaz, alarmy, blokad y,
znakowanie, Gdańsk. Powstań·
ców Warszawskich 2; 32-35-76
AUTOALARMY. auł O·
gaz, raly, 'Coala', 52·40·94 w.
4
AUTOALARMY, blokady, centraJ.
zamki, elektryczne szyby, rad ioodtwarzacze, głośniki· sprzedaż
montaż, naprawa, doświadcze·
nie, fachowość, Ortowo, Al. Zwy
cięstwa 236, 22-43-66
AUTOALARMY, bloka
dy, Mul- T, Lock, Ce I,
Protector znakowanie, ra·
dioodtwarzacze, montaż, sprze·
daż. Ceny usług negocjowałne
Sopot Al. Niepodległości 658,
51·76·97
AUTOALARMY Boxer
Mull~Tytan-Lock. 51-76·49. Ra~
AUTOALARMY Cerbe r,
32·48·94, 52-43-11
AUTOALARMY Splinter,
52-12·65. 23-68·88 0·90509554

TRANSPORT
OSOBOWY
LIMU2YNA. 20·21 ·55
LIMUZYNA, 23-40-21

MIKROBUSY, 41-24·30

TRANSPORT
CIĘtAROWY

AVIA 1,8 T, 57-70-96
BARDZO tanio 6,5 T. 57·52·29
CAŁODOBOWO 2.5. 20-70·73
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I

GRUNTY

I

sprzedam

STAR, 1anio, 32·63-42
SZUKAM ładunku 81on, TróJmia·
sto· Sląsk, 24-51-88
Wł trans~rter, tanio, 41-13·59

CIEPLEWO, ul. Żytn ia 11 ,
działka budowlana· 1anioi!I 52·
22·96
GDAŃSK, 2.400 m, 57·54·92

ZWIR, 20-62-35

GDAŃSK, działka budowlana i

ZWIR, 22·22·66

rzemieślnicza,

ZWIA, 47-61·15 48·54-76

31·22·36

---

GDAŃSK, Q.IOlice, 41·95-31

ZWIA, 51-42-06

GDAŃSK· Brzeźno, działkę do
2500 mkw, 35 z\/ mkw, 43·59
64

ZWIR, 53·28·06

GDAŃSK·
Osowa
budowlane i rzemieślnicze
cenlrum, przy obwodnicy, przy
lesie· dowolne obszary, 52-76·86

21·16·92

GDYNIA- Redłowo, działka
budowlana,
"Denar"
sprzeda, tel. 52·35·31

23-83·59

51-72-37

GRUDZIĄDZ, blisko
działka uzbro1ona,

centrum
'
1841 m
Poznań, 0-61 23-27·18 ~ 17.00

52·18·42
57-12·68, 57·28·15

I
PRZEPROWADZKI. 57·13-03

POJAZDOWA

GDAŃSK· Chełm, M-5, 71 mkw,
4~ko1e. Ili eiętro, tel. 32-70-47

NIERUCHOMOSCI
• LOKALE

zachód, 43-74-52

PRZEPROWADZKI, 56-40·68

BLACHARSTWO· lakiernictwo
bezgotówkowo. zniżki , Rumia
711-829

41-24·30
57·12-68, 57-28·15
57-74·61

I WYPOŻlCZAllłf I
ABC· osobowe, 56·38·ą_2_
AS· Osobowe. Dostawcze
~we~. 41·97·24, 090·50.36·96

KARTUZV, działka budowlana
telefon Gdańsk 475-601
KARWIA, Ostrowo. działki nad
morzem, (0·58) 73-75-37
KOLECZKOWO, 7000 mkw , z
1eziorkiem, 73·82·94
OSTROWO, kolo Jastrzębie j
Góry, działki le\niskowe. 100 m
od morza, tel. 24-47-51 lub 0·9050·28·05

PRUSZCZ, budowlana, 1000 m
kw. 6 USD/ mkw, tel. 82·29·05
do 15.00

I

AUT. 39·28·95
GDAŃSKI!! Sopotl!I 20-14-03

51-64-27
GDAŃSK, s1an surowy, 31-22-36

GDAŃSK, zdecydowanie, 39·03

AUTA dostawcze Nava 39
02·20 w. 224, 46·65·34

39

AUTOFEST, 29·03·59

GDAŃSK· Jasień, Damroki 63,

5

szereg. 300 mogród
GDAŃSK· Morena, dom wolno
stojący

na dvzej działce, 31 ·22·

DOSTAWCZE. 41·56·59

36

DOSTAWCZE. 47·99·24

GDAŃSK· Nowolipie 28, dom ki

DOSTAWCZE, osobowe,
busy, 711·445, 0·90-503·60 4
najkorzystniej

GDAŃSK- Oliwa . 1/2
domu, pod lasem, pilnie,
'Tanus', 52-76·86

DOSTAWCZE. Żuk, 46-61·94

GDAŃSK- :Jsowa, bliźniak do
wykończenia ok. 800 m, !el. 56

DOSTAWCZE mikrobus y,
Mercedesy, TH, 41·24·30

letniskowe, 32·55·76

02·92
GDAŃSK· Osowa, segment, 45
~s USD, 'Home', 41·09·86
GDAŃSK-

•

OSOBOWE,(0·90) 50-18-47

Osowa
i szeregowe,
wykończone i do v.ykończenia,
52·76·86

OSOBOWE, 21 •13·28

GDAŃSK· Rotmanka, 47-62-03

OSOBOWE,24·06-67

GDAŃSK· S1(9i, lub odnajmę na

MG osobowe, 20-22·71

OSOBOWE. 25-14·92
OSOBOWE,25·14·92

wolnostojące

biura, działalność gospodarczą,
37·35-48

GDAŃSK lub okolice, 31·36·12

wew. 260
OSOBOWE, dostawcze, 31·86·
31 wew. 50

GDYNIA!!! Scpctl!l 20·14-03, 51·
64·27

OSOBOWE, Euro Preslige,
0·90508588

GDYNIA. 23-73· 18

OSOBOWE, najkorzyslniej, 0·90
50·59·85

GDYNIA, nowo wybudowan y.
energooszczędny. wrozliczen IU
mogą być mieszkania. 53· 12·71
W. 322 (8.00-19.QQ)

POLONEZY,
Malbork, 29·01

dostawcz e,

PRZYCZEPY, 41-24·30

GDYNIA, wolno stojący-tanio I!!
51·73·22

PRZYCZEPY· Lawety. Sopo I,
tel. 46·74·54

GDYNIA-Chwarzno, ciekaw y,
parterowy, 430 m. 48· 70· 15
wew. 38

PRZYCZEPY
lawety
wypożyczam. 52·80-72

GDYNIA· Chwarzno, dom w
budo~e. działka. 21-50·81

WYPOZYCZALNIA przyczep,
31-40-50, 39.39.50

GDYNIA· Chwarzno. segmenI.
20·53·04

WYP02YCZALNIA samochodów
PTHM-Gdańsk, ul. Hallera 132
lei. 41·51·31, 41·05-09 w.131

REDA dom mieszkalny. pl ac
handlowy. 78·3_5-_04_ _

USŁUII

MOTORJZACYJ NE
AMORTYZATORY
serwis. sprzedaż, monta ż.
regeneracja. Gdańsk, 32·56·33,
Malczewskiego 103. Gdyl1a, 23·
89-89. C~abrowa SE
AUTO-Euro-Hak ha ki,
hurt, detal, 31·40·5 O,
39.39-50
montaż.
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RUMIA- Janowo, 600 m
hurt)
lub
il)'dzie'Żawię, 20-32-17

GDYNIA, Rumia- halę
produkcyjną z częścią
m ieszkalną, 23-43-52 (9.00·
1600) lub20-05·10 ~ 18.00

GDAŃSK!!!· 1·, 2·. 3-pokojowe

sTAROGARD odsprzedam mini
bar. dobry punkt. Atrakcyjna
cena (069) 256·80, 82-47·37 pe
17.00
BAR z wyposażeniem lub
pawilon handlowy w Domu
Towarowym'Chylonia', tel. 2072·9819.00 •23.00

GDYNIA, Narulo_l!~a. 22· 12·62
GDYNIA, Sląska, 31-18·97

GDAŃSK, 41-95·31

I

GDAŃSK, Gdynia 53-06-03. 24·
26·77. Pilnie!11

GDAŃSK· Jasień /okolice/, M·2,

MIESZlAlłE

475.543

>adna/m,

GDAŃSK· Przymorze. Wrzeszcz,
2·, 3·pokojowego z telefonem!!!
41·51·02!1!

GDYNIA, 20·81 ·56

GDAŃSK, 32-41-81

t

GDAŃSK!!!, 2-pokojowe, puste·

48·26·57

GDAŃSK, 32·55·27

GDYNIA, jednopokoJowe, więk·
sze, 21·96·12

GDAŃSK, odnajmę, 31·22·36

GDYNIA samodzielne, 24·37·30

GDAŃS K·
Morena,
dl'ruj)Okojowe, telefon,84·38·96

TRÓJMIASTO, 1·, 2- pokojowe,
tel. 53·52-97

GDAŃSK-Wrzeszcz ,

TRóJMIASTO, 21 ·06·52

niekrępujący pok~. kuchnia,
Krę1a 37

TRÓJMIASTO, 21-84-94

WC.

GDAŃSK, okol:ce, 41 ·95·31

GDYNIA,20-81·56

TRóJMIASTO,32·41·81

(75), 48-70-lSw. 38

GDYNIA· Ortowo- Chylonia, 23·
73·18

GDYNIA, 32·55·27

TRóJMIASTO. 32-55-27

GDAŃSK· Oliwa. trzypokojo·
we, 53-32-52

TRóJMIASTO!!! Budowlaną. 32·
69-58, 20-14·03

GDYNIA, 95 m, telefon, garaż,
22· 18·74

TRÓJMIASTO, 57-15-15, 53·1 4·
63 w. 37, 46·69·44

GDAŃSK· Orunia, kawalerka, 26
mkw, 0·53184656

TRÓJMIASTO, uzbrojoną, 53·
32·52

kojowe (26), 29.000,00 tel. 20·
49·60
GDAŃSK· Przymorze, jednopo·

kojowe (26), 29.000, tel. 20·4960

GDYNIA· Sródmieście, odnajmę
pokój. 20-17-45

21·63·13, 25·33·00
25· 14·92 PILNIEl!I

SOPOT, 32-55-27

GDAŃSK· Przymorze. jednopo-

l

t

SOPOT, kawalerka, \el. 48-78·65
21-63·13, 25.33.00
SEGMENT

GDAŃSK, 41·90-31

wyposażony,

umeblowany,
telefon, gara:, 52·

GDAŃSK· Przymorze, kawaler·
ka. 26500, 46·08·94

GDAŃSK, 41-95-31

74.94

GDAŃSK, sian surov,y, 46-08-47

TAóJMIASTO, 21-06·52

GDAŃSK· Przymorze, trzypcko-

GDAŃSK· Brzeźno, segment

TRÓJMIASTO, 21·84·94

I
ELBLĄG, pomieszczenia na
sklep, (0.58) 46·09-77

GDAŃSK, finna poszuku~ lokalu

na parterze,20·30·24
GDAŃSK· centrum, 20 m, 46-08·

jowe, telefon, ~rter, 56·75-91

43-47.97

GDAŃSK· Starówka, 31·22·36

GDAŃSK· Sopot, 53-00-85

GDAŃSK·

GDAŃSK· Wrzeszcz. dwupoko·

~DAŃSK lub_oł(olice, 31-62-16

Wrzeszcz· cemrum, na gastronomię, 48·59·93

jowe, (40), 46·14·56
GDAŃSK· Zaspa, trzypokojowe,

41·73-68

46

GDYNIA, Rumia, okoice- pilnie
710-799

parter, 41 ·05·33

GDYNIA· Witomino, dwa
mieszkania komfortowe+ garaz
zamien~ na segmenl lub domek
na Wrtominie lub okolice tel. 24
39-65

GDAŃSK· Żabianka, dwupo!<ojo-

SOPOT-Gdynia, 51-37-45

GDAŃSK· Zaspa. trzypokojowe.

46-00·38, 46·14·56
GDAŃSK· Zaspa, trzypokojowe,

GDAŃSK· Zabianka, kawalerka,

33 500.· 46·08·94
GDYNIA, dwupokojowe, Drex,
20-73-42

GDYNIA, Partyzanlów, 3pako~.
218·815

GDYNIA· Dąbrowa, nowo
budowane- okazyjnie, 20-31-88
GDYNIA· Grabówek, a1rakcyjne
mieszkania 7,5 miliona/ metr, 21 ·
12·03
GDYNIA· Karwiny.
nowe. a\rakcyjne lllleszkania już
wlym roku oferuje CIC, lei. 20·
79·51, 20·49·62 w. 147 do godz.
16.00
GDYNIA-Karwiny, trzypokojowe,
/60122·14·59
GDYNIA· Obłuże, 3·pokojowe,
60 m, 1elefon, własnościowe, 25·
01-02

SOPOT· Rumia, 23-73-18
TRÓJMIASTO!// Wolno stojący
32-69·58, 51-64-27
DOM letniskowy lub działkę nad
jeziorem, ku~ę. Biuro Ogłoszeń
oferta nr 207, Gdańsk. Targ
Qrzewny3,7
GIERMAK· Nieruchomości· kupi
dom.51·11-04

.j
CHEŁM I!! , Trójmiasto!! !kawalerki -dwupoko1owego oraz
wi9kszego!!! 52,22·96
-natychmiast!!!

GDAŃSK!!!· 41-22·22· SopoI·
zdecydowanie
GDAŃSK, 1-2- J. poko;e. 57· 15·
15, 53·14-63 w. 37, 46-69-44

WEJHEROWO, 32.3 m, 56-65·
17

I

UIICAl IIIIIIUl6WG. ~

spriedam i ,

GDAŃSK,

zaawansowana
budowa pawilonu usługowo·
handlow~. 32-87-36
GDAŃSK· Chełm, pawilon

handlowy, 32-78-52
GDAŃSK· St09i, plaża, pawilon

gastronolTlczny. 41-16·56
GDAŃSK· Wrzeszcz w DH

'Janlar'. pawilon 40 mkw,lei. O·
90501805

GDYNIA. Górr,cza 6, 56 mkw.
zgarażem. \el. 20.92·33

sprzedam

GDYNIA, pawilon mięsnowędliniarski , tel. 51·81·53 po
godz, 19.00

GDAŃSK 1 !!· 1·, 2·, 3·pokojowe,
53·38·93. zdecydowa
nie!!!

GDYNIA, ulica Morska
atrakcyjne biura, SKiepy, Merpol
211·203

Gdańsk, te/.lfsx 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fax 46-35-68 cafą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-<J4-79 w godz. 8. 00-16.00;

21

pomieszczenia
produkC)'Jne, 57-20-41

GDAŃSK, p rzedsiębiorstwo

oferuje do wynajęci a
pomieszczenia o powierzchni
150 mkw, na hurtownię, tel. 53
29·51
GDAŃSK, ul. Rzęsna 3, Giefda
Transbud, magazyn. 80 mkw
48·34·31 (20.00-2\ .00)
GDAŃSK.
warsz1aI
samochodowy, specjalność
blacharstwo, 43·12-91 w. 74. 53

RUM!Alokal na uciążliwą prook. 100· 200 mkw., tel.
71·25·06
dukcję

TRóJMIASTO, 57·15·15. 53-14·
63 w.37. 46-69-44
TRÓJMIASTO, lokal na produk·
cję ok. 50mkw., tel. 53·52-48 pe

20.00
TRÓJMIASTO· magazyn, po100 m. firma harołowa,
20-37-43
wyżej

CENTRUM Marketingu zatrudni
przedslawicieli, tel. 41·00·76
wew. 36
LOKAL gastronomiczny i sklep
mięsny, odzieżov.y, 24·26·94

zdecydowani e
Bar Alkoholowy, 53-60
~ - 8.00· 12.00
GDAŃSK· centrum. lokal z
telefonem na gabinet lub biuro
52·65·34

GDAŃSK· Zaspa, pawilon

GDAŃSK, 41·90·31, pilnie__

bine~. tel. 56·54·75 ~ 20.00

GDAŃSK, 41·95-31

GDYNIA, pawilon handlowy z Io
kali, 18 m, prąd, woda, kanaliza
cja, 120 mln, za~ata do uzgo
dnienia, \el. 24·48-02 po 19.00

GDAŃSK, 4 pokoje, ok. 80 m
kw . cegła, 57·57·49

GDAŃSK· Chełm, Morena,

Suchanino, Wrzeszcz,31 ·62-16
GDANSK· Sc~t. 53-00-85

GDYNIA, Sw1ętojańska, parter
60 m, I pię1ro 70 m, 20·33·37
20·63·77
GDYNIA, ulica Morska 34, pa~
łon handlowo- biurowy, magazyn
(koiejla PKP), 48·78-65
GDYNIA- centrum, lokal biurowy
121 mkw, 20-68·22

we. 32-69·58; 20-14-03

GDYNIA· Chylonia, Dom Towa·
rov,y· ~wnon, 20·36·22

GDAŃSK Przymorze. Zaspa, 2·
3 pokoje, (50), 53-91·1 4 po
17.00. 55.50-57

PRUSZCZ Gd., pomieszczenia
biurowe, tel. 82-30·11/ 12

GDYNIA, 1·pokojowe, 2·
~kojowe, 3·pokojowe, 24·37-30

RUMIA, pówilon. bar· łanio, leI.
710-870

GDYNIA, Drex, 20·73·42

SOPOT, 60 m. na biuro, inne,
51-65-97

GDAŃSK. Gdynia. Własnościo

GDYNIA, dzielnce, 20·31-84

GDYNIA, Rumia,
~owe, 710-799

GDYNIA- Ortowo, (20), 248·717

WEJHEROWO· centrum, 200 m
kw, na cele magarinowe. pra·
cownię. produkc1ę, (058) 72·57.
34

GDYNIA, dzielnice, 23-73-18
dwu

SWIĘTOJAŃSKA· biuro, 22·12·

SOPOT, 51 -07-48 (10 00· 16.0O)

85

SOPOT· Gdańsk. 51-37-45

WIELKI Młyn, pawilon, 20·60·28

SOPOT Dolny. trzypokojowe z
telefonem,
garażem
dwupoko1owe· zdecydowanie.
53-62-49

uuf

odn1Jm,

I

GARAZ murowany.tel. 25-10-81
TRóJMIASTO, 29·79·27
TRÓJMIASTO dwupokoJowe,
21 1·501
GIERMAK· Nieruchomości· kl.1)1
meszkanie, 51-11-04
MIESZKANIE, "Domena "
Gdynia, Swiętojańska 9, 20·83
01

t l.DKAL BIUR.-USŁUG.

kupi,:

I

l

GDYNIA. dom wolno stojący na
min. 2 la1a, na działalność, 23·
43·21 (18 OO· 21 OO)

MIESZKAIIIE

poszuka/,

GDYNIA, Gdańsk, skle p,
paw·lon. 39-07-96

22

· DOM

poszuka;,

BRODWINO!!! -Trójmia
sto!!!· kawalerki oraz więk
szego!!! 53..07,96 ,na
!Ychmia_s_
t!!_! _ __

23

GDYNIA, nowo wybudowany,
dwurodzinny· na dwa mieszka·
nia, 53-12-71 w. 322 (8.00·
1900)

GDAŃSK· Starówka, jednopoko·
~we nawiększe, 52·25·67
GDAŃSK- Sródmieście ISiedlcel,
jednopokojowe własnościowe na
większe wslarym budownictwie,
tel. 32-66-09
I P.OSIIEDIUtTWł
• .A&Elłt.łl .

.

'"""'"' WŁAŚCICIE,
LU!!!, absolutnie!!!,
żadnych opiat!!! 52-22·
96. 53·07-61. Bezprowizyj,
nie!!!, Najtaniej!!!,
(Sprzedaż· Kupno· Wynajem'I!).
Najwięcej!!!, ofert ,Trój,
miasto!!!, Kołobrzeska 42E
(falowiec· parter), 53-38,93,
53,09·28 (1 0.00· 20.00)
Hanna!!! _ _ __
'"'"""FIESTA!!! 56-16-02.
wynajem. Najciekawgy_~ Bezprowil)'Jnal!I
sprzedaż,

BIURA, m~azyny, 46-21·32
GDYNIA· centrum,29·79·27

GDAŃSK· Oliwa. lub zamiana·
Wrzeszcz, 0-90503695

GDAŃSK- Wrzeszcz. centrum
sklep lub stoisko, 32·15·06 po
19.00
piętrowy, 150 mkw, nowy, atrak
cyjny, na sklep, biuro, u:1ugi, ga

GDAŃSK,
TrójmiastO,
jednopokojowe, dwupoko1owe,
większe. 52-42·34

SOPOTBrodwino,
trzypokojowe, (zadbane), 51·75·
08, "Jodłowski"

GDAŃSK ,

GDAŃSK, 1· pok~owe, 57-02·99

GDYNIA·
Sródmieści e,
czter~ko~we. Ra~.22·14·59

SOPOT, 7· i 4- pokojowe,
Gdańsk· Jasień, 3· pokojowe,
"Denar"· sprzeda, tel. 52·35·
31

GDAŃSK, lokal gas\ronomiczny
odnaJmę, 57·20-41

GDYNIA, Wrzeszcz· centrum,
mały sklep lub część, 51·20·63
w. 17 do 15.00

GDAŃSK,

GDAŃSK, 57-02·99

GDYNIA· Wzgórze Maksymiliana
~~kojowe, /80/ 22·14· 59

10-44

Sródm ieście ,

odsląp~

GDYNIA· Obłuże, trzypokojowe,
tanio, 22-14-59

GDYNIA· Sródm ieście,
kawalerkę sprzeda pośrednictwo
Ab.amowski, 21-88-02

GDAŃSK, 4pokoje biJrowe, 32

GDAŃSK,
pomieszczenia
warszlatowo· magazynowe
place, 43·12·91 w. 74, 53

GDYNIA· cenlr~m. 43 m, 76-00·
83,81-73-73

SOPOT Górny, wolnostojący
?lnie. 'Tanus·.52·76·86
-

20

I

53·38·93
natychmiast!!!

KONSTRUKCJA stalowa hali
2000 m kw., plus blacha
1rapezowa, Aegenbrech1, Różyny
gm. Pszczółki

~e- Sopel· 41·22·22

GDAŃSK!I!· 37-43-56· Zdecy,
dowenie!!!

GDAŃSK!!!-

I

------

GDAŃSK!!!- 1 -pokojowe, 2-pc~o-

GDAŃSK- Morena, super okazja,

GDYNIA, Chabrowa, Osiedle
Zamek, 108 m kw.,
dwupoziomowy. tel 20.92·33

MIESZIAIIIE

SKLEP· Cen1rum Handlowe
Wrzeszcz, Hala Gdynia, kupię,
wydzierżawię, 52-12·36 wew. 20,
51-17-64

52·22,96 • Trójmiasto!!!

pokojowe, komfort, 47-63·88

RUMIA, dom, tel. 71·13·98 (Iub

SOPOT Górny, a\rakcyjny, 53·
62-49

24

GDYNIA· Orłowo, Wierzbowa
32a, dom na biura, 248·653

I

GDAŃSK· Morena, M-5, cztero-

GDAŃSK· Zaspa, kiosk w
budynku pcgctov,fa ratunkowego
sprzedam (ra~). 52·20-49

odnajmę)

INNE

Morena,

GDYNIA, Jednopokojowe,
trzypokojowe, czteropokojowe,
23·73-18 .,

ROZEWIE. działki budo;lane
300 mod morza, lei. 0·90 50-28
05

· śprtedam

AUTA dostawcze, osobowe
"Piast", 52-26·33

GDAŃSK·

dwu~ojowe, 47-62·03

PRZEJAZDOWO, 39·43-19

ASTRA, 39·30·25

AUTA, 0·90508588

GDAŃSK· Chełm, Morena,
Suchanino, Wrzeszcz, 31·36-21
wew. 260

we. 51-75·08. "Jodłowsl<i'

OSTRZVCE. tel. 84· 16·68

DOM ...,

DOSTAWCZE VW LT28,
Peugeo1, 41·39-24

"

GDAŃSK. 57-02·99

51·75·08, 'Jodłowskr

PRZEPROWADZKI,46-35-20

j

NIERUCHOMO Cl
·LOKAll

GDAŃSK, połowę szeregowca,

1· 16 T,
20.70·84, 56·54·54, 0·90·50·85·
43

AUTOPRZYCIEMNIA
NIE szyb, 53-07-99 do 1600
56·51-71

MIKROBUS 52·28·07

AMORTYZATORY Ga·
briel, sprzedaż· montaż, kompU·
terowy pomiar sprawnoś ci.
Gdańsk. ul. Miszewskiego 21,
tel.41-18·85

NISSAN Patrol GA, 71-39·66 pe
16.00

AUTOHOLOWANIE, 71-45-55

i

. ZABEZPIECZElłlA

FIAT 126p 1992· 1994, tel. 23.
55·70 do 15.00

I CZĘŚCI

KRAJ zagranica, 46-12·80

BIS· Po1o'a, osobowe. 374-573

FIAT 126p, około 20 mln, 31·39
67

HONDA 1993, bezwypadkowa,
348 mln, 24· 16·73
HONDA Civic, 1,6, 1991, 0·89·
27-94·91

AUTOHOLOWANIE.32-68·68

1,51,23·16-52

Sląskiej

AUTO na gaz. 51-76·49. Ra

~Q-5_0_ _ __

FIAT 126, 950 zł, 1978, Nysa
850 z\, 1975, 270·232

KRAJ, zagranica. 41-24·30

ZWIR, 56·00·34

KLEJENIE pęknięć również rei
fek1orów, polerowanie, montaż
51·21·25

SZTAPLARKĘ, SHL Kielce. 1600
kg, 345 ml godz., 10 tys. zł. Ru

I

GDAŃSK, 41·95-31

M IĘDZYNARODOWY

AUTO-SZYBY "Jaan".
Superpromocy1ne ceny detalicz·
ne i dla warsztalów, sprzedaż,
montaż,
Wrzeszcz,
090508403, 41-49·92 Kościuszki
8. Orunia. 39·02-51 Jed. Robolniczej 223 (Eltor), Gdynia.
20·49·77, Kaprrańska 4, Sopot
51·13-85 Aleja Niepodległości
811A

ZUK 88 rok, kontener, gaz, 53·
93·41 po 17.00

dzież,

AUDI 80 r, 1990, Iveco 1984 r+
silnik VONO 2000, lei. 25-16·68
25·37-89

KRAJ, zagranica, 21·81·97

AUTOHOLOWANIE 21·
63·71

HOLOWANIE, 41-24-30 __

23

NIEIIUCHOM Cl
-LOKALE

(produkcja,

jowe ·Bezprowizyjnie!!I,
53·38-93, 53·09-28 ,Hanna!!!

AUTO haki osobowe,
dostawcze. 'Myjnia Karwiny',
hwaszczyńska 7

MIĘDZVNARODOWY, 48-51-83

WYKŁADOWCY akademiccy
'Komplet" wznawiają zajęcia
przygotowawcze do egzaminów
wstępnych na uczelnie wyższe
na kierunki: prawo, ekonomia,
psychologia, pedagogika, biolo·
gia, studia językowe, polonislyi\a,
informaje, 20-04-53, 29·75-97,
47-56-76

AUDI 80. 1979. gaz gwarancja
1el. 52-71·65

GDAŃSK!!' 1·pckojowe, 2·poko·

MIĘDZVNARODOWY, 47-68·10

20·94-75~ 1600

AUDI 80, 1,BS, 1990. 72·65·77

AUTOHAKI. 39-40-28

MERCEDES, 24·44-79

AUTO-Gł.AS Gdańsk szyby sa·
mochodowe, osobowe, ciężaro·

53·38·93 ,super,

pilnie!!!

GDAŃSK, 3pokoje. 31 ·22·36

KRAJ Europa, 4 T, lei. O·
90502780

AUTO-SZYBY

sKODA Favorit, rok prod. 1991,

ALFA Romeo 75. 3.0 V6, 1981
cena 26.000.- (069) 31 ·55·65

GDAŃSK!II.

22

NIERUCHOMDSCI
-LOKALE

I

AUTO· Zlomowiec- skup,
gOłówka, 79·12·35

MERCEDESY, 57-13-03

pOLONEZ 1993, tel. 47-65-51

I

NIERUCHDM
-LOKALE

c

DUCATO, 29·70·05

dów japońskich sprzedam, Elb~g. lel. (0·50) 333-576

ODRABIANIE lekcji· nauczyciel·
ka podstawowej, 51-63--06

TANIEC towarzyski- dorośi. mło·
dzieci. Sopot, Niepodle·
g!ości 763, 51-41·31

DOSTAWCZE, 51·27·13, 56·29·
93

SILNIK Leyland SW400 po re·
moncie· sprzedam, 32·08.li._

model na 1996 rok, na;bogatsze
wzposażenie, cena do uzgo~e·
nia, c1emno1ielony metalik, tel.
(O69) 85-228

km, gaz, 10.500, Sopo\, Mokwy
16

DALEX· każdy Transport, 32·60·
56

23.74-27

21

AUTO-MOTO

cHŁODNIA, 32·68-68

oPEL· części nowe, używane,

we, autobusy dostawcze, szyber
dachy. Szybki. profesjonalny
montaż fachowa obsługa. Oliwa
Grunwaldzka 487. Tel. 52·22·31 ,
52·28·14

FORT-ESKORT· kombi 1,6. 91 r
Tc.zew 31-09-44

CHEMIA· medycyna, 47-67-54

NIEMIECKI Dom Technika
31·28·61

MATEMATYKA, fizyka, 43·44·03

TOWARZYSTWO Przyjaźni Po~
sko· Francuskiej prowadzi naukę
języka francuskiego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, dla po·
cząl\\ujących i zaawansowanych.
Informacje i zapisy od godz.
16 OO. Gdynia, ul. SwiętoJańska
39, 1elefon 21-91-15

NIEMIECKI. 41-30-63

do wędlin, wa9ę
elek1romczną, maszyn~ do l1l1elenia mięsa kloc, stół masarski,
tel. 46-02-69

pEUGEOT 3061 4, 1995, grana·
IOwy. 41·52·51 w. 202

FORD Windstar LX, 1995, bia~
elektryczne szyby, klimatyzacja
ABS, przebieg 34 tys., cen a'
68.000, teł. (069) 245·99

NIEMIECKI, 10.00· 16.00, 384.
322

zde-

MATEMATYKA, doświadczony
nauczyciel, 21-17·76

REMUS· kursy angiel,
skiego, Gdańsk, Przymorze,
Wejherowo, 46-33-18, (12.00·
17.00)

CHEMIA· przygotowanie do eg·
zaminów wstępnych na Akade·
m~ Medyczną. 56-34-50

BLACHĘ falistą, może być
mornażu, 43·50·88

MATEMATYKA. 57-31-19

FORD Transit 1990, 20-62·86

BIOLOGIA, 56-14-73

FRANCUSKI z Francuzem idla
wszystkichl· 15zl, 37-36·00

pEUGEOT 106, 1,4 diesel, 1993,
53-03-76

PREMIERE School of
English. Wszysl\\ie poziomy,
FCE, CAt, Profic1ency,
Wrzeszcz, Trubadurów 4 (SKM
Politechnika), 47-23-69 (10.00·
19.00)

------

ENGLISH, 21-11·77

IMPORT części samo,
c hodowych. Procar, Gdy·
nia, Redłowska 14A, 22· 18·42

INNY POJAZD

I :KOREPETYCJ~

ANGIELSKIE konwersacje, 51·
67-37

oPEL Kadett combi, dostawczy,
17OOd, 1992, 176 mln, 43-43..:Z§_

MATEMATYKA, 56-77-29

20

AUTO·MDTO

EUROSCHOOL· angielski,
niemiecki, ~ancuski, 25-48·10

VICTORIA· nauka języków
obcych dla dorosłych, dzieci,
firm. Zajęcia prowadzimy w
Gdańsku, Gdyni. Rumi. Z~sy w
9(ldz.14.00· 18,Q9. 1el. 20-85·03

ANGIELSKI dla początkujących
23·48-05

AUTO ·MOTO

AUTO·SZYBY sprzedaż
montaż· naprawa pękn~ć (rów
nież japońskie). promocyj,
ne cenr, Gdynia 21 ·74
26, ul. Podolska wjazd od ul

PERFECT· angielski· dzieci,
dorośli, wszystkie poiomy, FC.
CAE, matury. egzaminy wstępne,
niemiecki, Gdynia, Krasickiego
28, 20-69·43, 16.00 ·19.00

ANGIELSKI, 57.39.39

AUTO-MOTO

SAMOCHODY na raly 3,1%, tel
31-68·21 w. 210, 31-80· 10

OSWIATA· Lingwista kursy jęri·
ków obcych ·argielski -niemiecki
·hiszpański. Przygo1owanie do
matury, certyfikaty. Wrzeszcz.
Waryńskiego 4, 41·21 ·82

ANGIELSKI, 46·57· 15

MATEMATYKA 56-34·50 •
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AUTO,SZYBY Carglass Przymorze, Czarny
Dwór 10, 53-49-99, 0·90·50·30
04

FORUM Języków Obcycn- an·
gielski, niemiecki. 111oski. Wsristkie poziomy. Dorośli· dzieci.
Zapisy: Gdańsk. Aksamitna 8,
31 ·34·96, Zabianka, Szyprów 3.
57-98·22, Gd)Tlia. MorsKa 83-87,
21·70·41 poniedziałek· piątek
16.00-19.00_ _ __

NAUKA

RĘCZlł\KI

NAUKA

18

ZUK Izoterma· sian dobry, pe ka·
pilalnym remoncie, kolor biały
Scpoł, ul. Jana z Kolna 12117 pe
godz. 16.00

FLUENT, angielski,
niemiecki. wszyst~e poziomy, do egzaminów FCE, CAE,
TOEFL, ZDaF, ZMP. Zapisy: pe·
niedzialki, wtorki, środy, czwartki
16.00·20.00 Gdańsk, Fiszera 14
(PAN) pok. 534, 41·51-78, 56·
50· 12, 47-75·06

ZESPOŁY

17

ENGLISH Way· Angielski.
Wysoko wykwaifikowani nauczyciele, prowadzą z3Jęcia w6-cio
osobowych grupach wcentrum
Gdyni. Dlleci, młodzież, dorośli.
przygolowanie do egzaminów, I
m.in FCE/, 20-21-56, 20-16-81

FAMIL Y English· małe
grupy, Sopot, 51·38·24. Gdyn1a. Witom1ńska, 20-72·25, Dą·
browa, 29-06-48. Rumia- Jano·
wo. 71·29·17, Puck. 73·25·38

WESELA· prezenter, 56·51·36

PIANINA· nowe, używane
igwarancjal, na1lepsze marki
okazyjne ceny, raty, transport
51·3!l-88

16

l

"'""' 37-42·91· "ARTUS"·
37·43·56· 'Zieleniak"· NapanieJ'I!
........ TROJMIEJSKA
Korporacja Nlerucho,
mołcilll "Odrzywolska"· Gdynia. WladysławalV
34Bi2, 20·36·22, 29-70·01!!!
"Forum"· Gdynia. Bema 611,
21-09·95, 29-72-701!1"lnto"·
Gdynia. Abrahama 1O, 20·98 93,
21-69·64'!1 "Fides" Gdynia.
10Lutego 1917, 20-74·48, filia
Dom Towarowy Chylonia, 23·62·
17 wew.220 Koniec'I!
""'" KANCELARIA
Prawnicza L.Kucharski,
Gdańsk, Za Murami 2110 (Dom
Harcerza) lei. 31-62· 16, 31·36·
21 mieszkania, domy, działki
"""MAWIS. 46-58-17, na;korzystnieJ
"'" 41-73·68 ·LOKUM, 4607-66 Z~aszający bezprowizyt
niell!
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Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbl#g, tet.lfsx 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8. 00-16. oo; Pruszcz Gdański, tel.lfsx 82-23-25 w godz. 8.00 - t 6.00; Tc.nrw, tel.lfsx 31-63-26 w godz. 8.00 - 16. oo; Starogard Gdań1kl,
tel.lfsx 220-80 w godz. 8.00 - 16. oo

SUPEREKSPRESY na wtorek 26.09.95 r. przyjmowane są w:
Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1 słowa tylko · 2,88 zł

OGl:OSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE WCENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WSRODĘ 27.09.1995 r.
Cena netto 1 słowa· 0,96 zt, Cena netto 1słowa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Dziennik Baltycki środa t ~1eczór ~IZeża wyd. zwykle 1, 17 zf, Dziennik Balt},cki środa t Wieczór ~eża wyd. mag. • piątek 1,45 zt

25 września 1995

Str.12
26
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NIERUCHOMOŚCI

- LOKALE

NIERUCHOMO'SCI
- LOKALE

'""51-22·51, WOLIŃSKI
kupno, sprzedaż, zamiana, Sopo1. Amii Krajowej 66

NIERUCHOMOSCI, 20-53-04,
Biuro Prawne Semkow· Kokot.
Władysława IV159

'""OLIMP, 536·136

POSESJA, 20·32-17,
Gdynia, Swięt~ańs><a 91

KORPORACJA
Strzelczyków- Ręka
wek. Miszev,;kiego 12113, 41·
90.31
' ' ' 53-06-03!!! WYNA·
JEMI!! - - -- -

MALOWANIE· 1apetowan,e, 32·
19·53

CYKLINOWANIE, 31-66·66
CYKLINOWANIE, 31·89·
52

MALOWANIE· 1aoe1owanie, 1a·
nio· soidnie, 31-07-&4

CYKLINOWANIE, 32-06· 10

PŁYTA gipsowa, 21-43·23

SZMIDT

CYKLINOWANIE, 32·14·97

PŁYTY gipsowe, 23-63-86

__
PŁYTY g:psowe. 51·56~84

-----

SZMIDT, 20-14·03

CYKLINOWANIE, 41-60-94 VAT

'" ANTIDOTUM, Grunwaldzka
87/91, 46-00·38, 46-14-57

SZMIDT, 29·72-61

CYKLINOWANIE, 41-68·81

'"APEKS.Grunwaldzka 102.
41-05·33, 46-08·46. 46·08·47

SZMIDT, 32-69·58. Zgłoszenia.
tnlormac:e.

CYKLINOWANIE, 41·73-23

ASTRA .
Wyna1em!!!

~?MIOT. 51-64·_27_ __

-

..

20·28·35,

Sprzedaż!!'

Swiętcjańska 5mA

TRÓJMIASTO. lokale, mieszka·
nia, 46·69 44

" 20· 78· 78 WYNAJEM.
PoszukuJem~~g_~

WGN Nieruchomości,
29·72-68 Gdynia, $wię1ojań·
ska 72, kupno, sprzedaż, wtna·
em

25·33·00

21-63-13,

BŁYSKAWICZNY

ŚCIANY, sufity z płyt
gipsowych, wykonanie. ma·
teriały, ceny konkurencyjne. 090-505728

CYKLINOWANIE, 53·22·62
CYKLINOWANIE, 53-63-85
CYKLINOWANIE, 56·01 ·95
CYKLINOWANIE. 56-89-45

' 21-96-12 WYNAJEM

SUFITY podwieszane,
~1-60-54,0902_09378_

CYKLINOWANIE, 53-18·40

20-18·76VEKTOR

41·95-31 DIOGENES· Wynajem,
handel

ściani g1·

CYKLINOWANIE, 53-14-09

WIKTORIA, 23-73-18

'200-611, WYNAJEM

SUFITY podwieszane, suche
1ynki, malowanie. tapetowanie,
szpachlowanie, 51·75·35

CYKLINOWANIE, 53-09-40

" 51·73-22, DICTUM!!!
Kupro. Wynajem
" ABRAMOWSKI
kancelaria prawnicza, 21 ·88·02

SUCHE tynki, sufity podwiesza·
ne.1arno, 32-45-63

CYKLINOWANIE, 47·90·58

wynajem!!!

200-126, GDYŃSKA Kan·
celaria Prawnicza. kupno- sprzedaż· wynaje'll

CYKLINOWANIE, lakie'owanie,
41·86·21
CYKLINOWANIE, lakierowanie,
53·94·68

UKŁADANIE pap termozgrzewal·

nych, 248-679

Byczkowski,
A.B.G.
Góralczy~ 21 ·95·42

CYKLINOWANIE- lakiero·
wanie, 32-42·65

DRZWI,41 ·90·91

Sopot,

AKME 51 ·26·41
Grunwaldzka 671?.

BOAZERIA, 57·54·31

ANTARES . 21-06·52,
Gdynia, Traugutta 2d

BOAZERIA, 714-280

BIURO Pośrednictwa· kupno.
sprzedaż. Zaspa, Startowa 13,
56·99·36

BOAZERIA, podłogówka,
32·26-03
BOAZERIE elewacyj.
ne podsufi1owe i ścienne. Wy·
soka jakość, zapewniamy trans·
port 'Drewland" Dzierżążno 81 ·
35-60

BONA, 710-799
CENTRUM Nierucho·
mości , Gdynia, świętojańska
75, 21-79-71
CHODKOWSKI, 31-41·48
CKODKOWSKI, 31-41-48

DOM Ltd, 52·42·34 Kupno·
Sprzeadaź

DREX. 20-73-42
FACTOR, 20·81-56,
sprzedaż, kupno, wynajem
GASPRA, 32-55-27 (9.00·
2000)
GDAŃSKA Kancelaria
Prawnicza "O.Ko·
T.Krzeprowski,
miński", Gdańsk, Waty
Jagiellońskie 26, \el. 46-26·211
21, 31·22·04
nieruchomości

Tabor, 20-71·96, Gdynia,
S1arowi~ska 14

PAAKIET· 1anio, 32-78-00 w.
158
PARKIET- układanie, cyklinowanie, 53-92-52
PARKIET· układanie, cykli·
nowanie, lakierowanie, rachunki
VAT,52·06-12

-

STROPY "Teriva" atestowane wciągłej sprzedaży 52·
75-51. Gdańsk· Osowa, Barn;e.
wicka 139
TARCICA 18 msześc.. 4,5 mini
msześc., 72·56·81

Niedźwiednik 27A

KILKASET ofert wmiesięczniku
"Pomorskie
Nieruchomości"
dos1ępnym wRuchu

ROBOTY budowlane, Rumia.
Kościuszki 47, 0·90506388

I

21.43.23

!(ONTRAKT,51·07-48

LIDIA-kupno, sprzedaż, wy·
najem, 20·31·84,
MIESZKAM. 5702·99, kupno. sprzedaż
NIERUCHOMOSCI, 53·86·
84, Kancelańa Prawnicza, Jakub Tekieli, Przymorze Ja·
giellońska 2

CYKLINOWANIE. 20·74-81
CYKLINOWANIE, 21-00-74

43-17·10

MONTAŻ -a~\oryzowany se·
rvis zamków Gerda i innych atestowanych. Lares Gdynia, ul.
S111ętojańska 98, 20-16-67

CZVSZCZENIE dywanów, 1ap1·
ceoo.32·14·29

ROLETY antywłama·
niowe, 71-16-31

LAST minute· Kreta, Tunezja,
Wyspy Kanaryjskie, inne, "Holi·
days",41-27-61

CZYSZCZENIE dywanów,
1ap:cerki, 56-85· 19

KOMIS· RTV,3~

AUTOCENTRALA· cen·
trum sprzedaży bfletów autokaro·
wych. mikrobusowtch, 374-406,
374-664

LONDYN· wycieczki, Sylwester
(autokar, samolot). przewozyAngHa, 'Holidays·, 41-27-61

ClYSZCZENIE dywanów, wyida·
dzin, tapicerki samochodowej·
VAT, 21·90·92, 53·24-97
ClYSZCZEN IE dywanów i tapi·
cerki- tanio, 43-48-62

ANTENY, 20-51-04
ANTENY, 20-84-89, gwarancja

2ALUZJE, 24-35-66
2ALUZJE, 41-46-a6

TAPICERSKIE, 41·73·34

ŻALUZJE, drzwi dodatkowe,

ELEKTROENERGETYCZNE in·
stalators1wo, 516·905

tanio, producent 20-52-27 Gdynia, Słupecka 14

ELEKTROINSTALATORSKIE,
41-09-41

ŻALUZJE. producen1 Gdy·

INSTALACYJNE, awarie. 20-60·
81

nia, l'lien<opols,a 154, 22·48·97
2ALUZJE, rolety· producen1, 72·
39·86
ŻALUZJE. role1y standardowe,

ekskluzywne Kama2COO, prze·
ciwinsektowe. an1ywtamaniowe.
Prooucen1· Dorna, 51-40·31

POMIARY, 4874-35

41·68·71
714·394

2ALUZJE oryginalne szwedzkie,
Alucolor, tel. 43-09-35

I

MALOWANIE, profesjonalne tapetowanie. 53-97-6_1 _ _

tALUZJE pionowe,
poziome producent Ma·
gnum System. Gdańsk·
Wrzeszcz, Szymanowskiego
14, 48-33·15

MALOWANIE, \apelowanie, 20·
46-80

tekstylne. Markizy, drzwi harmonijkowe. Pro·
dukcja· mon1aż "Porolet",
święlOjańska 128, 29 71-55, Raj·
ska 115 31·31·23, Beniows~iego,
52·00-71 wewn. 2252
ŻALUZJE pionowe.

Rolety antywtamanio·
we oferuje producen1 Deko
System. Gdańsk, Polanki
110, 52-37-36

MALOWANIE, tapetowanie, 2557-40

ŻALUZJE oroducen1 "Han·

les', poziome, pionowe. Gdynia,
Wielk~olska 209, 22-12-82, 24·
28·56

MALOWANIE, 1apetowanie,
szpachlowanie, 29-01·47

ALARMY, domofony, 1elefaksy,
sprzedaż montaż, Reda, Pucka
35. 78·31·13
ALARMY, domofony, 1eklwizja przemysłowa, 52·20·29. 52·
05·53 Proton
ALARMY- inżynier elek1ronik, 31 ·
74.79
BALKONY- zabudowy; kra1y.
~rodzenia, 41·12-44

niak, Gdynia, Słupecka 21 (od
20·62·40
Warszawskiej).
Gdańsk, 32·29·04
2ALUZJE 1a1110, 23-55-69
ŻALUZJE 2:anwo· produ·

cent, 39.0().24

BLAUPUNKT Neptun. 21-62·
75, 20-32-78 dojazd bezpłatny

FUNAI, Neptun. inne
Bezplamy dojazd, 32-19-25
JOWISZ, Neptun, 24·24·30

KOMINKI, piece kaflowe, 22-21·
16
KOMPLEKSOWE remonty mie·
szkań, 248-679
MALOWANIE mebn, 41 ·86·21

KRIS· Serwis urządzenia
chłodnicze. gastronomiczne,
pralnicze. TranspM, przygo1o·
wanie do sprzedaży. 46·25-41

ODNAWIANIEwanien, 41 ·89·55
ALARMY, 23·09·64

BLAUPUNKT, Royal, Siesta, inne. Bezplalny dojazd, 52·
31-88

CURTIS· Sanyo- Otake· Neptuninne. Bezpta1ny dojazd, 25-21 ·
97, 32-81-69

KOMINKI, 82·29·33

I

ANTENY TV Sal. 41-89·97

CURTIS, Sony, Siesta. in·
ne. Bezpłatny dojazd. 41 ·83·87
56·24·97

KOMINKI, 43·59·78

USlUGł GAZDWt

ANTENY TV- Satelaame, 4647-48

BLAUPUNKT Neptun, 57·56·
75, 52.29.34

BUDOWLANO· modernizacyjne,
47-74.3'--5- - - -

NADZÓR !echniczny, koszlorysy
ofertowe, powykonawcze, alerty
hanclowe. zakres· instalacje sa·
46-71·22
ni1arne, ogrzewanie, aeptownic·
\wo, gaz, instalacje prze:nyslo·
ZABEZPIECZENIA • 1 we. Faktury VAT. Tel. 24·87-67
pros. Elan, 57-86·30 po 18.00

ŻALUZJE producen\, Urba-

MALOWANIE, \apelowanie.
szpachlowanie, VAT. 23-46-30

ZABUDOWY, meble, 52-28·52

I

antywłamaniowe,

MALOWANIE, \apelowanie, 23·
58-76 _ _ _ __

ARCHITEKT wnę1rz, prok=jekty.
nadzór, wykonwastwo, 53-61·50

32·28-30

ŻALUZJE pionowe, role1y

MALOWANIE, \apelowanie. 23·
12·01

--

NAPRAWA kuchenek, junker·
sów· wykonuje mistrz gazownic·
\wa, 24-17-94

ŻALUZJE pionowe. pozio·
me, rolety, markizy (okna PCV·
Veka) montaż, serwis. Producen1
"Aga' tel. 52-45·22

MALOWANIE. 32·06·10

ZABUDOWA wnętrz, szaty. gar·
deroby, raty "Komanco( 41·80·
86

BUDOWLANE, geodezyjne. 290·
065- - - - - -

.

41·51·79

ADAPTACJE, reroo:ity biur, sklepów, mieszkań, 'Lema(, 71·44·
40

BUDOWLAtlE, 21·43·23

POMIARY. ins\alacje elektrycz·
ne, 53-19-61

ZALUZJE, 1anio, 51-63·06

ŻALUZJE pionowe,

TAPICERSKIE, tanio. 31-17-37

OGRZEWANIE energoo·
szczędne! Montaż gra\isll!
51-56-37
REMONTOWO· budowlane, 72·
48·43
REMONTY, sufity podwieszane,
malowanie, tape\owanie, 32-13·
92

SPRZĘT GlłSP.

DOII.

naprawa
CHŁODNICTWO. lodówki, 4649-71. 57·21-65, usługi domowe

CHŁODNICTWO, lodówki, zamrażarki, 51·84·61 lub 81·

68·68
CHŁODNICTWO,

CHŁODNICZE,

SAUNY. szyb~o solidnie, 48-7331

NEPTUN, 21-62·75,20-32·78
dojazd bez~a1ny
NEPTUN. 57·56·75. 52·29
34, 57-87·73 do~d be~latny
SONY· Sanyo· Neptun· Sam·
sung, inne. Bezpła\ny dojazd
32-37-30
TELENAPRAWA przes\ra·
janie. 23-18-40
TELEWIZYJNE 20-21-52
TELEWIZVJNE radzieckie, po~
skie,41·20-10

lodówki,

VIDEO! Dojazd bezpfa\ny! Recz·
na gwarancjal!! 53·11-26. 0-9050-63-63

52·16-53- - - -

REMONTY mieszkań, malowa·
nie, tapetowanie, Agencja Re·
montowa, 29·01 -07

NEPTUN! Jowisz, Hetios
Telenaprawa· dojazd bezpfa1ny
41-69-66, 41-71-01 ,46·79-45

lodówki 51 •

70·91

LODOWKI. 24-29-18

KAPITOL, przejazdy między·
narodowe, sprzedaż biletów. 21 ·
73-13, (Dom Rzemiosła)
LAST Minute Tours zaprasza do budynku LOT·U 1el.
46·26·99. Se1ki ofert, podróże
wyłącznie lo1nicze, wyjazdy w
os1ainieJch111li, rewe:acyjne ce·
n.
MAK· Tourist· konces1onowaneprzewozy autokarowe: Brema. Kolonia, Karstuhe, Mona·
chium. Paryż , Saarbrucken,
Stuttgart. 50% znizki- dzieci do
la1 12; do 26 i powyżej 60 la\·
10% znizki 46-24-31

VIDEOFILMOWANIE, 23·87·20

MIKROBUS, 25-56·17, 51·28·95
MIKROBUS, 51-14·37

LODóWKI, 32-24·7!_

VIDEOFILMOWANIE, 41-59-59
'Pla)tlack'

DOMOFONY, 71 ·36-66

WYKOŃCZENIE wnę1rz. ~ gi-

LODÓWKI, 52·29-67
LODÓWKI, 56·23·74

VIDEOFILMOWANIE, 5683-95

MIKROBUS, 57-57-52

PSYCHOTERAPIA.
Hipnoterapia. Dr med. Joanna Wyn~ńska, 41 ·40·99

I

REHABILITACJA, 71-43-21

NORD, Gdynia. Jana z Kolna
4, 20·14-05, 20-66-66, Ekspozy·
tura Rajska 6, NOT, pok. 205,
31 ·28-61 w. 205. Atrakcyjne wy·
cieczki: 'Mochy 8dni 630zt. Pra·
ga- Wiede~- Budapeszt 5dni·
300 zł. Wycieczki, pobyty: Hiszpania, Tunezja, Włochy, Fran·a.

ww:z.DOWA Pomoc Lekarska
dzieci; dorośi, EKG, szczepienia,
53·69·86, 51-65·97, 56-27-40

LOMBARDY

GABINfTl LEKARSKlf
WIUOSPECJAl.

AKROS· poŻ'fCZki pod samo·
chody, nieruchomo·
ści . 29-70-58, 20·29-88, O·
90504514

ALERGIA! B€zi~owe testy· 300
alergenów, odczulanie, lecze~ie
wszelkich schorzeń aparatem Bi·
com, Sopo1, Al. Niepodległości
606/ 610, \el. 51-32·14 w. 22

PENSJONAT Hubertćwka, Wte·
weekendy, zaprasza. 84·
38-96
życa,

ZDROWIE

_ _\I

ALERGIA testy i od·
czulanie. Terapia biorezonansowa apara1em Sicom, AltMed, 52-42-29 _ _ __

JUPIT, Węglarska 6fl. 31·26-92

ALERGICY! Monadilll Nor1h,
56·13·60, testy· alergie i odczulanie, leczenie schorzeń apara·
tem"Bicom"

LOMBARD. Gdynia, 10 Lu1ego 9, RTV, biżu1eria samochody,
nieruchomcści, 20-33-37, 20-6377

DIALOG· psychoterapia. problemy osobisle, zawodowe.
Moiesz zmienić swoje
życie! 24-89-14

LOMBARD, Obrui.e, Unruga 56,
25-24·59

DWORZEC Gł. PKP, soboty do
14.00, 46·33-42

LOMBARD· niski p•ocent,
More'la. ul. Marusarzówny 2138,
1el. 48·70-15w 51
LOMBARD· samochody,
RTV. zło1o, Gdańsk. Kolo·
brzeska 39F. 53-04-68

NORD Medica USG 51 ·
05-04 Sopot, Kościuszi\i 58

LOMBARD samochodowy.
komistech~iczny Sopot, Podjazd
7. 51-71-18

OKULISTYKA· diagno·
ZU)emy. Sopo1· Kamienny Polok ul. Kujav:si<a 4 51-47-96:
poniedziałek· piąiek 15 .OO·
17.00. lnformu;emy omo~iwo·
ściach operacji wykonywanych
wSzpitalu Korvi1a 'N Poznaniu
przez rosyjskich mi,
krochirurgów oka z
~utu \YOf. Fiodorowa

J

I

LOMBARD sa'Tiochody,
ATV, złoto. Sopot. Niepodle·
glości 743,51-15-50
SAMOCHODOWY superlombard, 20-24-01, 2970·58

OSTEO-MED se, diagnostyka
osteoporozy, 32·24-28

STOMATOLOGłCZNE

GDAŃSK, Pańska

IRYDOLOO ooeśu s1an zdrowia.
masaż. 001erapia, 210-600
LARYNGOLOG, Narożny Waldemar.48·52· 16, Piwna 19121

LOGOPEDA. 52·01·02

BYŁY Ho1el Mo~opol, 31·56·31
w.0011

ECHOKARDIOGRAFIA, USG,
gas1roskop1e. 20-18-11 dr
Kreps. Gdynia, S1arowiejska
23

ALERGOLOG, Derma1olog, dr
Olszański, 20-46-62

LARYNGOLOG· foniatra Danuta
Paradowska. aparaty słu
ch owe· dobór, sprzedaż,
Wrzeszcz, Wajdelo\y 12113 poniedziałki, środy, pią1ki 14.00·
1800, tel. 41-18-51

AUH Lombard- Gdy~ia ul.
Morska 171, 23-10-54

I

(naprzeciw
Hali Targowej) Curodental
stomatologia zachowawcza, pro·
te~. chirurgia 8OO· 20.00 rów·
111eż wniedzielę. 31-69·58

j

l

GDAŃSK, ut. Długa 67,68 ,

ANIA. 46-75-11

Dens- Prywatny Gab1ne1 lkn·
\ystyczny. Codziennie 8.00·
20 oo. soboty 8.00· 14 oo, lei.
31-12·58

JULIA. 47·87-49 partnersko- ma~ -1alne Na]Więcei ofertlll

GDAŃSK· Wrzeszcz. Al. ZwtC'ii·

OKULISTA Alicja Jettmar·
komputerowy dobór szkieł, so·
czewki kontaktowe, Wrzeszcz,
ul. Wajdelo\y 12113, codziennie z
wyjątkiem wtorku 15.00- 18.00,
41·65-82
PSYCHIATRA po 15.00, 56-90·
58

MATRYMONIALNE

stwa 43, Centrum Stomatologiczne Vis· Dent·
spec1atiści ortodonCJi. protetyki,
nar'!oza!'!, laseroterapial!! 41-92·
96, 41-85-04
GDYNIA, Swiętojańska 7513, Lekarze s\omatolodzy- prote!yka,
20-10·39

KLUB Nieparzystych, 24· 10-46,
21-80-46
MARIAGE. 32-64-41 w.239
MED IUS, 21-08 53
OMEN, 23·66-25
STAN wolny. poma bezp,udel)'J·
ną panią . Oferty 85654, BO
Gda:\sk, Ta_!g Drzewny 3f7

Pani Prezes Izby Notarialnej w Gdańsku

MARII WIŃSKIEJ-MARCHLEWICZ
szczere wyra zy współczucia
z powodu śmierci Matki

A IELI WIŃSKIEJ

MIKROBUSY, 22·13-47

MIKROFALÓWKI, 53-43-79

VIDEOFILMOWANIE
56·85-19

MIKROBUSY, 41-24·30

PRALKI, 20-19-64

VIDEOFILMOWANIE, 71-42·81

MIKROBUSY /069131 ·34-45

Zarząd

w

- komorowe belgijskil'
- ,,siding " ameryka,iski
na domy, garażt', altanki, balkony

LEKARZ Domowy lnterni·
sta- EKG, pediatra ,
neurolog, 31,89·53,
20-68·16, 0·90°50°81 •
15

I

INTERGLOBUS· z nami
szy!:«o, łanio, bezpiecznie, kancesjonowane p'Zewozy: Niemcy,
Haroourg 6xtygodniowo, Anglia.
Franqa. Benelux, Genewa, 31·
60-18

APARATY słuchowe produkcji
szwajcarskiej, serwis, raty.
Gdańsk. Kar1uska 2458. 324·187

INTERNISTA, wizyty calodobo-1 TRANSPLANTACJA włosow, In·
we,47·80·20, 41·59-78
\ramed Warszawa 15·57·15,
Gdańsk, 47-69-01
LARYNGOLOG,41·32·91

EST· wynajem au1okarów,
przejazdv autokarowe· Niem·
CHIRURG plaslyk, Ewa
Skwierr.z, Gdynia, ul. 211100 i WJ.
cy, 31·55·25. Biama Wyfynna
gury 14· czwartek, poniedziale\
(siedziba PTIK). Biuro Broke·
16.00-18.00, tel. 20-82-19, 20·
rów. 46-20-46 (siedziba NOT).
78·09, \el. dom. 21 ·61 ·06 po
Falcon Centrum Ha'ldlowe Za·
19.00
spa, 46·54·52. Panda·
Tczew, (009) 31-46-60
1 GINEKOLOGIA Klinika Ka·
liningrad, 52-08-33
ofer1a,
EUROPA największa
Skiff,31-95-31, 31-23-48
GINEKOLOGICZNY ga,
binet Tes\y ciążowe, porady dr
EUROTOUR, 51·28·95 l GHncze'llski. 51·33·68
Przewozy międzynarodowe. Wy·
INTERNISTA- wizyty, 41·
cieczki. Wyn~em mikrobusów
3241, 24-89-87
HALLO, mikrobusem, Kolonia,
INTERNIŚCI· wizyty, 53·
41-78-18
69-51

LODÓWKI,32·07-75

DOMOFONY, 53-08-25

DRZWI, an\yllłamaniowe, doda1kowe; zam~. kra~. 52-31-88_

DOMINIKA· na~ańsze przewo~-Eur~a. 31-01·71

MAXITOUR· przewozy autokarowe, wycieczki- sprzedaż- raty, wynajem mikrobusów, 46·26·
57

LODóWKI, 32-07-75

DOMOFONY· otwieranie pilo·
\em, modm12acje, 24·00·90 -

CENTRUM informacji
przejazdów autokarowych Biuro
Brokerów Dom Techni~a 46-20·
46

serwis. raty 'Maytone'
Wrzeszcz. Głogowska 11, 560·
574

CHIRURG, 525-868

BTU "Maciek" przewozy
Hamburg, Lubeck. Kieł, Frank·
furt, Mannheim, Karsrue. S1uttgart. Ubezpieczenia 'Warta".
Ulgi dla s\atych klien1ów, dzieci. s1uden1ówi emery\ów, \el.
37-44-48 Całodobowy
82-89-86

VIDEOFILMOWANIE,22-38-05

WANNY· odnawianie, 24·25·
53
psowe, sufity podwieszane. eklk1ryczne poglogi, posadzki, boa·
zerie, panele, zabudowy, mało·
wanie. firma Chojnowski. 41 ·2248 relerenqe

BT Inter· Express paewo·
zy Europa codziennie, Hamburg,
Bremen, Bremerhaven, wynajem
mikrobusów, 31-10-48, po 20.00
43-25·85

VIDEOFILMOWANIE, 21-09·56

VIDEOFILMOWANIE 31-48·58

DOMOFONY, 41·66·40

BANK przejazdów au1okarowych, bilety to1nicze, wizy, wyna·
jem autokarów, Primatour, 20·
13-42

LODÓWKI. 24·88·70 usługi do·
mowe

Dróg i Zieleni
Gdańsku

składają

Notariusze z Izby Gdańskiej

Wyrazy głębokiego wspó/czucia
Panu Prof. dr. hab. WOJCIECHOWI
z powodu śmierci

ul. Partyzantów 36
80-264 Gdańsk
tel. 41-20-41 ; fax 41-67-68

GACYKOWI

BRA A
składają

OGŁASZA

PRZETARG
NIEOGRANICZONY
na budowę niżej wymienionych
sygnalizacji świetlnych w Gdańsku

w Banku Spółdzielczym w Pasłęku,
ul. Westerplatte 1O, tel. 31-04.
A·2406

·~~

~~ .~~-~.~'X~·

~~~~'?W~~~

r OKRĘGOWA SPóŁDZIELNIA MLECZARSKA
II
"KOSAKOWO" WGDYNI
i

wydzierżawi

plac o powierzchni okofo 4000 rrf oraz pomieszczenia biurowe w budynku biurowym transportu w Gdyni przy ulicy Mor-

l

I1 •OfertyMpisemne wraz z ceną za 1rrf powierzchni należy skfa- 1
dać wsekretariacie spółdzielni w Gdyni przy ulicy Morskiej 94 ~

I do dnia 1Opaździernika 1995 r.
~

f

j,
r
t

25

AKAI, Sanyo, Neptun. in·
ne. Bez~a1ny dojazd, 51-73·30

BOAZERIA panelowa, PCV,
poołogi szwedzkie, 39-09·34

do dnia 3.10.1995 r.
Dodatkowe informacje

· ~~

AIWA, Samsung, Siesta,
inne. Bez~a1ny dojazd,52·31-88

USlUQI STOLARSKO
• TAPICHSKIE

Składanie ofert w BS Pasłęk

I

KOMIS TV skui>- sprzedaż,
gwarancja, tanio ul. Pias1owska 31, tel 52-32-61 (10.001800)

słuchowe

ALKMED, 51 ·97-64 odtruwanie poalkoholowe .
ALKMEDYK, stany po·
alkoholowe, esperal,
31-t19-53, 20-68-16, o90·50-81-15

AHS. Elżbie1ańska 10/11, 31·
51-11, autokarowe- Europa Zachodnia, Koln-codziennie

CZYSZCZENIE dywanów, tepi·
cerki, 41-32.01

AMERYKAŃSKIE aparaly

~~e!~a_l~ ~

KASETY. ba1erie, akumula1orki·
hurt. 52-34-24, 52-20·20

STOLARSTWO Wnę1rz!!! Kompkl~sowo!!l 'Pols1ar', 47-67·64

USlUGIE~EKTRYCZNtl

A·BALT,TUR przewozy mi·
krobusami i autobusami, Europa,
do Niemiec /zniżka 10 zt/. Wyna·
jem mikrobusów, Sopo1, ul. Ko·
ściuszt<l 12 tel. 51-64-44, 51-7514

POMOC WYJAZDOWA

20·18·76 VEKTOR

CZYSZCZENIE dywanów, tapi·
cerki, 56-53·95

570-125 ALARMY ateslowane

2ALUZJE. 23-57·86

PRZEWOZf

s rtedam

AUDIO VIDEO

ANTENY,39·94·32

46-46-44

I

SiOMATOLOGIA, lekarze Hebel, Jacyna. 51·05·38. 51·38·88
narkoza

INllt

ROKITRANS . 41·07·18.
Codziennie przewozy do Nie·
miec. Wynajem autokarów, 32·
78·51

AACHEN, Hamburg, Lubeck.
Kieł. Bremen. Koln, SM1gart· codziennie. Wiochy, Anglia, Fran·
tja. Ubezpieczenia. Pol- Ola.
374.573· 5, wieczorem: 485-482

PRALKI krajowe- zadlodnie, 2048-29

CZYSZCZENIE dywanów. tapi·
cerki, 56-51·71

PSYCHOTERAPIA·
hipnoterapia (s1resy, lęk').
Dr Krystyna Zgirska· psycholog.
Re~stracja 5 6 ~
SEKSUOLOG,1el. 41·52·29

A·BALT·TUR ·1urystyka
krajowa: wczasy odchudzające w
Jas1rzębiej Górze, Mazury, Zakopane. Rabka. Turystyka zagra·
niczna: -Last· MinU1e- Kreta, Ma·
jorka, Tunezja, ubezpieczenia.
Sopot, Kościuszki 12 1el. 51-64·
44, 51-75-14

ELEWACJE PCV

Sprzedam
gospodarstwo rolne
opow. 21,77 ha
zzabudowaniami połotone
wKrasinie gmina Pasłęk.

PRALKI, zmywarki, 41 -97·74,
Kuczev.;ki

STOLARSTWO· kafelki, 56-22·
38

MALOWANIE, 21·62·75

MALOWANIE,VAT, 52·14-44

ClYSZCZENIE dywanów, ta~cerki, 29-08-17

PRALKI, naprawa, 46-15-89

ANTENY, 23-73·38 RTV sa1eli·
tame

71-16.JI

CYKLINOWANIE, 21·85·23

KRATY, zabudowy, ogrodzenia,
52--03-64

PRALKI, 5S-61-11

STOLARSKIE, 41-67-89, 32-98·
92

~ALOWANIE.20·74-81

CYKLINOWANIE, 21 ·62· 75

CZYSZCZENIE dywanów,
1apicerki, 21·07-33

!!i~l.KI, 56·20-21

ZAMKI atestowane
Abloy, drzwi antf,11amaniowe,
drzwi wewnę1rzne. Montaż. Vem·
co, Grunwaldzka 58 Wrzeszcz
/obok Sezamu!, tel. 20-24·76

MALARSKIE. 1ape1owanie, cykli·
nowanie, 56-89-45

MALOWANIE, \apelowanie,
VAT. 23-42·38

KRATY, ~rodzenia,32·33·10

ROLETY antywlama·
niowe, bramy zwija,
ne. Raty, Sohns· Pol,
39-92-65

HYDRAULICZNE VAT. 23·56-01

CZYSZCZENIE dywanów,
1apicerki (VAT), 5 6 ~

PRALKI, 53·43·79

STOLARSKIE,41-01·37

MALOWANIE. tapetowanie, 5104-73
CYKLINOWANIE. 20·14-n

CZVSZCZENIE dywanów, tapi·
cerek, 23·_57_·53_ _ __

ROLETY antywłamaniowe,
bramy, kraty zwijane- 'Rollgale',
31·10·11wew.31

HYDRAULICZNE· tradycyjne,
23-61-n

2ALUZJE 'Amaranr 19 zt+ ~onowe 30 zt+ antywłamaniowe,
(9.00· 1600) 56-19-63

VAT,

DRZWI zbropne, 41-90-91

PRALKI, 52·16-53

ANTENY, 22·45·05 satelitamo·
telewizwe

MALOWANIE, 1apetowanie, 41 ·
43-63

KUPNO· sprzedaż· wyn*m Io·
kali· mieszkań, 53-14-63
w. 37, 57·15·15w. 37

HYDRAULICZNE, przyłącza
wod.· kanalizacyjne, VAT, 32·51·
62

23-04-39, VAT

UKŁADANIE, cyklinowanie, la·
~erowanie parkie1u.41·16-72

ClYSZCZENIE dywanów. 1api·
cerek, 23-55·12, 25·44·21

TURYSTYKA
I PODRÓŻE

PRALKI, 32-96-57

GDYNIA· Ch)1onia. Dom Towarowy· parter, ASDENT·
specjaliści ortodontji, s1omatok>gii ogólnej, protelyki, chirurgii,
23·62·17w.186

Gdańsk,

PETERLEO· Hamburg, 31· 1
38·37

PRALKI, 32·80·1O

ZDROWIE
I

PSYCHOTERAPIA· Gabinet,
ul. Ogarna 72. 31·14·
88. Rejestrac1a 13.00-15.00,
pon.środa 14.00- 16.00

NORD. Gdynia, Jana z Kolna
4, 20-14-05, 20-66-66. Ekspozy·
tura: Ra)Ska 6, NOT, pok. 205,
31·28-61 w. 205. Koncesjoncwa·
ne linie: Niemcy. Be~ia. Holan·
dia. Francja, Londyn. Komfortowe autokary

wizy, 0-69 !.l1·54-01

PRALKI.32-55·21

36

ZDROWIE

PANDA przewozy do Niemiec,

STOLARSKIE, 32·31·25

MALOWANIE, \apelowanie, 23·
30-68 VAT

JODŁOWSKI. 51-75-08

I

VIDEOFILMOWANIE· profe·
sjonalne. 31-41-48

PRALKI. 32-28-48

DRZWI me\alowe. kraty, 32·
65-49

ROLETY antywłama·
niowe! Produkcja.
montaż, "Rolux•, 31 •
59,91

PRALKI. 22·29·38, 23-74-27

ROLETY i folie antywłama
niowe· "Janex" 51-60-22. 4679-83

MALOWANIE. szpachlowanie,
24-30-60
BUK, dąb, olcha surowiec 1ar1aczny. 1arcica olchowa. Olsztyn
0-89/27-68·69f1J 1600

UIŁUGI H'fDflAULIWIE

CZYSZCZENIEdywanów, 7914-44

CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerek, 23·33·22

ROLETY, antywłama·
niowe. Bogumii &Gór'!a, 32·
62·51 w. 208. Okna PCV w.
209

SZKLARZ, 46-03-04, 41·03-07

MOZAIKA podłogowa od 18 zł.
25-47· 14
RYNNY. rury spustowe, obróbki
blacharskie ocynk, produKu1e.
32·56-67 - - - - -

KAFELKOWANIE, tel. 46·23·80

SPRZĘT

ELEKTR.-ELEKTRDN.

PRALKI, 32·24-75

DRZWI metalowe, dre1miane,
31·34-48. 51·34·18

OKNA. Rolety antywtamanio·
we. producen1'Marpol' 52-83·34

HYDRAULICZNO- gazowe, 37·
58·92

PARKIET eksportowy· gwaran·
tja, VAT, 47-75·31

UKŁADANIE, cy,cinowarne,

KAFELKOWANIE, hydraulika,
32·56·32

TURYSTYKA
I PODRÓŻE

SPRZĘT

ELEKTB.-ELEKTRON.

PRALKI, 24·29· 18

ClYSZCZENIE dywanów. tapicerek, 20-24·25, 23·01 ·97

KRATY, 43-81-23, 43-81 -25

KAFELKOWANIE, hrdrauliczne,
23·89-04

OKNA- naprawa, uszczelnianie,
20-27-20

PARKIET· własny. powierzony,
wykonanie kompleksowe. 51-30·
64

FIRMA "Parkietus". 51·26·
04 układa parkie1 (własny, po·
wierzony). Cyklinowanie, laiderowanie, VAT. Gwarancja.Tano. _

57-54-92,

INVESTOR,

DZRZWI przesuwane, 52·28-52

PARKIECIARSTWO, 53·93-71,

23-46-30

DESKI, krokwie. bale, laty. Mtakowo. (0·8985) 74-93

DRZWI od 52 zł, 25-47-14

układanie, cyktinowanie

BOAZERIĘ świerilową 1anio, 52·

36-38

DENAR· Gdańsk, Abrahama
1A, kupno· sp'Zedaż nieruc10·
mości· zamiany, oferty bezplat·
ne. 52·35-31

GIEŁDA

DRZWI· ABC· największy wy·
bór· a1esfy. 41-45-92

PARKIECIARSKIE, 51 ·19-20
"Maan'. Układanie, cyklinowanie
(mat własne. powierzone, ekolo·
grczne). Gwaratxja, VAT, ratyi

BOAZERIĘ szlifowaną. 48-73-31

KAFELKOWANIE, 56·42-n

34

WIDEOFILMOWANIE, 47·89·36

CZYSZCZENIE dywanów, 23·
09·16

35

33

PRALKI. 23·44·48, 20-19·75

DRZWI drewniane· zbro1one,
antywłamaniowe 46·93·
46

FOLIA antywłamaniowa. ozdob·
na, 20-03·52

KAFELKOWANIE· VAT, 56-43·
98

układanie, 24·

PARKIECIARSKIE, 23-58-17

BLOCZKI, gazobeton, pus1a·
ki, cegła, cemen1, obrzeża. ptytl\i,
żwir, 1ranSJ:llrt, 48·78-00

KAFELKOWANIE, 53-58-60 po
16.00

KAFELKOWANIE· hy·
orauliczne, taiło, 57·25-01

BRAMY· automaty gara·
żowe, wjazdowe, Orłowo . Cu·
mowników 6, 24-06·22

AGPOL,21-84-94

KAFELKOWANIE, 46-62-50

KAFELKOWANIE, tel. 21·41-43

CYKLINOWANIE, układanie, 2511·97

BLACKA płaska. falista, ocynko·
wana. 32-56-67

KAFELKOWANIE, 32-16-41

I

'COMAX. 21 ·94-82

dziny elewacyjne ·s:ding', da·
chówki bitumiczne, rynny P.C.V,
styropian, 23· 14-50

I

KAFELKOWANIE, hydraulika·
miedź, 53·97·61

CYKLINOWANIE,
05-71

AMERYKAŃSKIE akta·

ROBOTY budowlane. Rumia.
Kościuszki 47, 0-90506388

GLAZURNICTWO

DRZWI antywlamaniowe. dodalkowe, lap'cerka,
kraty balkony, 22-41-28, 23·
04·59
DRZWI ant)'llłamaniowe. za.
mki. 1apicerka. harmoni1kowe,
4631·96

KAFELKOWANIE. hydraul:ka, re·
roon~. VAT, 57-74-53

'47·67-64 POLSTAR!!I,
Wrzeszcz, Na Wzgórzu 28.
Kupno!!!· Sprzedaż!!!·
Wynajem!!!- Zamiana!!I

"Bank
AGENCJA
Informacji", Gdynia,
Kopernika 19. Kupno- sprzedaż·
zamiana. Cały kraj. Biuletyny.
Doradztwo, wyceny, konsufiing,
11.00-13 oo. 15.00· 17.00

DOCIEPLANIE śdafl, siding. 72·
25-36

TAPETOWANIE natrysko"!e, 23·18·16

CYKLINOWANIE, solidnie,
57-26·19

AG·UNIVERS, 20-33-37,
20-63·77, Gdynia, 10 Lutego 9.
wynajem.
Nieruchomości·
Zgłoszenia bezpla1ne. Obsługa
prawna

I

ELEWACJE

CYKLINOWANIE, 24-41·04
MALOWANIE \apelowanie, 1a·
nic, 31 ·54-80

RADIUS Przymorze. Arkoń·
ska 3, 52-27--06. Wieczorem 46·
50·10

DOM

I
I

CYKLINOWANIE, 23-40-20
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Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz"
wGdańsku-Oliwie, ul. Lęborska 23 B
wynajmie
lokal użytkowy z przeznaczeniem
na działalność biurową lub usługową
w Sopocie, przy ul. Łokietka 4 7 D
~
o pow. ok. 36 m2.
g
Zarząd zastrzega sobie możliwość wyboru oferty. Telefon: 53-42-87, 53-42-71.
18371~1~

~""**'·~~~~
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ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ
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29

30

J

1.
2.
3.
4.

Współp racownicy I Katedry i Kliniki Chirurgii

Akademii Medycznej w Gdańsku.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 września 1995 r.
zmarła emerytowana Pracownica naszej Spółki

Uczniowska - Gdańska
Kartuska - Zakopiańska
Pulsatąry w ciągu ulicy Obrońców Wybrzeża
Marynarki Polskiej - Reja

JADWIGA KOLATOWICZ
wyraey serdecznego współaucia Rodzinie Zmarłej składają
Zarząd oraz Pracownicy
PSM C. Hartwig Spółka z o.o. w Gdańsku .

Szczegółowe warunki przetargowe i druki ofertowe można
uzyskać w siedzibie ZDiZ w Gdańsku w sekretariacie pok. nr

12 od dnia 26.09.95 r.
Oferty składać w sekretariacie ZDiZ w terminie do 10.01.95 r.
18425/09rr
do godz. 15.00.
31

32

33

18596Al5

Pogrzeb odbędzie się w dniu 26 września 1995 r.
o godz. 13.00 na cmentarzu Komunalnym Srebrzysko.

34

35

36

Gdańsk, tel./fax 31 -80·62, tel. 3 1·50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fax 46-35-68 cafą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51·54-55 w godz. 8.00-16.00;
8 00 16 00
22
Elb/qg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 • 16.00; Tczew, tel.lfax 31·63·26 w godz. 8.00 • 16.00; Starogard Gdańald, tel.lfax 0·80 w godz. · • -
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W lidze koszykarek: Warta • AZS Rzeszów 112:72

b

I

Nie miały litości koszykarki Warty Gdynia nad beniamin·
klem I ligi z Rzeszowa. Druiyna trenera Tadeusza Hucińskie·
go, którą czeka w środę mecz o puchar Liliany RoncheHi z
wiceml1tnem Rosji, Fors Mazor Sankt Petersburg, rozgromi·
ła w sobollp w Gdyni AZS Van Pur Runów 112:72
(60:37). Najskuteczniejsza na parkiecie była Olga Pantelelewa • autorka 29 punktów dla gospodyń.
Jedynie na początku spotkania przyjezdne dotrzymywały
warciankom kroku. Po 6 minutach gry gospodynie prowadziły zaledwie 11: I O i od tego
momentu zaczęły grać agresywniej w obronie i poprawiły
zbiórkę piłki z tablicy. Wobec
tak wysokich wymagać rzeszowianki nie wiele mogły wskórać. Jedynie Nadieżda Frotowa,
która na boisku wyróżniała się
nie tylko warunkami fizycznymi ( 192 cm), ale i urodą, próbowała momentami przeciwstawić się forsującym tempo
gdyniankom. Była jednak pod
tym względem w swoim zespole osamotniona i przewaga
Warty rosła z minuty na minutę. Już po pierwszych 20 minutach gdynianki uzyskały skuteczno ść, której niekiedy
innym zespołom nic udaje się
osiągnąć w całym meczu .
Po przerwie gospodynie nie
zwolniły tempa ani na minutę .
Widać było, że wysokim zwycię5twem chcą wymazać z pamięci porażkę, jakiej doznały
przed tygodniem w Pabianicach. Udało im się to w pełni, a
wygrana mogla być jeszcze
bardziej efektowana, gdyby
Marzena Najmowicz bardziej
przykładała się do rzutów wolnych. W sumie zawodniczka ta
nie trafiła z tej pozycji, aż 6 razy. Na ten element muszą koszykarki Warty zwrócić uwagę
podczas najbliższych treningów, gdyż w bardzo trudnych
pucharowych meczach z Fors
Mazor, liczyć się może każdy
punkt.
Warta: Pantelejewa 29 pkt.,
Owczarenko 19, Najmowicz
14, Szwecowa 11, Rożek 10,
Śliwka 8, Szamyjer 7, Mruk 6,
H. Olęcka 6, Szumska 2.
A7...S Rz.eszów: Frotowa 19,
Piotrowska 11, Borys J 1, Miłoszewska JO, Sadowska 6,

Włókniarz

Rejment 5, Stiepanowa 4, Reszytyło 3, Kieszkowska 2, Ką
sek 1.
Opinie tcnerów: Marian
Marciniec (AZS) - To był
mecz do jednej bramki. Nie
stawiliśmy Warcie zbyt dużego
oporu. Musimy z niego wycią
gnąć wnioski, aby sprostać w
rywalizacji z najlepszymi .

s
Szczególnie zawiodły mnie zawodniczki rozgrywające.
T. Ruciński (Warta) Chciałem przekonać się, na ile
zespól wytrzyma tempo, koncentrację i cierpliwość grania.
Z realizacji tego zadania w dzisiejszym meczu jc~tem zadowolony. Byt to dla nas generalny sprawdzian przed środo
wym spotkaniem pucharowym
(początek o godz. 16.30), na
który jui: dziś wszystkich miło
śników koszykówki serdecznie
zapraszam.

Adam Suska.

Olga Pa11telejma - autorka 29 pkt„ by/a
Warty z AZS Van Pur R:es::ów (112:72).

Gdyby grała Mosza"

najskutecJZiejs::ą kos::ykarką

w spotkaniu

Fot. Maciej Kostun

Augustynowicz poprosi! o czas .
k' . . ł
k .
Ak . G .
CJa aJews ieJ mia a za onzza \init'
czy C, s,·ę ceIn Ym rzutem
·
·
·d ·
kr
6 ·-?5 Je
neJ ze s zy dlowyc h · akończyła się jednak stratą piłki i
faulem na Monice Kielmel, która
wykorLystując jeden z dwóch rzutów wolnych. ustaliła końcowy rezultat meczu. - Ten mecz był do
wygrania. Gdyby grała „Masza", z
pewnością wynik byłby dla nas
korzystny - powiedziała nam kapitan zespołu Startu. A. Gajewska .
Start: Gajewska 13 pkt., Mechlińska 12, Nowosadzka 7, Jóźwiak 7, Golemska 7, Augustynowicz 4, Bukowska 4, Belau 2.
We Włókniarzu najskuteczniejsze były : Smirnowa 19, Elżbieta
Rakowska 12 i Anna Kruczenko
10·
(sus)

z

11

N\e powiodła się wyprawa ko.szykarkom Startu Gdańsk
Pierwszoligowy beniaminek uległ miejsco•
wem• Włókniarzowi 56:60 (26:27). Gdańszczanki wystąpi·
ły w łylll meczu bez najlepszei swojej środkowej, Marzeny
Frą1:1czak. ,.Mana" w trakcie rozgrzewki przekonała się,
ie ból łclęgna Ahillesa !est nie do pokonania.

cło Białegostoku,

dzily zaledwie 10:9. Wkrótce jednak odskoczyły na 20: 13, lecz Inna Smirnowa zdołała odrobić tę
stratę jeszcze przed przerwą.
W drugiej połowie włókniarki
nieco powiększyły przewagę, ale
na 4 minuty przed końcem Anna
Gajewska zdołała wyrównać na
49:49. W kot\cówce dało jednak o
sobie znać większe doświadczenie
gospodyń . Przy stanie 59:56 trener

MŚ gimnastyczek artystycznych .

medale dla tenisistek Mery

e ana
su cesia sopocianek

Tłok na podium
Bułgarii.a Marla Petrowa po raz trzeci z l':lfdu została Nistnynlą świata glmnastyczej ar·
tystycznych w wieloboju. W Wiedniu na naiwfu:IJIII podium obok alef stanęła lednak rów·
niei Jekaterlna Sierebrańska z Ukrainy. Polki, Krystyna Leśkiewicz I Anna Kwitniewska za.
jęły odpowiednio 21 I 23 Mlelsce,

Tenisistkom SKT Prokom Sopot nie udało się obronić tyłu·
druiynowych mistrzyń Polskl, który pnez dwa lata z nę•
du był ich udziałem. Zadecydowała o tym poraika 1 :4 w
grupie eliminacyjnej z Merą Warszawa. W finałowym tur·
nieju, jaki zakończył się w minioną sobotę w Sopocie, sto•
łeczne tenisistki nie zmarnowały szansy i z kompleteN ZWJ•
cięstw sięgnęły po złote medale. Gospodynie zadowolić się
musiały srebrnymi, a bręzowe przypadły Olimpii Poznań,

L

łu

Przed ostatnini sobotnimi
grami tenistki SKT miały jeszcze cień szansy na obronę tytulu, ale tylko w przypadku,
gdyby Mera doznała porażki w
spotkaniu z Olimpią, a one wysoko wygrały z PKT Pabianice.
Wtedy trzy pierwsze drużyny
miałyby na koncie po dwa
zwycięstwa i o ostatecznej ko. lejności decydowałaby liczba
wygranych meczów. Ten drugi
warunek podopieczne Zdzislawa Pluwaka spełniły, gromiąc
pabianiczanki 5 :O. Olimpia
jednak nie dala_ rady M_erze przegrała 2 :3 .- 1 wszelkie ka_lkulacJt: sopocianek okazały się
dar,emnc.
.
Zlote medale z rąk w1cepre~esa SKT, Ryszarda Krauzego
I dyrektora sopo~k1ego klubu
Waldemara B1alaszczyka
odb1erały: .K~tarzyna Malec,
Anna Mogilrucka, siostry Karoli na i Dorota Głowacki_e
wraz z trenerem Me~y, Bromsławem Lewandows~. .
Impreza cieszyła się zn1komym zatnteresowan1e m publiczności, co każe jeszcze raz

D

• Start 60:56

Sam mecz nie stal na wysokim
poziomie, za który obaj trenerzy,
Wlodzimierz Augustynowicz ze
Staru i Eugeniusz Hałaburda z
Włókniarza uznali za stosowne
przeprosić kibiców podczas pomeczowej konferencji prasowej.
Zwłaszcza na początku spotkania
oba zespoły miały spore trudności
z trafieniem piłką do kosza. Po 13
minutach gry gdańszczanki prowa-

Złote

zastanowić się nad celowością
jej organizowania lub przynajmniej zmianą dotychczasowej
formuły.

Wyniki ostatnich meczów:
SKT Sopot - PKT Pabianice
5:0. Katarzyna Teodorowicz Hanna Kuklińska 6:3, 2:6, 7:5;
Sylwia Rynarzewska - Dominika Olszewska 7:5, 7:6; Dom inika Gerwin - Alekandra Bojzan 6:2, 3:6, 6:3; Ewa Grusiecka - Joanna Biskupska 6:3, 6:0;
Teodorowicz/ Rynarzewska Kuklińska/Olszewska 6:3, 6:2.
Mera - Olimpia 3:2 (zawodniczki Mery na pierwszym
miejscu). Malec - Beata Gomuła 6:4, 6:3; Mogilnicka - Małgorzała Galicka 3:6, 7:6, 4:6;
K. Głowacka - Katarzyna Musial 6: 1, 6: J; D . Głowacka Monika Porada 6: l, 6:1; Mogilnicka/D. Głowacka - Gomuła/Porada 2·6 o-6
l. Mera · ' · · 3
11:4
2. SKT Prokom
2
10:5
3. Olimpia
l
6:9
4 . PKT Pabianice
3:12

o

(sus)
--

i'§

I
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Bułgarka Maria Petrowa po raz trzeci z rzędu zastała mistrzynią świata gimnastyczek artystycznych w wieloboju.
Fot.PAP/CAF-AP

"Kucharz" jak wino W pogoni

Turniei bokserski im. F. Stamma

Jacek Bielski
Niedzielnymi finałami zakoń
w Warszawie 13. Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma. Odbył się on pod dyktando
Polaków, z których aż ośmiu
znalazło się na liście zwycięz
ców.
Oto wyniki finałowych walk od
kategorii papierowej po supercięż

I drukiem):

ką (zwycięzcy wytłuszczonym

Siergiej Kazakow (Rosja) - Daniel Zajączkowski 3:2,

(sus)

--

ruga kolejka ekstraklasy
tenisa stołowego mężczyzn
i drugie zwycięstwo odniósł AZS AWF Hanimex Vivitar
Gdańsk. Tym razem we własnej
14.-22); Skubiszewski - Żurek rzy śmiali się, że w przypadku
hali akademicy wygrali z Farm 1:2 (21,- 12,-15); Kucharski - porażki Kucharski mógłby poFrites Lębork 7:3. Bardzo dobrze Kulkow 2:0 (16,13); Kich - Prą- zbawić Adamiaka miejsca do
grał Leszek Kucharski, który badziński 2: I (-18,16,18).
spania, ale lęborżanin wygra! tylwil publiczność swoim niekonGospodarze nie mieli wielkich ko pierwszego seta. W drugim
wencjonalnym zachowaniem, ale problemów z pokonaniem ambit- gdańszczanin był wyraźnie lepi pozostali zasłużyli na pochwały. nego beniaminka, chociaż przed szy, a w trzecim zwycięży! zaleWyniki gier: Leszek Kuchar- dwoma osttanimi singlami mogli dwie 21: 19 tylko dlatego, że w
ski - Grzegorz Adamiak 2: l (- liczyć jeszcze na remis w meczu. końcówce odpuści!.
15,13,19): Dariusz Kich - Rado- Przegrywali bowiem 3:5. Nie poRywalizację oglądała Iiczniejslaw Żurek 2:0 (12,14); Maciej zostawił im jednak złudzeń „we- sza niż zwykle publiczność i chyZakryś - AndrieJ· Kulkow 2:0
teran" - Leszek Kucharski , który ba nie miała czego żałować.
„show" próbował
0 4 ,2 l); Witold Skubiszewski - gładko rozprawi! się z Andriejem Szczególnie
stworzyć właśnie Kuchatski, któMarek Prądziński 2:0 (18,19); Kulkowem. ,,Ku..:hatz" na począ- ry stroił miny i wyczyniał inne
Kucharski/Kich - Prądziński/Żu- tek stoczył interesuJ·ący poJ'edyrek 2:1 (8,-18,11),· Zakryś/Stopiń- nek z Grzegorzem Adamiakiem, różne cuda. Nic dziwnego, że co
ski - Adamiak/Kulko w 0:2 (-7 ,- na codzień zresztą jego dobrym chwilę słychać było na sali śmie\ 14); Zakryś - Adamiak 1:2 (19,- kolegą i współlokatorem. Niektó- chy.
Maciej Polny
_..,._..,...........,........_.......,,.""""------ -.....,.....,...,.-...........,.....,"""""""'....,.....,.....,.....,.....,.....,......!'!!!!!!

czył się

okaty naszych repreze ntante k
naszemu krajowi prawo
wystawienia dwóch za wodniczek w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Atlancie , ale
czy PKOl zdecyduje wysł ać j e za
Ocean, rozstrzygnie s i ę w n ajbl iż 
szym czasie.
16-letnia gdynianka, Kwitniewska ,
po ćwiczeniach kwalifikacyjnych, do
których przystąpiło aż 208 gimnastyczek zajmowała 18 pozycję . Podczas
kolejnego dnia wieloboju zgubiła
wstążkę. Nasza ekipa złożyła protest,
gdyż błąd ten został zakwalifikowany
przez komisję sędziowską, j ako upadek przyboru poza planszę. Na szczę
ście wszystko skończyło się dobrze i
Ania w porównaniu z ubiegłoroczny
mi mistrzostwami w Paryżu poprawiła się aż o 13 pozycji.
Wyniki wieloboju: I . Maria Petrowa (Bułgaria) i Jekaterina Sieriebriańska (Ukraina) - obie po 39 ,800;
3. Larysa Łukianienko ( Bi ał oru ś) 39,700 i Jana Batyrchina (Rosj a) obie po 39,700; 5 . Amina Zaripowa
(Rosja) - 39 ,575 ; 6. J elcna Witriszenko (Ukraina) - 39 ,550; 7 . D iana
Popowa (Bułgaria) - 39,125; 8. Magdalena Brzeska (Niemcy) - 38,850; 9 .
Ewa Serrano (Francja) - 38,475; 10.
Elena Pawlina (Bułgaria) - 38,025; ...
21. Leśkiewicz - 37,125; ... 23. Kwitniewska - J6,825.
dają

wśród zwycięzców

Hamlcur Nurmagomiedow (Rosja)
- Carmine Molaro (Wiochy) 3:2,
Jerzy Struzik - Timofiej Skriabin
(Mołdawia) 2: I, Maciej Zegan Vidas Bicziulaitis (Litwa) 7: I, Dariusz Snarski - Siergiej Ostroszapkin (Białoruś) 6: l, Jacek Bielski Siergiej Samojlenko (Rosja) 9:0,
Pavel Dostał (Czechy) - Styve Anders (Norwegia) 4:4, zwycięstwo
Czecha przez wskazanie; Siergiej
Karawajew (Rosja) - Joem John-

son (Norwegia) 2 r. poddanie, Tomasz Borowski - Murat Sultanow
(Rosja) 8:0, Zbigniew Górecki Ismael Kone (Szwecja) 5: l, Wojciech Bartnik - Siergiej Duczkow
(Białoruś) 7:1, Henryk Zatyka Paolo Vidoz (Wiochy) 9:2.
Najlepszym pięściarzem turnieju uznany został Tomasz Borowski, a nas cieszy dobra forma i finał owe zwycięstwo elblążanina
Jacka Bielskiego.

•
a zoną

W stolicy Kanady Offawle amatonka federacja IAKSA
zorgaalzowala ml1tno1twa świata seniorów w kick·boxin·
gu. Po raz kolel•Y okazało ilt, ie w tef clyscyplinle sportu
nasz kral się liczy, ale tym razem mleliłmy tylko jednego
reprezentanta, a mianowicie Knysdofa Guzowskiego, który
zdobył dwa medale: sreb„y I brązowy.
Widać, że pan Krzysztof, na
dzień zawodnik F ightera
Gdańsk, pozazdrościł swojej
żonie Iwonie, kilkakrotnej me-

co

dalistce mistrzostw świat a i
Europy. W Kanadzie spisał się
znakomicie.
- Do rywalizacj i przystąpiło
ponad 400 zawodników, kobiet
i mężczyzn, z około 40 krajów
- powiedział tu ż po powrocie
do Gdańska Guzowski . - Miejscem walki był ring ustawiony
w wielkiej hali hokejowej, która w dniu finałów była wypeł·
niona do ostatniego miejsca.
Ale nie ma się czemu dziwić ,
gdyż poziom był rzeczywiście
wysoki. Gros starych mistrzów
i medalistów musiało ustąpić
pola innym zawodnikom. Wystąpiłem w light i full contakcie. W pierwszej kategorii do
60 kg stoczyłem cztery walki i
dopiero w finale minimalnie
przegrałem
z Anglikiem
Brockmanem l :2. By! to naprawdę dobry przeciwnik, a
okazałem się gorszy tylko dlatego, że tego dnia stoczyłem

więcej walk i miałem mniej siły . Brąz zdobyłem natomiast w

full contakcie w w adze do 57
kg . Tu wychodziłem trzykrotnie na ring . W walce o wej ście
do finału uległem Włoch owi
Strazerowi 1:2. S ame zawody
były bardzo sprawnie przeprowadzone, a to dlatego, że przybyli nań przedstawiciele Komitetu Olimpijskiego. Jak wiadomo bowiem kick-boxi ng
otrzymał jego akceptację i może się ubiegać o przyj ęc i e w
poczet dyscyplin olimpijskich.
W sumie ze startu jestem zadowolony, a na koniec chciałbym
jeszez.e podziękować swojemu
trenerowi Zdzisławowi Soczewińskiemu i znajomym, którzy
pomogli mi sfinansować wyjazd, zwłaszcza firmom Darles
oraz zakładowi usługowemu
przerobu złomu i metali pana
Piotra Kasperskiego - zakoń
czył swoją wypowiedź Guzowski.

Falstart koszykarzy
Koszykarze II-ligowego Wyw pierwszym spotkaniu rozpoczętego przed tygodniem sezonu przegrali niestety w
stolicy ze spadkowiczem z ekstraklasy Polonią Warszawa 73 :84
(37:32).
WYBRZEŻE: Radosław Czerniak 17 pkt., Andrzej Kwaśniew
ski 15, Vadim Czeczuro 12, Andrzej Karaś 9, Jacek Sienkiewicz
6, Rafał Mróz 5, Piotr Gajewski 3,
Daniel Stec 3, Jarosław Królikowski 2, Dariusz Skowroński l.
Najwięcej dla Polonii - Wojciech Królik 30.
Dla podopiecznych trenera
Adama Prabuckiego było tu inauguracyjne spotkani e kolejnych
rozgrywek. Przed tygodniem Wybrzeże miało się zmierzyć z Carbo
w Gliwicach, ale zespól ten wycofał się z rywalizacji. Mecz w Watszawie przez blisko 30 minut był
wyrównany, a na tablicy wyników
często widniał remis. Wybrzeże
brzeża Gdańsk

Na innycn-parKietacn
Oto pozostałe wyniki drugiej kolejki spotkań w I lidze
koszykarek:
Star Starachowice - Slęza Wrocław
74:69 (38:32), Wisła Kraków AZS Toruń 83 :67 (44:3 6),
Olimpia - MTK Pabiani ce
76: 70 (35 : 34), ŁKS Łódż AZS Poznań 74 :69 (43 :32) ,
Stilon Gorzów - Polonia Warszawa 72:66 (36:37).
I. Wisła
4 176: 145

dobrze zagrało w pierwszej poło
wie, kiedy prowadziło nawet IO
punktami . Dopiero, jak twierdzą
bezpośredni obserwatorzy, w kot\cówce gdańszczanie opadli z sil i
popełnili przy tym kilka błędów .
Pozostałe wyniki: PKK Szczecin - AZS Koszalin 97:89, Obra
Kościan - Stal Ostrów 94:66,
Czami Stupsk - Noteć Inowrocław
61 :70. OKSiW Pleszew - Kotwica
Kołobrzeg 89 :79. Pauzowała
Astoria Bydgoszcz.
I. Noteć
2 4 I 72- 127
2. Polonia
2 4 162- 140
3 . Obra
2 3 166- 150
4. Kotwica
2 3 163- 161
5. Szczecin
2 3 178-181
6. Stal
2 3 158- 175
7. 0KSiW
2 3 155- 181
8. Astoria
1 2 73-70
9. AZS Koszalin 2 2 159-170
10. Czarni
2 2 128-148
1J • Wybrzeże
1 I 73-84

(poi)
2. Olimpia

4
4
4. Włókniarz
4
5 . Stilon
4
6.Warta
3
7. MTK
3
8. Ślęza
3
3
9. Star
l O. AZS Poznań 2
11 . Polonia
2
12.Start
2
2
13. AZS Toruń
14. AZS Rzeszów 2
3.ŁKS

164:141
152: 129
127:111
150:142
181:148
146:145
145:145
152: 162
145:152
137:148
116:138
138:17 1
127:179

(sus)

•
Z Pr sq na remis
Dwa spotkania sparingowe

rozegrały siatkarki Gedanii DGT
Gdańsk . We własnej hali zmierzyły się

ze spadkowiczem z serii A I ligi Prasą Pila i najpierw
przegrały w tie -bre aku 2: 3, by
kilka godzin później wygrać 3.1.
Gedania: Dobielewska, Pę 
dzisz, Hoffman, Miszina, Kateszczeoko, Roszkowiak oraz Zam~ka i Zberowska.
Gdańszczanki zagrały bez kadrowiczek Ruckiej i Nowosie l-

skiej oraz Kaczyńskiej , ktora ze
w zg lędu na kontuzję palca (po
złamaniu na zgrupowaniu w Sło
wacji został on źle złożony przez
miej scowych lekarzy) będzi e
p auzowała prze z blisko dwa
mie.; i ącc .

W pierwszym meczu mieJscuzagrały na początku bardzo
s pi ę t e . W re wan żu było ju ż
znacznie lepiej.
we

(poi)

~
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EB od każdego zgłoszenia przekaże PZPN

~ IO gr na rzecz rozwoju polskiej Piłki Noinej.

Siądź nad kufelkiem zimnego, orzeźwiającego EB Specjał Pils
i przyjrzyj się obrazkowi przedstawiającemu piłkarzy.
Oto jak możesz wygrać IOO OOO zr (nowych):

Na tym zdjęciu znajdowała się piłka, ale my ją usunęliśmy. Twoim
zadaniem jest zaznaczyć miejsce, w którym powinna się znajdować
- zaznacz to miejsce znakiem "X" na obrazku. Twój "X" musi być
czytelny i wyraźny. Każdy znak "X" to jedna szansa i do każdego "X"
należy dołączyć jeden kapsel od piwa EB Specjał Pils.
Na jednym obrazku możesz umieścić do S znaków "X",
a więc do koperty z jednym obrazkiem włóż 5 kapsli
- nie więcej. Możesz wysłać dowolną ilość obrazków
(mogą być odbitki na ksero), ale musi im towarzyszyć
odpvwicdr.ia ilość k~psli. Napisz czytelnie na kartce
papieru Twoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek
i wyślij na adres: W-arsr.ma IO, skr. poczt. 47

ZASADY KONKURSU
I. Zakończenie konkursu oraz ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17.11.1995 roku.
2. Na każdym obrazku pnedstawiającym piłkany może znaleźć się nie więcej niż S znaków
"X". Mo ina nadsyłać nieograniczoną ilość zgłoszeń. 3. Do koperty należy włoiyć tyle kapsli
od piwa EB Specjał Pils, ile znaków "X" znajduje się na obrazku - nie więcej nii 5 kapsli w
jednej kopercie (na jeden obrazek). 4. Wygrywa autor zgłoszenia, który na swoim obrazku
postawi znak "X" dokładnie lub najbliżej miejsca, gdzie znajduje się środek piłki. Środek
"X"-a musi odpowiadać środkowi piłki. Oceny dokona Jury w obecności notariusza.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie pnysługuje od niej odwołanie. 6. W razie stwierdzenia
więcej nii jednej prawidłowej odpowiedzi, Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowa·
nia. 7. Zwycięzca otrzyma 100 OOO zł (nowych) podczas Gali EB, która odbędzie się dnia
6 grudnia 1995 roku w Warszawie. 8. Lista Zwycięzców wraz z oryginalnym zdjęciem zostanie
opublikowana w prasie codziennej w pierwszej połowie grudnia 1995 roku. 9. W konkursie nie
mogą brać udziału : osoby, które nie ukończyły 18 roku życia; pracownicy Przedsiębiorstw
Elbrewery Co. Ltd i J.I. Marketing oraz ich rodziny; pracownicy Agencji Reklamowych
zatrudnionych przez te Przedsiębiorstwa.
UWAGA! Radlimy rozprostować kapsle, w ten sposób
bezpiecznie, nie niszcząc koperty.

dotrą

do nas

(poi)
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Bałtyk

EB Start· Piotrcovia 27:22

P

Gdynia • Varia Namysłów 2: 1

Pned meczem podziękowano za wieloletnie reprezntowa·
nie barw elbl11sklch klubów kończqcel sportow11 kariert Ewie
Wiśnlewsklel, Kibice gromkim sto lat połegnali zawodniczkę
EB Start. Prezes elbląsldego klubu llłlgnlew Appa ogłosił In·
auguraclę 1-łlgowego sezonu piłki ręcznei kobiet, łyuqc za•
wodniczkom sukcesów, a kibicom sportowych „ocll,
~ierwszą bramkę na inauguracJę sezonu w Elblągu, zdoby-

la Katarzyna Szklarc_zuk w 110
sek.__meczu. Do 5 _mm. zanotowahsmy dwa remisy„ a od stanu 2:2 zarysow~la się przev.:aga EB Start, k_tory w 20 mm.
meczu po rzucie karnym e~zekwowanym przez dysponuJącą
Iz~. Czapko
mocnym
.
l0'4 p.,
d ·i rzutem
1
pkrowa .Z~ 1· · ozmeJ rybwa I zmmeJszy y przewagę ramkową, a po przerwie nie
zmniejszając tempa w 35 min.
doprowadzily do stanu 12 : 11
dla EB.
Reprymenda szkoleniowców EB Start poskutkowała,
bowiem elblążanki nadal utrzymywały prowadzenie. Decydującą dla losów spotkania okazała się 43 min. meczu, kiedy
to przy stanie 18: 16, Bożena
Wasilewska obroniła rzut karny Agnieszki Matuszewskie j.
Piotrcovia zaczęła popełniać
błędy, a w 45 min. za trzecią
żółtą kartkę i w konsekwencji
czerwoną, parkiet opuściła Elżbieta Kopertowska . W tym
czasie EB Start po rzucie Iwony Błaszkowskiej prowadzi!
20: 17. !(ie~y w 55 min. Hanna
Szuszki~w1cz po_dwy~szyła _na
24:20 p1otrkowiank1 straciły
animusz, pomimo, że starała
się pode~ać je do walki rutynowana Irina Jefimowa.
. EB St~rt f:lbląg pokonał
P1otrcov1ę ~10trków Tryb .
27:2~ (11:8~ 1 tym samym zrewanzo":'al się rywalkom za porazkę, Jak1eJ doznał w fmale
VII Turnieju Mistrzyń Polski
w Chorzowie.

Po meczu trener Krzysztof
Biernacki (Piotrcovia) powiedział: - Każda z drużyn chciała
spotkanie rozstrzygnąć na wła
sną korzyść. Moim zawodniczkom zabrakło zimnej krwi.
Zbyt szybko chciały odrabiać
stracone bramki i spotykały się
ze skutecznymi kontrami EB
·
· na w10start. w p·10trk owie,
snę, wierzę że będzie odwrot·
.
me.
Tre~~r EB _Start Jeny Ri~gwelski. - D~ie~czyny zreahzowałl zalozem_a taktyczne.
Na konco~y w~mk zapracował
cały zes~ol. Nie z~w1odły Iza
Czapk~ i naresz_cie_ pokazal_a
się !fama Szuszklewic_z, podeJmuJąc słus_zne decyzJe ~zutowe. Indywidulne pokrycie Izy
Czapko przez Piotrcovię ulatwilo nam rozgrywanie ataku
pozycyjnego, a bramki zdobyły
praktycznie wszystkie moje zawodniczki. Jestem zadowolony
z ligowej premiery.
EB Start: Bartnicka, Wasilewska - Czapko 9, Szuszkiewicz 4, Błaszkowska 6, Wereszczako 3, Szklarczuk 2, Kownacka 1. Kulik J, Steli na I. Kary IO min.
Piotrcovia: Pabich 1 Skura MatuKubera 2 Fedorowa
Kalinowska'. Kiszlszewska
ka, Toma, Jefimowa 8, Konopka 2, Kopcrtowska , Krężel.
Kary 14 min.
Sędziowali: H. Szczepański
(Gdańsk) i M. Baum (Warszak 1000
) W'd .
wa · 1 zow O · • : . •
Andrzej Mmk1ew1cz

8,

i

Dwa tygodnie te•u Dariusz Skrzypczak strzelił 3 bramki,
a w sobotę był zdobywc11 dwóch goli, w 4 I 89 mia. gry,
które dały zwycl,stwo Bałtykowi Gclynia nad Vartą Namy•
słów 2: I ( I:O). JedJn11 ltra•kt dla gości zdobył w 67 min.
Knysztof Wolski.
Sędziował: Ryszard Grzelak
(Szczecin). Żółta kartka: Andrzej Bledzewski (Bałtyk). Widzów ok. 800.
Bałtyk.: Bledzewski-K owalski, K.lajnszmit, Gliński, Pudysiak-Smarzyński (72 min. Podgómiak), Gołecki, Szura, Czaplicki (85 min. Abraham)-Nowacki, Skrzypczak.
Varta: Kaczmarek-Kucharski,
Broniszewski, Kowalczyk, Medyk-Wolski, Job, Chełpa, Hejtota (60 min. Kucharczyk)-Golec,

na pewien czas się wyrównała.
Przyjezdne szybko doprowadziły
do stanu 4:3, a po chwili, w 14
min., był remis 5:5. Dwie minuty wcześniej po rzucie Magdaleny Pawłowskiej kontuzji doznała
jednak bramkarka gdańska Iwona Bedenak. Zastępująca ją Monika Wicha na początku prezentowała się słabo. Dopiero w drugiej części popisała się kilkoma
udanymi interwencjami . Dlatego
m.in. nasze akademiczki do 35
min. nie mogły uzyskać większej
niż trzybramkowa przewagi. Potem, kiedy odnalazła si~ Joanna
Malczewska (dwie bramki pod
rząd) i co chwilę „szla" kontra,
pcdopieczne Jerzego Ciepliń·
skiego odskoczyły na 6 bramek.
Nie pomogły nawet „plastry", jakie otrzymały Malczewska i

połowie

usłyszał mało parlamentarną

uwagę, którą gdyński

bramkarz
Andrzej Bledzewski skierował
do Smarzyńskiego. Arbiter potrakowal to jako niesportowe zachowanie i podyktował rzut wolny pośredni z 12 metrów. Goście

Gospodarze zaczęli od mocnego uderzenia. Już w 4 min. gry
Krzysztof Szura uciekł obroń
com Varty, poda! do stojącego w
okolicach narożnika pola karnego Jacka Czaplickiego, ten strzelił na bramkę, Piotr Kaczmarek
tylko odbił piłkę, a Dariusz
Skrzypczak był tam gdzie powinien, dobijając futbolówkę do
pustej bramki.
Po tak dobrym początku gdynianie poszli za ciosem. W 2 minuty później, po podaniu Tomasza Nowackiego znowu szansę
miał Skrzypczak, ale minimalnie
spóźnił się do piłki. W 19 minucie Nowacki zdecydował się na
indywidualną akcję, ale z linii
pola karnego strzeli! niecelnie.
Ten sam miody piłkarz powinien
zdobyć gola w 37 minucie, kiedy
idealnie podawał mu Michał
Smarzyński, ale Nowacki z 6-7
metrów fatalnie spudłował.
Po przerwie goście próbowali
zaatakować. Pewnie jednak na
niewiele by im tej werwy starczyło, gdyby nie przedziwna sytuacja w 67 min. spotkania. Piłka

I

I
I

w tzw. długi róg. Stilon
do remisu, kiedy
sędzia podyktował rzut karny.
Sytuacja była o tyle kontrowersyjna, iż Zenon Burzawa zagrał
piłkę tzw. przewrotką w polu
karnym, a ta trafiła w rękę Roberta Skowrońskiego. Karnego
wykorzysta! sam Burzawa, a
trener gdańszczan Jerzy Jastrzę
bowski twierdzi!, że wolny należał się jego drużynie za niebezpieczne zagranie Burzawy.
Polonia ponownie objęła prowadzenie, kiedy po strzale Mariusza Piekarskiego bramkarz
Stilonu tylko odbił piłkę, a Robert Kugiel dobił do siatki. Rutyniarz Burzawa zdołał tuż
przed końcem meczu wyrówstrzelił

doprowadził

Agnieszka Troszyńska, która do
Gdańska przyszła z Monteksu
Lublin i jest znaczącym wzmocnieniem.
Miejscowe zatem wygrały
wyraźnie, ale straciły być może
na dłuższy czas Bedenak. Pani
Iwona wprawdzie po końcowym
gwizdku tryskała humorem i
miała nadzieję, że zagra już w
najbliższą środę z Karkonoszami
w Jeleniej Górze, ale tak do koń
ca chyba nie była przekonana,
czy nie odnowiła się jej stara
kontuzja.
Trener Ciepliński: ,,Czeka nas
jeszcze sporo pracy. Dzisiaj popełniał iśmy dużo błędów. Próbowałem różnych ustawień zespołu
i tak będzie w następnych spotkaniach. Nie mam bowiem źela
znej siódemki. Wierzę jednak, że

uda się nam znaleźć w czołówce
ligi."
Inne wyniki: AKS Chorzów Zagłębie Lubin 20:22, Montex
Lublin - Ruch Chorzów 29:23,
JKS Jarosław - Varsovia WarMaciej Polny
szawa 25: 17.

n.

Motorom Lublln 111 (110). lraakl lcloltyllt dla Poaounll •
Adam loroa (7); dla Motorv • Rafał Ssw4MI (411 kal'H90),
lęcblował lal'Olław SIOllak I OlalłJlła. Wldńw 1500.

Zaczęło się d!a Pomezanii
obiecująco, gdyż już w 7 min.
zdobyła prowadzenie. Piłka po

Na osłodę pozostaje Pomezanii fakt, że w 39. spotkaniu
pod rząd na swoim stadionie
gospodarze nie ponieśli poraż
ki, czyli twierdza Malbork nie
została zdobyta.
POMEZANIA : Świderski Własny, Tobolski, Misarko,
Kowalski - Barnat (63 Nowakowski), Boros (68 Ratajczyk),
Manuszewski , Kwiatkowski Lizak, Milbrodt (73 Majewski).
MOTOR: Opolski - Ryczek, Szwed, Romańczuk,Wie
leba - Jasina, Komor, Zych,
Michajłow - Sawa (65 Kocyk),
Adamczyk.
Żółte kartki: Własny (Pomezania); Szwed, Romańczuk,
Wieleba, Komor (Motor).
Czerwona: Romańczuk w 88
min.
···· -

ni to strzale, ni podaniu Jacka
Manuszewskie go trafiła na lewą stronę do nie obstawionego
Borosa, ten strzeli!, futbolówka
odbiła się od obrońcy i ów rykoszet zaskoczy! doświadczo
nego bramkarza Motoru, Dariusza Opolskiego. Kolejna fa za meczu upływała przy
zmiennych atakach, przy czym
silne strzały z dystansu Krzysztofa Własnego albo stawały
się łupem Opolskiego, lub
przechodziły nieznacznie nad
poprzeczką. Goście mieli wyśmienitą szansę w 17 mi., gdy
dobry technik, Tomasz Jasina
wymanewrował dwóch obroń
ców Pomezanii, wyłożył piłkę
Grzegorzowi Komorowi, ale

- -

· -
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pr6bki!
Porady kosmetyczne!
Pokazy makijażu!
Liczne atrakcje!
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26.09 (wtorek) od godz. 12.00 do 20.00

Gdynia· "Art Gallery 78", ul. Świętojańska 78

Niebawem po zmianie stron
Mariusza Sawę zaatakował w
narożniku pola karnego Jacek
Tobolski, a sędzia uznał ten
atak za faul i Szwed wyrównał
z karnego na I: l.
Teraz dopiero Pomezania
przebudziła się, atakowała, ale
wszystko co osiągnęła, to trzy
strzały w słupek (52 min. Dariusz Milbrodt głową, 59 min.
Adam Boros i 82 min. Jacek
Tobolski z wolnego). Wcześniej w 72 min. Tobolski znalazł lukę w murze Motoru i
strzelił mocno w swoim stylu z
wolnego, lecz Opolski zdołał

Polonia • Gryf S. 2: I
Bramki zdobyli: dla gospodany Bykowski I Stachowiak;
dla gości Mroczkowski. Std:dowal %Hoa Pa_~HlflJ I łyd·
goszcz), Wldz6w ok. 300,

sparować piłkę.

Ogólnie mecz stal na przeciętnym poziomie. Pomezanii
jakby brakowało św ieżości .

Szkoda straconych punktów.

(Paw)

·

trofe••

Junio rzy
starsi

c.

Świderskim.

,l" Wybrzeża z pucharem Pre~es~SpÓini I
· -

Judycki. W pozostałych spotkaniach ostatniego dnia imprezy
doszło do kilku niespodziewanych rozstrzygnięć. Wyniki tego
dnia: Spójnia Gdańsk - Polonia
Elbląg 20:24 (10:9), Polonia Warszawianka 18:13 (9:7), Petrochemia - Spójnia 24:25
(12: 12). Najbardziej dramatyczny był mecz Spójni z płockimi
nafciarzami. Gdańszczanie prowadzili już 10:2, ale Petrochemia zdołała wyrównać. Szala
zwycięstwa wahała się do ostatniej chwili i dopiero 4 sekundy

Fot.Kamila Benke

..,.

N

beniaminka nie sprostali w Kościenynle liderowi

Ili ligl Pomone. Kaszubia · Chemik Bydgoszcz 0:2 (0:0),
Oble bramki dla gości strzelił Dariusz Glinlewlcz (70 I 90
mln.). Mecz oglądało ok. I OOO wldz6w,

• te I P
G yby nie

nogi doznał jeden z podstawowych szczypiornistów Wybrzeża, reprezentant Polski, Roman

;::

Kaszubia • Chemik 0:2
Plłkane

Pomezania • Motor Lublln I : I

ną skutecznością imponował
skrzydłowy Wybrzeża, Igor
Sztnkiewicz, zdobywając w meczu z Warszawianką 12 bramek i
z Petrochemią 9. Szkoda tylko,
że już po pierwszym turniejowym meczu kontuzji skręcenia

~

(Paw)

Bez respektu przystąpili do gry przeciwko Chemikowi piłkarze
Kaszubii. Doświadczony zespół z Bydgoszczy potrafi! jednak wyprowadzić dwie skuteczne kontry i wywiózł komplet punktów .
poinformował nas Tadeusz Kafarski z Kościerzyny. Szczególnie
nać.
efektowna była pierwsza bramka, którą Gliniewicz strzelił z 16 m
Polonia: Michniewicz- Ku- z woleja.
siak, Nakielski, Skowroński,
Wcześniej miejscowi wypracowali kilka dogodnych sytuacji
Feith-Spyra (80 min. Paszulezdobycia bramki, ale skuteczność nie była ich najmocniejszą
do
wicz), Piekarski, Celiński, Jastroną. Do przerwy bramkarz Chemika bronił ostre strzały, JaroJakumin.
(63
skulski, Zezuła
Stencla i Tomasza Kafarskiego z
bowski)-Patal an (77 min. Ku- sława Cieślińskiego, Ireneusza
rzutu wolnego. Nie skapitulował też w 55 minucie w sytuacji sam
Dariusz Skr::.ypc:ak, wbiałej kos:ulce, znowu wykazał się snajperskim talentem.
Uaw) na sam z Cieślińskim. Napastnik Kaszubii strzeli! wprost w bramFoi. Maciej Kostun . giel).
karza.
Nie wykorzystane sytuacje zemściły się na gospodarzach spotkania w ostatnich 20 minutach gry. Po stracie pierwszej bramki
miejscowi próbowali jeszcze odrobić straty, ale nadziali się na
klasyczną kontrę bydgoszczan. W ostatniej minucie wyborowy
snajper Chemika podwyższy! na 2:0
Kaszubia; Wysiecki - Tuszkowski, Mekler, Bamat, Mazurek ,...sa•la Mallterk nlo wykonylłala nauy 4Mln1Nleala ten przegrał pojedynek sam na Szutowicz, T. Kafarski, Stencel, Grzywacz (60 Stolc) - Cieśliński
wybiegającym bramka(65 Kulas), Lipski.
nyclflłWtl I 1JM NIIJII •sadowleala alt w uoł6wco taltell sam z
rzem gospodarzy, Tadeuszem
I
1N1alaowall
saleclwło
aalltonzycy
nlmlolt
W
1191.
li
(sus)

W ostatnim dniu imprezy
podopieczni Bolesława Olejniczaka pokonali Warszawiankę
27: 19 ( 14: 11) orazetrochemię
Płock 28:23 (12:9). Nadzwyczaj-

;::

Zawód sprawiła Gedania garstce swoich najwierniejszy ch kibiców, zaledwie remisując w ub. sobotę na swoim stadionie z
Olimpią Grudziądz 3:3 (2:1). Bramki zdobyli: dla Gedanii- Wojciech Murawski 2 (2 i 70, ta druga z karnego), Dańusz Zarębski
(19); dla Stomilu • Jacek Bojanowski 2 (32 i 47), Krzysztof
Zmierczak (69). Sędziował Janusz Różycki z Bydgoszczy.
GEDANlA: Osiniak - Kazański, Pilch, Stencel, Błondek, Radoń, Murawski, Wojdaś, Graczkowski, Zarębski (46 Broner),
Stryganek (65 Szreder).
Jeśli pada sześć bramek, to z reguły określa się taki mecz mianem emocjonującego. Tymczasem spotkanie, mimo pól tuzina
goli, było słabym piłkarsko widowiskiem. Gedania miała szansę
zainkasowani a tak bardzo potrzebnych jej punktów, ale wręcz
nieudolnie poczynała sobie w dziurawej jak sito linii defensynej,
co zemściło się na wyniku.
Zaczęło się obiecująco. Już w 2 min. Murawski po dośrodko
waniu z lewej strony z bliska ulokował piłkę głową w siatce
Olimpii. Odpowiedzią gości był strzał w słupek Piotra Pietruszyń
skiego w 17 min. Kilkakrotnie goście złapali gdańszczan na pułapki ofsajdowe, ale w 19 min. ta sztuka się nie udała. Mariusz
Radoń przedarł się prawą stroną, zagrał do Rafała Stryganka, a
ten wyłożył piłkę Zarębskiego, który dopełnił formalności. Potem
nastąpił okres fatalnej gry gdańszczan w obronie, co bezlitośnie
wykorzystali goście, obejmując prowadzenie 3:2. Remis uratował
Gedanii Murawski, skutecznie wykorzystując w 70 min. karnego.
Na marginesie meczu: tak krzykliwej drużyny jak Stomil jeszcze nie słyszałem. Na spotkania z udziałem tej drużyny trzeba
zatykać uszy watą.

Udane kontry

•I.

•O

Gedania • Olimpia 3:3

Stilon·Polonia 2:2

Dwa tygodnlo prsod ro1poe1tclo• ll9owyclt ro1,rywok
plłkany ,.anych llaranao Pf1Y1olowanlo do NHH doltnt
loftlł IIIIJlllłlllHwała .7• GKS Wybruie Oclauk. WJlra·
ła ona zdecydowanlo roH9rny w mlolsldol hall apoltowol
Kołoltraosklol t•rnlol o p•char proa11a Sp6lni
pray
z rąk cdonka ursąd• klub•
Gda6sk, odbloraląc
pny ul. Słowackiego, Marka Panua.

Joanna Malczewska rzuca na bramkę wrocławianek.

Polonią Gdańsk.

spodarzy zdobył Zenon Bunawa w 38 min. z nutu karnego i
w 84 min., a dla gdańszczan
Maciej Spyra w 16 min. i Robert Kugiel w 79 min. gry.
Nie było to wielkie futbolowe widowisko. Miejscowi byli
zawiedzeni przede wszystkim
postawą swojej drużyny, a
chwalili mądrą grę gości, którzy
udanie się bronili, nie rezygnując z groźnych kontrataków.
Prowadzenie uzyskała Polonia, kiedy to do dalekiego podania Dariusza Jaskulskiego doszedł Maciej Spyra i z narożni
ka pola karnego efektownie

Krzak (46 min. Dziubek).

Pechowa inauguracja dla Bedenak
AZS AWF Gdańsk: Bedenak,
Wicha - Troszyńska 4, Piątkow
ska 2, Krakowiak 1, Poleszak 5,
Malczewska 2, Pociecha 6, Surmacka 2, Wychowaniec 1,
Krawczyk L Kary 4 min.
AZS AWF Wrocław: Chruściak, Majcher - Pawłowska 5,
Karkut 3, Adamek 2, Biełoszku
rienko 2, Zienkiewicz I, Szukielowicz l, Rymarz, Poliak 2. Kary 4 min.
Spotkanie rozpoczęło się od
mocnego uderzenia miejscowych, które prowadziły 4:0 .
Wrocławianki miały problemy
ze sforsowaniem agresywnie
broniących rywalek. Próbowały
grać na dwa kola, ale na niewiele
się to zdało i dopiero, kiedy ich
trener Tomasz Jezierski wziął
czas, dając kilka wskazówek, gra

na

prowadzący

1995

Na lll~ligowy111
froncie piłkarskim

Wynik 2:2 (1:1). Bramki dla go-

skorzystali z tej okazji, a konkretnie wyrównał Krzysztof
Wolski.
Na szczęście Bałtyk ma znajdującego się w dobrej formie
Skrzypczaka. W 77 min. piłkę
po jego strzale wybił z linii
bramkowej obrońca, ale minutę
przed zakończeniem spotkania
pan Darek ruszył do podania Andrzeja Gołeckiego, ograł fatalnie
interweniującego Aleksandra
Broniszewskie go i w sytuacji
sam na sam zdobył gola zapewniając sobie i kolegom prawo
udania się do kasy po premię za
Janusz Woźniak
zwycięstwo.

Varty, a słabo
zawody sędzia ze
Szczecina, jeszcze w pobliżu pola karnego Bałtyku. Tam właśnie

była

AZS AWF Gdańsk • AZS AWF Wrocław 24: 16
lnauguracla sezonu okC11ała się nczęśliwa dla l·ligowych
szczypiomlstek llS AWF Gdańsk, który na własnym parkle·
cle pokonały Imienniczki z Wrocławia 24:16 (11:9). Nie·
stety pechowy mecz zaliczyła bramkarka mlelscowych łwona
Bedenak. Juł w 12 mln. zmuszona była opuście plac gry ze
względu na ból w lewel nodze.

nem Gonów i

p

Zwycięstwo w premierze

odziałem punktów zakończył się II-ligowy
mecz pomiędzy Stilo-

września

Wyniki 8. kolejki: Pomezania - Elana 0:2, Chemik - Jantar O: I, Wierzca - Polonia E.
4:2, Bałtyk - Wisła 3:2, Arka Błękitni 2:0, Polonia G . - Salos
3: l, Lechia - Stomil 4:3, Zawisza - Polonia B. 2:0. Zaległe
mecze: Wisła - Elana 2:3, Bał
tyk - Salos 3: 1, Stomil - Polonia G. 2:1.
22-2
22
I. Zawisza
21 -8
20
2. Jantar
25- 12
19
3. Lechia
18-8
14
4 . Wisła
23- 14
14
5. Bałtyk
17-15
14
6. Polonia G.
18- 16
13
7. Stomil
13-12
Il
8. Chemik
14- 18
11
9. Salos
13-16
9
IO. Elana
6-15
9
11. Polonia B.
11 - 11
8
12. Polonia E .
12-15
8
13. Wierzyca
6- 12
7
14. Arka
2-20
3
15. Pomezania
o 6-33
16. Błękitni

(Paw)

Junio rzy
młodsi
Wyniki 8. kolejki: Pomezania - Elana I :4, Chemik - Jantar 7:0, Wierzyca - Polonia E.
I :3, Bałtyk - Wisła 4: I, Arka Błękitni 2:2, Polonia G. - Salos
6:0, Lechia - Stomil 8:0, Zawisza - Polonia B. 3:0. Zaległe
mecze: Wisła - Elana 0:4, Bał
tyk - Salos 3:2, Stomil - Polonia G. 3:1.
34- 1
24
l. Chemik
19-4
21
2. Zawisza
25-9
16
3. Elana
22- 15
16
4. Polonia E.
30-15
15
5. Polonia G .
27-14
13
6. Lechia
18- 17
13
7. Wisła
13- 12
13
8. Baltvk
16-16
11
9. Arka
14-16
li
10. Wierzyca
22-25
IO
11. Jantar
8-15
6
12. Polonia B.
8-30
5
13. Pomezania
9-26
J
14.Stomil
14-39
3
15. Błękitni
o 5-30
16. Salos
(ko)

przed końcem padło rozstrzygnii;cie. Wówczas Mariusz Kożuchowski zdobył z karnego
zwycięskiego gola dla Spójni.
Wcześnej Spójnia uległa 20:24
(10:9) ambitnej, Il-ligowej Polonii Elbląg, w której dobrą skutecznością wyróżnił się zdobywca 8 bramek, Mariusz Rębecki.
Końcowa tabela turnieju:
8:0 113-71
I. Wybrzeże
4:4 100-97
2. Petrochemia
4:4 89-96
3. Spójnia
4:4 73-93
4. Polonia
5. Warszawianka 0:8 79-97

Skład zwycięskiego zespołu
Wybrzeża: Dudaref, A. Weiner·

Stankiewicz, P. Weiner, Drobik,
Judycki, Grzenkowicz, Walasek,
Boneczko, Kondek, Gadomski,
Wleklak, Borowczyk, Nilsson,
Lisiecki.

(Paw)

Gdańska Klasa
Okręgowa
Wyniki 7. kolejki: Gryf II Wejherowo - MOSiR Sopot 2: I, Wierzyca Starogard - Lechia n Gdańsk
(goście nie przyjechali), Arka li Smętowo 2:2, Cartusia - Suchy
Dąb l :2, MOSiR Pruszcz - Wierzyca Pelplin 0:0, Bałtyk Il - Zatoka Puck 5:0, Stołem Gniewino Kolbudy 3:1, Wietcisa Skarszewy Orzeł Choczewo I: I. Spotkania zaległe: Arka Il - Wierzyca Pl. 4: I,
MOSiR Pruszcz - Stołem 2:2.
7 15 17-9
I. Pruszcz
7 14 12-8
2. Suchy Dąb
6 13 14-4
3. Wierzyca
7 13 19-10
4. Bałtyk li
7 13 10-5
5. Stołem
7 13 10:9
6. Gryfll
7 12 12-9
7. Smętowo
7 11 12-6
8. Sopot
7 7 9-9
9. Arka II
7 7 L0-17
LO .Choczewo
7 6 5-12
11 . Wietcisa
7 6 6-17
12. Zatoka
7 5 3 -6
13. Cartusia
7 5 8-12
14. Pelplin
6 4 8-14
15. Lechia li
7 3 7:15
l6. Kolbudy

(sus)

Polonia: Piechota, Trzak (74 Szucki), Górski, Graczyk, Żural
ski (58 Stankiewicz), Nowogrodzki, Cierlick.i (81 Kończyński),
Stachowiak, Kaczmarczyk, Zawada, Bykowski.
Najwięcej emocji w pierwszej połowie meczu dostarczy! Przemysław Rogalka z Gryfu w 24 minucie. Widząc wysuniętego na
przedpolu bramkarza gospodarzy przelobował go, a piłkę z linii
bramkowej wybił w pole Grzegorz Górski ratując Polonię przed
utratą bramki. Druga polowa spotkania rozpoczęła się mocnym
akordem, bowiem w 46 min. Maciej Bykowski wykorzysta! gapiostwo obrońców gości, wierzących w udaną interwencję swego
golkipera i strzeli! nie do obrony. W 55 min. w sytuacji sam na
sam z bramkarzem Gryfa znalazł się Sebastian Cierlicki, lecz
przestrzeli! obok słupka. Goście dopiero w 56 min. meczu egzekwowali pierwszy rzut rożny, co najlepiej świadczy o dominacji
gospodarzy. Wyrównał na I : I Mroczkowski w 65 min. wykorzystując centrę Sokołowskiego. Polonia wzmogła akcje ofensywne,
a w 72 min. precyzyjnym uderzeniem zza linii pola karnego popisał się Micha! Stachowiak, ustalając wynik meczu. Jeszcze w 89
min. spotkania gospodarze mieli szansę do podwyższenia rezultatu, lecz w zamieszaniu na przedpolu bramki Gryfa, piłka po strzale Kaczmarczyka i dobitkach Stachowiaka oraz Nowogrodzkie go
nie trafiła do siatki gości.
(am)

Gryf W. • Goplania 2:0

. Zespół Gryfa Wejherowo wykonystał atut własnego boi·
ska I slęgn11ł po kolelne lll·llgowe punkty wygrywal9c z Go·
planl11 Inowrocław 2:0 (2:0). Bramki zdobyli Adam Slusałek
w 15 mln, i Rafał Lemański w 24 min. meczu.

Wejherowscy kibice z niepokojem patrzyli na pierwszy kwadrans tego meczu, w którym goście zaskoczyli miejscowych pił
karzy ofensywną grą i zyskali dużą przewagę. Potrafili doprowadzić piłkę do pola karnego bez trudu, ale znacznie gorzej było już
z umiejętnościami strzeleckimi.
Tymczasem gospodarze w 15 min., po błędzie bramkarza Goplanii objęli prowadzenie. Po dośrodkowaniu Rafała Lemańskie
go strażnik inowrocławskiej bramki wypuścił piłkę z rąk, a Adam
S!usalek skorzysta! z tego prezentu.
Ten gol załamał inowrocławian i kilka minut póżniej po raz
drugi powód do radości mieli kibice Gryfa. Na 2:0 efektownym
strzałem z rzutu wolnego, z około 30 metrów, podwyższy! Rafał
Lemański.

Drużyna Goplanii próbowała jeszcze zm ienić niekorzystny dla
nich rezultat, bardzo aktywny w ataku był Henryk Sobczak, ale w
zasadzie poza strzałem w słupek w 74 minucie goście nie zdobyli
się na nic więcej .
Gryf grai w składzie: Szymkowiak-W asiak, Możejko, Magulski, Lemke-Walcz ewski, Fera, Kożuchowski (58 min. Kałama
szek), Lemański (65 min. Pomorski), Ślusalek (82 min. Łada),
Kłosowski (79 min. Lewna).

Gaw)

Pozostałe
Pogoń Lębork - Wisła
Tczew 4:0 (2:0) . Bramki dla
Pogoni: Dolotko 2 ( 14 i 38),
Pięta (51), Warych (66).
Brda Bydgoszcz - Rodło
Kwidzyn 1:0 (0:0). Bramka dla
Brdy: Grabarski (81 z karnego) .
Elana Toruń - Lechia
Gdańsk 2:1 (0:1). Bramki: dla
Elany - Maćkiewicz 2 (55 i
78); dla Lechii - Kalkowski
(34).
Stal Jezierzyce - Legia
Chełmża 3:5 (0:2). Bramki: dla
Stali - Czaiński ( 50 i 85),
Sztum (73); dla Legii - Preiss 3
(30, 47, 88): Kurek ( 17). Jurkiewicz (61).
W da Świecie - Arka Gdynia
0:1 (0:1). Bramka dla Arki:
Błażejewski (40).

wyniki

Tabela po 9. kolejkach
(wszystkie drużyny rozegrały
komplet spotkań):
26-7
27
I . Chemik
29-3
23
2. Elana
21-7
20
3.Arka
17-11
17
4 . Lechia
18-14
16
5. Wisła
16-12
16
6. Legia
9-9
13
7 . Polonia
11-15
13
8. Brda
11 -10
12
9 . Gryf S .
13-11
II
10. Gryf W.
9- 13
11
11 . Goplania
7-8
9
12. Rodło
14-2 1
9
13. Pogoi1
9- 16
7
14. G~dania
12-21
6
15. Olimpia
3-9
5
16. Kaszubia
7- 14
5
17. Wda
8-39
3
18. Stal

(Paw)
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[ PolCardd

Spółdzielczy

Bank

w Gdańsku~oruni, 80-017 Gdańsk,
ul. Jedności Robotniczej 219, tel./fax 39-07-42
Prowadzi działalność oszczędnościowo
rozliczeniową, kredytową. Oprocentow anie środków
na:
- rachunkach bieżących
5%
- r.o.r.
12%
lokatach:
- 1-miesięcznych
18%
- 2-miesięcznych
19%
- 3-miesięcznych
22%
- 6-miesięcznych
25%
- 12-miesięcznych
27%
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PRZYJ DZ I KUP po zwa riow anie nisk ie
'CODZIENNIE W :KQMM und :KAUF
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OCZEKUJE NA PAŃSTWA WIELE NIESPODZIANEK CENOWYCH !

Bank udziela kredytów i pożyczek pieniężnych
- na sfinansowan ie działalności gospodarczej
- dla rolnictwa na nakłady bieżące
- dla rolnictwa na cele inwestycyjne
- kredytów preferencyjn ych dla rolnictwa
- na cele konsumpcyj ne
Oprocentow anie kredytów od 30% do 38%.
Oprocentow anie liczone w stosunku rocznym.
Kasa czynna w godz. 8.00-14.00.
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UWAGA!
Godziny otwarcia hal:

Gdański

Gabinet
numizmatyczny
kupi stare
niemieckie
monety i medale.

CHŁODNICZE

• UNIWERSALNE
sprzeda.z śerwis

Gdańsk.

REF-CON
Gdynia, ul. Hutnicza T
tlf. 23 05 98, 23 27 09

s

i

; tel, 76..()Q. 791 29·04·01
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schody, lady
Z MARMUROW wfoskich

N

en

~ w
;~:~a~i~::~ów
,r:
Granity w16 kolorach
23·31·03
Hutniczej)
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Ci·RZ EJNIK I c.o~
• Nowoczesne grzejniki c.o. z konwektorem
- typ C z podłączeniem bocznym
- typ VKO z podejściem od podłogi
• Zawory termostatyczn e HEIMEIER - Niemcy

PHU ) ) )

NAJTAŃSI

/ ....
500

Żabianka

NA.GR OBKI

o ~Elii[J~ Bojano~

alumin iowe

~

GDAŃSK, ul. J. Hallera 132
teren Polmozbytu
GDAŃSK, al. Jana Pawła li
na Zaspie
GDAŃSK, ul.Grunwaldzka 615

32-18-13

KASIA

HURTOWNIA 1 Gdańsk, ul. Słowackiego 73, tel. 57-59"51
HURTOWNIA 2 Gdynia, ul. Łużycka 3, tel. 24-27-93

GDYNIA, ul. Hutnicza 4
teren P·BUCH
ELBLĄG, al. Odrodzenia 10
osiedle Zawada
TCZEW, ul. Gdańska 33
KNURÓW, woj. katowickie
ul. Witosa 4
SIEMIANOWICE, woj. katowickie
ul. Wróblewskiego 37
ZABRZE, woj. katowickie
ul. Szczęść Boze 6
DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Okrzei
WARSZAWA, ul. Czumy 3

artykułów

""IIP"----~
zawsz

po
e niskich Cenach
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Plf!R/i KU•:HENNt-
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. RADOM, ul. Klejowa 24
Centrala KOMM und KAUF
ELKU Centrala Handlowa Sp. z o.o.
Gdańsk ul. Schuberta 104,
tel./fax 32-49-37

zł/sztuka

;~
,i

wLęborku, Gdyni-Chyleni, Tczewie, Ma/berku, Chojnicach
zpełnym zapleczem kuchennym, magazynowym isalą konsumpcyjną.

'ii; Bliższych

z VAT

Herbata Expresowa
KING ELEPHANT 25 x 2 g

wydzierżawi Stofówki PKP

informacji udziela ~ę pcd nr te!.

Gdańsk 38·32-92
il Oferty pisemne wzamkniętych koi:ertach prosimy
składać wterminie 14 dni od ukazania się ogtoszenia do

KA„ M UZI
kO > T

:i Oddziału Socjalnego 80·958 Gdańsk, ul. l}jrel:cy~a 2-4.

·
Zastrzega się prawo odstąpienia od p12e!argu i wyooru oferenta bez pcdania przyczyn.

q

l
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(17.900)

I

:ij PKP Oddział Socjalny wGdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4
fij
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Hale sprzedaży okazyjnej
KOMM und KAUF w Polsce:

ul. J. Soplicy 15 A,

~N~Z~;GP,

MYJESTESMYZA_WSZf
ol'N'
N A J TA N S / r1,K,tft,Vl1N" /Oh''
.. STESMYZA_WSZE :1~j~~~~r
MYJESTESMYZA_WSL'f
J T A N s I PRZ•P?AIII w?ł YNI[ N A J T A N s I
'
ZUPYWPRO!,Ll,U
MY /t::C'Ti"t::C'UY' 7AUIC'7t:: POM()< E KL'~HrNNc
C/AS'A V> PROSZKI,
v/..v t:.JIVI. L/'1;YvLC
MLE'< ) w PRO.~'!< }
! PUl'l Z•Ef!NIACZANE N A J T A N
I BUOYNt
MYJESTESMv ZAWSZE
NAJTA NSI
Z4WSZE. ')NOF1'WY KłłA~N>
L)Z[ \, '(
1 N SI M/Ó/),
MYJESTESMYZAWS,/E

F ;sFt<YW

,..._ _ _ _ _ _
.,_ • ....r.....
r„.J...,....,
l ...~...I

od poniedziałku do piątku s00 • 20°0
sobota
9° 0 • 17°0
•

cena ch·

·I{•:;

•·.

J!YZAWSZE
•

' T A N

'"JN

tł ~J

s

K 1NSFPWY K"ll1~NE
O,'[f,fY

I MIÓD '
MYJESTESMYZAWSZE

NAJTAŃSI

PRODUCENT STOLARKI z PCV

SYSTEM"VEKA"
83-260 KALISKA

ul.

Długa

PRIEDSDiBIORSTWO
ODUKCYJNO.USWGOWE
5POtKA I O, O.

3

tel. (0-69) 89-267
fax (0-69) 89"267
tlx 512480 OLA PL

0/a"
Zapewniamy fachowy

11

montaż

i transport.

:U:waga!.1.LTylko u nas!!!
Nowy sposób wietrzenia (bez otwierania okna)
"chroni przed utratą ciepła, hałasem, owadami i pyłkami.
- UDZIELAMY GWARANCJI NA OKRES 5 LAT!

WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

TYLKO W ŚROD~ 27.09.95
po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 4 sztuki

F~rma Polw ood

1.39 (13.900)

spółka z udziałem Lasów Państwowych,
Kawcze kolo Miastka, woj. Słupsk, posiadająca tartak
o nowoczesnej technologii skandynawskiej oferuje
do sprzedaży tarcicę iglastą wysokiej jakości
w przekrojach:
70 x 70, 90 x 90 i długości od 2, 1 do 3,0 mb (co 30 cm).

zł/sztuka

Sok

Bliższe informacje do uzyskania w siedzibie spółki

JABŁKOWY

osobiście bądź

telefonicznie:
Kawcze (0595) 1623, (0595) 5183, fax (595) 1623
lub 090 50 61 18.

1.99 (19.900)

zł/sztuka z VAT

100% HORTEX

Kużda osoba może zrealizować tylko jeden bon, aż do wyczerpania
~ę posiadanych zapasów !!ysokości _2 O_!OO_ s!!:_ _ _

z VAT

Proszek do prania
POLLENA REX 90 ° 600 g

J

IKażda osoba może zrealizować tylko jeden bon, aż do wyczerpania IKażda osoba może zrealizować tylko jeden bon, aż do wyczerpania
~ę ,22.siadan~
~asów ~ysokości

_s~oq_ s!L

_

_

J ~ę ,22.siadan_El ~asów !'.!!'ysokości

_ 1.Q.20.Q... S!L _

_

Powielanie tych bonów jest dozwolone. Jeżeli nie macie Państwo dostępu do kopiarki narysujcie własny bon. Macie całkowicie „wolną
rękę" w wyglądzie Waszego bonu.
Jedynie dane dotyczące: artykułu, ceny i daty ważności bonu nie mogą zostać zmienione. Najlepsze narysowane bony wezmą udział
w losowaniu nagród.

~~..th~ L~..t

WARSZAWA
w Wiśniówce Gd.
k. Nowego Dworu Gd.

Oddział Spółki

OFERUJE po cenach konkuren cyjnych:
Tarcicę Iglastą

~p

·-ł

(deski, bale, listwy, łaty)
n/o gr. 80 mm i obrzynaną

bukową

Fryzy parkietowe bukowe i
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Wyszedł zresztą przed 13 wyścigiem na tor, kiedy znów na
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torze znalazły się butelki, pyt'.lkibiców o co im chodzi.
Ale wróćmy do zawodów.
W ostatnich dwóch występach
w polskiej ekipie ponownie istniał tylko T. Gollob, który najpierw nie dal szans Australijczykom, a po chwili Norwegom. Dało to jednak tylko szóste miejsce - w końcowej klasyfikacji. A zwyciężyli zdecydowanie Duńczycy. Ojcem
zwycięstwa był Hans Nielsen.
Znakomicie rozprowadzał
Tommy Knudsena. Przed
ostatnim występem obaj mieli
komplety punktów i szanse na
zakończenie zawodów bez porażki. Zdecydowano jednak
dać możliwość pokazania się
trzeciemu Duńczykowi - Brianowi Kargerowi, który nie zdobył punktu.
Drugie miejsce dla Brytyjczyków, a trzecie dla Amerykanów, którzy brąz zapewnili
sobie po baraźu. Greg Hancock
nie dal szans Tonny Rickardssonowi.
Po zawodach próbowałem
zapytać T. Golloba o ocenę zawodów. Niestety, on i jego ojciec nie chcieli rozmawiać z
nikim. Nie przybyli nawet na
jąc

Stal Mielec - Lechia/Olimpia 2:1
Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź
1:0 (0:0). Bramka: Rogowskoj
(47-karny). Sędziował; Słupik
(Tamów). Widzów 2 tys. C:t:crwona kartka: Grzegorz Wę
dzyński w 47 min.
Sokół Pniewy - Górnik Zabrze 1:2 (1:1). Bramki: dla Sokola - Kos (6); dla Górnika
Kosela (41-karny), Agafon
(83). Sędziował: Holik (Opole). Widzów ok. 8 tys.
Hutnik Kraków - Pogoń
Szczecin 2:0 (1:0). Adamczyk
2 (22,57). Sędziował: Ryszka
(Warszawa). Widzów 1000.
Siarka Tarnobrzeg - Sląsk
Wrocław 0:0. Sędziował: Milewski (Warszawa). Widzów 4
tys.
Legia Warszawa - Amica
Wronki 2:0 (1:0). Bramki: Kucharski - dwie (44, 54). Sędzio
wał: Rębilas (Kraków). Widzów 4 tys.
Lech Poznań - Raków Czę
stochowa 1:2 (0:1). Bramki:
dla Lecha - Wojtala (55); dla
Rakowa - Mandrysz - 2 (28,
61). Widzów 3 tys. Sędziował:
Przesmycki (Łódź).
GKS Katowice - GKS Beł
chatów 3:1 (1:1). Bramki: dla
Katowic - Kucz (24), Węgrzyn
(54), Bilski (74); dla Bełchato
wa - Marciniak (31). Sędzio
wał: S. Żyjewski (Leszno). Widzów 2 tys.
Widzew Łódź - Stomil
Olsztyn - przełoźony na 11 listopada.
Tabela po 9 kolejkach:
l. Legia
9 24 23-8
2. Widzew
8 22 20-3
3.GKSKatowice 9 17 14-7
4. Stomil
8 16 10-7
5.Pogoń
9 15 12-12
6. Lechia/Olimpia 9 13 13-13
7. Zagłębie
9 12 11-9
8. ŁKS Łódź 9 12 8-9
9. Amica
9 12 10-12
10. Stal
9 12 12-18
Jl. Hutnik
9 12 15-22
12. Lech
9 11 15-13
13. Górnik
9 11 12-15
14. Raków
9 10 9-12
15. Sokół
9 8 11-21
16. Śląsk
9 7 7-10
17. GKS Bełchatów 9 7 10-14
18. Siarka
9 5 5-12
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Wyniki 10 kolejki: Odra
- Krisbut-Papiemik
Myszków 5:0 (2:0), Bałtyk
Gdynia - ,Varta Start Namysłów 2: 1 (1:0), Chemik Police Ślęza Wrocław l: 1 (0: I), Zawisza Bydgoszcz - Szombierki
Bytom 1:0 (0:0), Chrobry Gło
gów - Lechia Zielona Góra O: J
(0: I), FC Warta Poznań - Naprzód Rydułtowy 0:0, Polonia
Bytom - Górnik Konin 1:0
(0:0), Stilon Gorzów - Polonia
Gdańsk 2:2 (l: 1), Ruch Chorzów - Miedź Legnica 3: l
(2: 1).
l. Ruch
IO 25 28-7
2.Gómik
IO 20 17-7
3. Zawisza
10 20 12-6
4. Odra
10 19 24-13
5. FC Warta 10 17 10-10
6. Krisbut
10 16 15-9
7. Naprzód
10 14 15-17
8. Szombierki 10 14 12-15
9. Varta
IO 13 11-11
10. Chemik
10 12 14-17
11. Bałtyk
10 12 16-21
12. Ślęza
10 12 9-13
13. Polonia B. 10 Il 10-13
14. Chrobry
10 11 6-13
15. Polonia G. 10 10 14-23
16. Lechia
10 9 8-17
17. Miedź
10 9 9-14
18. Stilon
IO 7 12-16
Wodzisław
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Wyniki meczów IO kolejki:
RKS Radomsko - Okocimski
Brzesko 0:0, Unia Tarnów Stal Stalowa Wola 3:0 (2:0),
Petrochemia Płock - Jagiellonia Białystok 5:0 (l:0), Wisła
Kraków • Cracovia Kraków
O: I (0: 1), Pomezania Malbork Motor Lublin l: l (l :O), Hutnik
Warszawa - Hetman Zamość
1:2 (1:1), Lublinianka Lublin Avia Świdnik 4: I (3:0), Jeziorak !lawa - Świt Nowy Dwór
Mazowiecki J:O (0:0), KSZO
Ostrowiec - Polonia Warszawa
1:3 (1:2).
l. PetrochemialO 21 18-4
2. Polonia
10 20 20-10
3. Jeziorak
10 20 15-8
4. RKS Radomsko 10 19 15-4
5. Cracovia 10 19 16-6
6. Wisła
10 18 19-9
7. Avia
IO 17 8-8
8. Pomezania 10 17 16-19
9. Unia
10 14 12-8
IO. Hetman
10 14 10-14
11. Lublinianka 10 10 10-16
12. Hutnik
IO 9 8-13
13. Okocimski 10 8 2-6
14. Stal
JO 8 10-17
15. Świt
10 7 7-10
16. KSZO Ostrowiec IO 7 11-18
17. Motor
10 7 7-20
18. Jagiellonia 10 5 4-18
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Duiy Lotek
2, 6, 9, 14, 27, 45
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Tak walczono na torze wBydgoszczy.
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druiynowych MŚ na iuilu

Zclecyclowan1111 zwycięstwem Duńczyków zakończył się fi·
clruiynowych mistrzostw świata na iuilu, Hans Nielsen,
Tommy Knuclsen I Brian Karger nie mieli sobie równych. Wy·
pn:ecl1III Anglików I Amerykanów. Na podium nie znaleill
sit obrońcy tytułu • Szwedzi. Polacy zamiast spodziewanego
miejsca medalowego zajęli dopiero szósłcf lokatę i tym sa·
mJIII spadli cło grvpy A,
nał

Nasi zawodnicy już na inaugurację otrzymali lanie od
Duńczyków, którzy na pierwłuku po starcie uzyskali
kilkunastometrową przewagę.

szym

. Jadący za ich plecami Tomasz
Gollob nie był w stanie nawet
się zbliżyć. Niewiele lepiej było w kolejnym występie. Ponownie nie istniał Jacek Gollob, a Tomek zdołał tylko poradzić sobie z Markiem Loramem. Wygrał Chris Louis. Już
po tym wyścigu Polacy stracili
raczej szanse na zwycięstwo i
musieli się skupić. na walce o
czwartą lokatę, gwarantującą
udział w przyszłorocznym fi-

nale. W rywalizacji z Amerykanami starszego Golloba zastąpił Rafał Dobrucki i na moment odżyły nadzieje ponad
20-tysięcznej publiczności. Na
wyjściu z pierwszego wirafo

Polacy prowadzili bowiem 4:2
- T. Gollob, przed Ermolenką,
Dobruckim i Hancockiem.
Miody pilanin zbyt mocno odkręcił jednak przepustnicę i odjechał pod bandę co wykorzystał Hancock. Kolejność do
końca nie uległa zmianie. Zatem pierwszy remis dla Polaków, ale punktów wciąż mało.
Na zwycięstwo drugą szansę
mieliśmy w wyścigu 11, pechowym jednak dla naszego
uczestnika GP I.MŚ - T. Golloba.
Polakowi wreszcie zaczęły
wychodzić starty. Ponownie
okazał się najszybszy, ale kiedy kończył drugie okrążenie i
zaczynał kolejne niespodziewanie przestał pracować mu
silnik. Bydgoszczanin zjechał
na bok, sygnalizując wcześniej
podniesioną ręką, że nie może

kontynuować jazdy. Zauważyli
to jadący za jego plecami Tony
Rickardsson i brat Jacek, ale
inaczej było z zastępującym
słabego Henkę Gustafssona Peterem Karlssonem. Szwed
wjechał wprost na ty! motocykla Polaka i doszło do groźnie
wyglądającej kolizji. Obaj zawodnicy zjechali z toru w karetkach, ale tylko P. Karlsson
zawieziony został do szpitala.
Narzekał bowiem na bóle w
klatce piersiowej. Gollob w
parkingu opuścił ambulans i o
dziwo o własnych sitach poszedł sprawdzić jak wygląda
motor. Lekarze orzekli, że nic
się nie stało. Zatem Tomasz
mógł stanąć do powtórki, ale
sędzia uznał. .. jego sprawcą
kolizji. Wywołało to spore
oburzenie na widowni. Na tor
poleciały butelki i różne inne
przedmioty. Jeden z ochroniarzy pchnął nawet Rickardssona
wjeżdżającego do parkingu,
tak że ten poleciał na ziemię.
Rickardsson był bardzo oburzony takim zachowaniem i
gdyby nie interwencja Hansa
Nielsena doszłoby do bójki.

konferencję prasową.
Końcowe
wyniki
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Wykartkowani" gdańszczanie

Stal Mielec wygrała z Lechią/Olimplq 2:1 (hO). Bramki
Piłkarze trenera Hube1ta Kodla Stall zdobyli Rafał Ruta w 30 min. I Bogusław Cygan w stki nie załamali się jednak takim przebiegiem sytuacji, ba nie
59 mln., a dla Lechłl/Olimplł Toma11 Union w 79 mln, gry.
Sędziował Zygmunt Ziober z
Przemyśla, który próbował pobić rekord w pokazywaniu róż

nokolorowych kartek, ze szczególnym uwzględnieniem druży
ny gości. Zółtymi kartkami ukarani zostali: Bociek (Stal) oraz
Ciliński, Unton, Kozioł i Pawlak
(Lechia/Olimpia). Ponieważ Kozioł i Pawlak otrzymali po dwie
żółte kartki, więc musieli opuścić boisko: Kozioł w 75 min., a
Pawlak w 82 min. gry. Widzów
2 tys.
Stal: Wyparło-Tomanek, Federkiewicz, Łętocha, Oprzondek
(76 Bartkowski), Ruta, Czyrek,
Bukowski, Bociek (83 Piechota), Cygan, Domarski (46 Kloc).
Lechia/Olimpia: WojdygaSadzawicki, Kozioł, Janus, Pawlak, Bąk (58 Król), Unton, Ciliń
ski, Motyka (66 Grad), Tetteh,
Suchomski (84 Dąbrowski).
Gdańscy kibice widzieli pewnie ten mecz w programie II teIew izji, jako że druga polowa
spotkania z Mielca była transminowu tematem gorącz•
kowych dyskusji w
!
środowisku sportowym
i Gdańska, ale nie tylko w nim,
bo jak się zdołałem przekonać, interesuje ten temat wielu
innych ludzi, jest sprawa losu
I-ligowych piłkarzy Lechii/Olimpii. Gorączka bierze
się z ogłoszonej już decyzji
działaczy Lecha Poznań, że I
października na mecz do
Gdańska nie przyjadą. Gdyby
zastosować analogię z nieodbytym niedawno meczem z
GKS Katowice - a prezes Bo. lesław Krzyźostaniak twierdzi, że drużyna czekać będzie
w Gdańsku - to oznaczałoby
to drugi walkower dla rywali
zespołu Huberta Kostki. Wiemy też, że decyzje podobne
jak GKS Katowice i Lech,
szykują w Szczecinie. Pogoń
też chce się ustawić w kolejce
po darmowe punkty, a trzeci
walkower oznacza w praktyce
wycofanie zespołu z ligowych
rozgrywek.
Na taką możliwość prezes
PZPN, Marian DziurowicL i
jego ludzie czekają od dawna.
To dzięki ich zakulisowym
działaniom wymienione wyżej
kluby nie chcą przyjechać nad
morze. Wiemy np. że działa
cze Lecha i.anim zrobili cyrk z
ankietą wśród kibiców. i to niby na ich żądanie podjęli decyzję nie rozgrywania ligowego meczu w Gdańsku paczy-

I

towana „na żywo". Pierwszy gol
w tym meczu, w 30 min. padł po
dalekim nieomal oswobadzają
cym wykopie obrońcy Stali. Pił
ka wpadła na pole karne gości,
gdzie doświadczony Bogusław
Cygan zdołał ją opanować i odegrać do Rafała Ruty. Strzał tego
ostatniego z około 14 metrów
był nie do obrony.
Po przerwie drużyną, która
starała się odrobić straty, była
częściej przy piłce i dyktowała
warunki gry, była niewątpliwie
Lechia/Olimpia. Już w 47 min.
groźnie strzela! Tomasz Unton.
Kiedy wydawało się, że może
dojść do wyrównania poważny
błąd popełnili gdańscy obrońcy i
chyba jednak bramkarz Piotr
Wojdyga. Po dośrodkowaniu z
rzutu wolnego, a piłka długo leciała w powietrzu, nikt z druży
ny gości nie potrafi! przeciąć jej
lotu, a zamykający całą akcję
Cygan spokojnie dopadł futbolówki i z ostrego kąta strzelał do
bramki.
nili już wstępne kroki, aby zamów i ć miejsca w hotelu w
Sopocie.
To, co dzieje się wokół Lechii/Olimpii to typowy przykład kwadratury koła. Kiedy
można było fonnalnie doprowadzić do fuzji, były stosow"
ne przepisy, czyli osławiony
już paragraf 20 Statutu PZPN,
władze futbolowej centrali

załamali się nawet wówczas,
kiedy od 75 min. grali w „dziesiątkę". Właśnie w minutę po
wykluczeniu z gry Igora Kozioła
dobrą akcję w trójkącie GradTettch- Un ton, ten ostatni wykończy! przytomnym strzałem
obok wybiegającego bramkarza
Stall. Było więc 1:2 i kto wie jak
potoczyłyby się dalej losy tego
meczu. gdyby nie decyzja sę
dziego Ziobera, który stanowczo
zbyt pochopnie pokazał Mariuszowi Pawlakowi drugą żółtą
kartkę - a w zagraniu gdańszcza
nina, chociaż był to faul, nie dopatrzyliśmy się ani krzty złośli
wości - i odesłał go do szatni.
Nawet w dziewiątkę Lechia/Olimpia mogła doprowadzić do remisu, bowiem w 88
minucie Grzegorz Król z 5 metrów strzelał głową i minimalnie
przestrzelił. Inna sprawa, iż w
końcówce przynajmniej trzykrotnie Wojdyga wygrał trudne
pojedynki z Cyganem.
Janusz Wożniak

czy futbolowej centrali wiąże
się z oświadL:zeniem, że fuzji
być nie moźe, ale Olimpia Poznań może grać w Gdańsku.
Zresztą zgodnie z przepisami i
na tym komunikat o którym
wspominam powinien się zakończyć. Ale nie. Trwająca
prywatna wojna panów Dziurowicza i Krzyżostaniaka nie
mogla zakończyć się werdyk-

o
zrobiły unik. Niestety sprokurowany także przez ministra
sportu, Stefana Paszczyka.
który ni z gruszki ni z pietruszki, zanim jeszcze sprawa
trafiła pod obrady Zarządu
PZPN, już wydał komunikat,
że gdańsko-poznańska fuzja
mu się nie podoba. Dopiero
póżniej delegaci na Walnym
Zgromadzeniu PZPN podnieśli zgodnie rączki, decydując
o tym, że takich fuzji w polskim piłkarstwie nic będzie.
To, że prawo nie może działać
wstecz, mieli głęboko w nosie.
astępny krok, który
świadczy o nieustannej głupocie działa-

N

tern w zasadzie dla Krzyżosta
niaka pozytywnym. Dodano
więc od razu. że można grać
w Gdańsku, ale jak wyrazi na
to zgodę przeciwnik. W jakim
przepisie mieści się ta interpretacja, nikt już nie potrafi
powiedzieć. Zabawa w kotka i
myszkę trwa dalej. W PZPN
liczą na najłatwiejsze rozwią
zanie. Trzy walkowery i
Olimpię będzie można w ogóle wykluczyć z ligi. No i problem przestanie istnieć.
Najbliższe dni będą oczywiście
nerwowe.
Lechia/Olimpia nie powinna teoretycznie wystąpić w Poznaniu, bo stworzy tym precedens, za którym pójdą następ-

Bramki: I :O Wieloch (6
min.), l:l Jacek Soliński (20),
2:1 Wieloch (21), 2:2 Mariusz
Justka (26), 3:2 Dimitrij Miedwiediew (28), 4:2 Wieloch
( 43), 5: 2 Andrzej Kotoński
(51), 6:2 Mirosław Tomasik
(55), 6:3 Jacek Karwacki (58).
Gdańszczanie dwa razy tracili bramki, po których doprowadzali do remisu. Na więcej
jednak faworyzowani hokeiści
Unii im już nie pozwolili.
Największą przewagę gospodarze posiadali w pierwszej, zremisowanej I: 1 tercji.
Dostępu do gdańskiej bramki
doskonale i szczęśliwie (słupki

i porzeczki)

-

Aleksiej
W ostatniej tercji gra była już chaotyczna, ale
gospodarze potrafili lepiej wykorzystać swoje sytuacje strzeleckie. Stoczniowiec nie ogranicza! się tylko do gry defensywnej, ale z obrony organizował groźne kontrataki.
Stoczniowiec: Szczebłanow
- Waszak, Dolny - Wysocki,
Pachucki - Leśniak, Magiera Soliński, Paszkin, Juchniewicz
- Janowicz, Justka, Karwacki Dobrowolski, Wróbel, Łada
oraz Helan.an i Błażowski.
W pozostałych meczach
grupy 2. SMS Orl~ta Sosno-

sobotę

(O)
6. Polska, 13 pkt.: T. Gollob
12 (1, 2, 3, w, 3, 3); J. Gollob 1
(O, O,-, 1, O, d, -); R. Dobrucki
0(0)
7. Norwegia, 11 pkt.: L.
Gunnestad 8 (3, 1, 1, 2, l, d);
R. Holta 3 (O, O, O, -, 2, 1), A.
Forland O (O).
NCD bieg 3 Rickardsson
61.6 sek. Sędzia K. Kristiansen
(Dania).

Maciej Polny I

uawL ;

-

Wyjazdowia sesja wybrzeżowych rugbistów okazała się
szczęśliwsza dla „15" Lechii.
Gdańszczanie pokonali w Ło
dzi Budo w lanych 45: 19
(15: 13) i powiększyli przewagę
nad Ogniwem Sopot, które zremisował o w stolicy z AZS
AWF 10:10 (0:7).
Gdańszczanie napotkali na
niespodziewanie zacięty opór
Budowlanych w pierwszej połowie spotkania. Na 5 minut

łożenia zdobył Krzysztof Serafin, a na 7:0 podwyższy! Marcin Langowski. Po zmianie
stron Arkadiusz Wielgosz trafił
z karnego, ale Artur Moroz odpowiedział tym samym. Na 10
minut przed końcem meczu
Tomasz Formela zdecydował
się na przekop. Do piłki na polu punktowym akademików
dopadł Waldemar Szwichtenberg, a wynik ustalił udanym
podwyższeniem Wielgosz.

)
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RAD I O
- A-RN ET
UKF 71.09 i 90.70 MHz stereo
Serwisy infonn.: 6.00 do O.OO co godzinę oprócz 19 .OO . Serwis lokalny: 6.45, 7.35,
835,1035,1235,1435,17.35, 20.35.
Serwis sportowy: 8.50, 1135, 1535,
18.15. Przegląd prasy: 9.10
6.00-10.00 Przebudzenie na życze
nie; 6.05 Piosenka dla solenizanta
6.15 Rock'n'roll na dziś; 6.20 Piosenka z uśmiechem; 6.25 Gimnastyka; 655 Trójmiasto na żywo; 7.10
Temat tygodnia; 7.20 Konkurs dla
dzieci; 7.45 Mag. motoryzacyjny;
8.15, 9.40 Radio ARnet zaprasza;
8.40 Wiadomości ekonomiczne;
9.25 SOS dla bezrobotnych; 10.0514.00 Drugie Sniadanie; 10.20 Handel w Trójmieście; 10.55 Informacje
kulturalne; 11.15 Konkurs; 11.40
Muzyczne kalendarium; 11.55 Horoskop; 12.15 Nalot - magazyn konsumenta; 12.45 Trzy łyki klasyki;
13.45 Konkurs; 14.05-18.00 Popołu
dnie z Radiem ARnet; 14.45 Mechanomania; 15.10 Piosenki na życze
nie; 16.lOBńtish Top Forty - single;
17.15 Quiz; 1715 Temat tygodnia;
18.05- 20.00 Ani widu, ani słychu;
20.05-22.00 Lubię poniedziałek;
22.05--0.00 Drewutnia Drwala Drą
gala; 0.05-6.00 Muzyka non stop

RAD I O
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Gdańsk - UKF 68.63 i 96.4
Gdynia - UKF72.92i 106.7
·,· 5.30-23.30 Wiadomości - co godzinę; 6.00 - 20.00 co godz. Skrót wia.
domości; O.OO - 23.00 Pogoda - co
godzinę; 6.15, 7.15, 8.15, 11.15,
15.15, 16.15, 17.15 Wiadomości
drogowe; 0.05, 7.05 Horoskop;
835 Notowania kursów walut - kantor ,.Conti"; 8.45 Stoliczek ESKi rozmowa z gościem; 9.45, 14.45
Wiadomości kult.; 12.05 Teatrzyk
Zielona Gęś (powt.); 12.15, 13.15
Informator giełdowy; 9.05, 17.45
Wiadomości sportowe; 10.35 NotoOgniwo: Wojnicz, Miszczy- ... wania kursów walut- kantor „Xaszyn, Makowski, Ignatowicz W max"; 10.50 Kalendarium muzycz(57 Hanke), Hałeła, Chrzanow- p ne; 9.15 Pól paczki z rana - konkurs; 11.02 Kto ma dzisiaj urodziny
ski, Rogowski, Tubielewicz, ;
Komisarczuk, Gałęza, Stępień, i; - konkurs; 11.50 Twoja szansa Formela, Szwichtenberg 5 pkt., ? konkurs 45 sekund; 11.35 Zloty
Baraniak, Wielgosz 5.
kwadrans ESKi; 12.40 Wypoczywaj
Warto zauważyć, że sopo- \ z nami; 13.40 Letni pr.rebój ESKi cianie grali w tym meczu bez Y plebiscyt słuchaczy; 15.10 Co mi
braci, Sylwestra i Jarosława i
zrobisz jak mnie złapiesz - konkurs;
Hodurów.
% 16.20 Konkurs 20 pytań; 17.0S Ser1. Lechia
25 383-81 ,
wis muzyczno - filmowy ESKi;
2. Ogniwo
22 205-118 ;
1835 Muzyka którą kochacie; 20.35
3. AZS AWF
20 217:175
Nie tylko muzyka; 22.30-23.30 Mu4. Budowlani
13 152-384 ,
(sus) ~ zyczna godzina miłości

;t

Rugby: Budowlani tódi • Lechia 19:45 i;
AIS AWF Warszawa • Ogniwo 1O: 1O '

Lider ucieka rywalom
przed jej zakończeniem miejscowi objęli nawet prowadzenie 13: 12. Po przerwie jednak
wszystko wróciło do normy i
lider pewnie zainkasował kolejne 3 punkty.
Lechia: Walas, Panie, R. Jumas, Płonka; Kałużny, Marciniak, Kochański 5 pkt., Wię
ciorek, Jermakow 15 , Sokołowski, Urbanowicz, Jeryś,
Grebasz 5, Talaga 20, Potarowicz.
W pierwszej połowie meczu
na Bielanach przewagę posiadali akademicy. 5 pkt. z przyni jej rywale. Może jednak
warto zrewidować po części
to stanowisko. Może zagrać z
Lechem w Poznaniu, później
do Gdańska przyjedzie na
pewno Sokół Pniewy i zyska
się przez to na czasie.
Natomiast ciągle trzeba
walczyć o swoje prawne racje
legalną drogą. Znacznie jednak bardziej ofensywnie. Róż
nic można mówić o liście prezydenta Lecha Wałęsy, ale
warto może, aby tą właśnie
drogą oświadczeń czy poparcia poszli inni wpływowi ludzie z Gdańska. Okazuje się
przy tym, iż w Naczelnym Są
dzie Administracyjnym nie
można skarżyć PZPN, a jego
organ założycielski, czyli
Urząd Kultury Fizycznej i Turvshki.
ymczasem pan minister
Paszczyk i jego ludzie
nie odpowiedzieli jeszcze oficjalnie dlaczego, od
strony prawnej, nie uznano fuzji. To kolejny przykład na
kwadraturę kola w tej sprawie.
Czy szybciej rozwiązane zostaną problemy po myśli
gdańskich kibiców, czy też
szybciej okaże się. że Dziurowicz i spółka będą górą. Jeszcze raz powtarzam, może
dlatego należałoby się zastanowić. Może jednak zagrać w
Poznaniu, a dalej walczyć o
swoje.

Janusz Woźniak
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Wiadomości

Biuro Podróży .OLIVIA"
Gdańsk, ul. Rajska 6

2:1 trafnie wytypowało 14 uczestników naszej zabawy w sportowego totka „DB". Tej cztemastce możemy przyznać tytuł ekspertów, ale nagroda jest tylko
jedna. Zatem bilet autokarowy
na przejazd do Niemiec, tam i z
powrotem, ufundowany przez
Biuro Podróży „Olivia" wylosowal Jarosław Rzeszutka,
Gdańsk, ul. Cebertowicza 4/18.
Odbiór nagrody należy ustalić
w pok. 201 B w naszej redakcji.

"""'""ij .,.....
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co godzinę; Wiadomosportowe: 7.10, 12.10, 16.10,
19.10
5.00 - 9.00 Studio Bałtyk, 9.05 Radio biznes; 9.45, 11.45, 13.45 Ogło
szenia na telefon; IO .00-14 .OO Cztery godziny dla ciebie i rodziny;
IO.IS Horoskop dnia; 10.33 Więcej
sportu; 10.45, 12.45 Radiowa giełda
pracy; 11.15 Ekspert; 11.33 Warto,
nie warto ... 1158 Wstępne notowania giełdy; 12.15 Konkurs 10 pytań ... o milion złotych; 12.38 Giełda
papierów wartościowych; 13.15 Sama naprawiam; 13.33 Żyjmy zdrowo w przyjazdnym środowisku;
14.00-18.00 Studio Bałtyk; 14.15,
15.15, 16.15, 16.45, 17.45 Informacje miejskie; 14.45 Giełda pracy;
15 .45 Ogłoszenia na telefon; 18 .05
Muzyka Markowa 19.05 Na marginesie dnia; 21.05 Lista przebojów
klasyki; 22.00 Radio BBC; 23.05
Rozmowy prywatne; 1.05 Radio no-

piłkarskiego BAŁTYK GDYNIA - VARTA NAMYSŁÓW

ll

NOT

wiec zremisowały z KKH Katowice 4:4 (2:4, 1:O, I :O), a Polonia Bytom pokonała BTH
Bydgoszcz 4: I (I :O, 1: 1, 2:0).
Tabela po czwartej kolejce:
1. Polonia
6
13-10
2. Orlęta
5
13-13
3. Katowice
5
10-11
4. Unia
4
18-13
5. Stoczniowiec 3
18-16
6.Bydgoszcz
1
5-18
Wyniki grupy I: Naprzód
Janów - Cracovia 13:1, Autosan Sanok - Metron Toruń 5:3,
Podhale Nowy Targ - Tysovia
17:2
l. Podhale
8
32-5
2.Sanok
6
14-12
4
25-14
3. Metron
4. Naprzód
2
11-15
5. Tysovia
2
8-35
6. Cracovia
O
8-31

Adam Suska

_.~ IO
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• W Holandii rozpoczęły się w
miruzoMwa Europy w siat;kówce kobiet. Reprezentacja Pol·
: ski początku tej imprezy do uda
· nych zaliczyć absolutnie nie może.
, Polki przegrały bowiem jui dwu- ·
krotnie z Białorusią 1:3 (6:15,
8:15, 15:12, 12;15) oraz z Rosji!
0:3 (12:15, 7:15, 10:15).
• Reprezentacja Włoch obroniła
rytuł drużynowego mistrza świata
I w rajdach enduro wygrywając kła
. syfikację World Trophy 70- Mię
dzynarodowe Sześciodniówki Motocyklowej, która zakończyła się w
!sobotę. Polska ekipa na odległym
; 12 miejscu. Wśród juniorów do lat
; 23 mistrzami zostali Australijczy
lcy, a Polacy takie na 12 pozycji.
• Francuski kolarz Laurent lala' bert z grupy ONCE wygrał hi
i szpański wyścig kolarski zawo
dowców Vuelta Espana.
• Chnsto Stefanow ~Bułgaria)
,oraz Jelena Cuchlo (Białoruś) wy- ,
, grali Maraton Warszawski '95. W
1
rywalizacji „wózkarzy" najlepszy
był Bogdan Król z Elbląga.
·
• Rosjanin Michaił Mamistow
: zdobył tytuł mistrza świata w
· akrobacji szybowcowej. Srebrny
' medal przypadł Polakowi, Jerzemu
. Matule, a brązowy Rosjaninowi
Siergiejowi Rachmaninowowi.
fi;

mi-

bronił

Szczebłanow.

TELEGRAMY

strzostw:
I
1. Dania, 28 pkt.: H. Nielsen
13 (3, 2, 2, 3, 3,-); T. Knudsen
15 (2, 3, 3, 2, 2, 3); B. Karger
(0).
I
2. Anglia, 22 pkt.: M. Loram 11 (1, 2, 3, 1, 3, 1); C. Louis 11 (3, 1, 2, 3, O, 2); S.
Schofield3. USA, 19 pkt.: S. Ermolenko 9 (l, l, 2, 1, 2, 2); B. Hamill 2 (2, O,-,-,-,-); G. Hancock 8+3 (1, 3, l, 3)
4. Szwecja, 19 pkt.: T. Rickardsson 15 (3, 3, 3, 2, 1, 3);
H. Gustafsson 4 (O,-, 2, O, O, 2,
-); P. Karlsson O (0, u)
5. Australia, 14 pkt.: C. Boyce 6 (l, 3, l, -, 1,0); J. Crump
8 (2, 2, O, 1, 2, 1); L. Adams O

-

Stal Mielec • Lechia/Olimpia 2: 1

Hokeiści Stoczniowca Gdańsk nie dall rady w OiwlęclMłu
mlelscowel Unii 3:6 ( 1: 1, 1:2, 1:3). W1cemisłl'lowle Polski
wystartowali nie nadzwyczajnie I teraz nadrablalą straty.
Tl'IJ bramki strzelił gdańszczanom Sławomir Wieloch.

=

t „OLIVIA"
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MARYJ A
Gdańsk • UKF

102,30 MHz
107 ,4 MHz
2.00, 4.00, 6.25, 8.25, 10.25, 12.25,
14.25, 18.25, 19.25 Wiadomości;
6.30, 12.30, 20.20 Różaniec; 7.45,
1I.OO, 16.00 W Rodzinie Radia Maryja; 5.45 Rozpoczęcie programu i
pacierz; 6.00 Anioł Pański i Jutrz-

Elbląg - UKF

SPORT
•
TAK.ZE NA
STR. 13 i 14

nia;7.00 Msza św.; 8.00 Godzinki ku
czci Niepokalanego Poczęcia NMP;
8.30, 16.30 Katecheza; 9.30 Czas
pieśni; 9.50, 14.30 Mogę, chcę pomóc;l0.00, 19.30 Audycja dla dzieci; 10.30 Porady - porady lekarskie;
11.20, 18.40 Radiogazeta; 11.45,
23A5 Medytacja; 12.00 Anioł Pań
ski; 12.10 Spotkania z Biblią;
5.05,13.15 Radiogazeta; 13.45 Literatura; 14.00 Modlitwa popołudnio
wa z Liturgii Godzin; 14.15 Czas
dobrych nowin; 14.40 Muzyka mistrzów; 15.00 Koronka do Miłosier
dzia Bożego; 15.15, 21 .15 Rozmowy nie dokończone; 16.15 Serwis
Radia Watykańskiego; 17.30 Koncert życzeń; 18 .OO Anioł Pański i
Nieszpory; 18 .00-24.OO Transmisje
mszy św. i spotkań Rodziny Radia
Maryja; 18.30 W nurcie nauczania
Jana Pawia II; 19.00 Audycja dla
młodzieży; 19.45 Modlitwy dzieci;
20.00 Audycja Radia Watykańskie
go; 21.00 Apel Jasnogórski; 23..50
Kompleta; O.OO Rozpoczęcie pr.
nocnego

RA D I O
P ,L US
UKF 67 .07 i 101.7 MHz
Wiadomości: od 5.00 do O.OO (co
godzinę) Skróty wiadomości: 5.30,
7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30,
18.30 Wiadomości lokalne: 6.30,
8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
17.30, 20.30; Sport: 6.04, 7.04,
18.05
6.43 Ewangelia z komentarzem;
7.25 Patron dnia; 8.10 Gość PLUSA; 8.4!! Serwis ekonomiczny; 9.0010 .35 „ Ułóż zdanie" - konkurs;
13.15 Serwis giełdowy; 13.40 Propozycje kulturalne; 14.U Komputer
nie gryzie; 14AS Serwis motoryzacyjny; I 8.40 Wiadomości z życia
Kościoła; 18.52 Obserwatorium Watykańskie; 19.05 Coca-Cola is the
Music Live; 19.40 ,,Pluszowy kącik"
- dobranocka; 20.35 ,,Nie lubię poniedziałku"; 22.15 Ewangelia z komentarzem; 23.10 Mastermind •
konkurs; 0.05 Radio PLUS Noc;
5.00 Poranek muzyczny

RA D I O

RMF FM
UKF 798.4 7352 MHz
Wiadomości

co godzinę od 0.45;
PROGRAM LOKALNY 10.26,
1116, 1216, 1316, 17.26; giełda:
12.0S, 14.05
Traffic: 6,26,6.59,716, 7j9,8.26,
8.59, 14.26, 14.59, 15.26, l!l.59,
1616.1659
5.00-9.<XKl Rano mogę fruwać - pieczemy poranne tosty; 9.00-13.00
Radio Materii i Fonny - na tacy dużo lub mało; 13.00-17.00 Relacje
migawki flesze - rajd reporterów;
17.00-19.45 Rockujemy muzyką
fantastyczną - gramy w rosyjską ruletkę; 19.45-21.45 Radio muzyka
fakty - przegląd wydarzeń dnia;
21.45-1.00 Rock metal funky - Z<lejmujemy nocną koszulkę; 1.00-5.00
Rozterki marzenia fobie - nocne odloty

RA D I O

--=
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Gdańsk - UKF 71.69 MHz
Elbląg - UKF 71.36 MHz
Wiadomości co godzinę całą dobę;
wiadomości

co pól godziny 6.0012.00 - 14.00-17.00; wiadomości co
kwadrans 6.00-9.00; wiadomości
sportowe: 6.08, 6.33, 7 .09, 7.34,
8.07, 9.05; Wiadomości giełdowe:
12.05, 13.05, 14.05
400-6.00 Swit z Radiem Zet; 6.009.40 Horoskop dnia - Wojciech Jóźwiak; 6.25, 7.25, 8.50 Mata t:ncyklopedia dobrych i złych obyczajów
Jacka Fedorowicza; 650 Zapowiedzi TV; 7.40 Magazyn giełdowy;
8.11 Komentarz dnia redaktora naczelnego; 8.15 Gość Radia Zet; 9.15
Urodziny z Radiem Ze - konkurs;
9.20 Horoskop Joanny Godeckiej na
urodziny; 9.50 Ciekawostki Krecika;
10.10 Bulion Zet; 13.15 Dzwonię do
pana, pani - pr. Janusza Weissa;
14.10 Zapowiedzi kulturalne; 14.50
Ciekawostki Krecika; 15.10 Hip
Hop Zet 18.10 Szymoniada pr. Szymona Majewskiego; 19.05 Komputerowa lista przebojów Radia Zet;
20.05 UK Chart Attack 21.13 Klub
Radia Zet; 23.30 Bezsenność z Radiem Zet; 2.00 Noc z Radiem Zet
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The Deadalus Encounter • na 3 CD!
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Firma Novell zapowiada pakiet PerfectWorks for Kids dla Windows 95

Wcie ić się wmózg
Gry pojawialące się na naszym rynku

p

Tak więc trafiamy na jeden z transportowców, gdzie zostajemy zainstalowani
przez Zacka. Teraz dopiero zaczyna się jazda bez trzymanki.
My czyli jakby nie patrzeć komputer pokładowy statku lub jak kto woli odpowiednik sztucznej inteligencji,jesteśmy w stanie
wykorzystywać bardzo bogatą elektronikę,
w którą wyposażony jest transportowiec.
A ta składa się na kilka systemów odpowiadających za sprawność statku.jak i rozpoznanie. A więc mamy między innymi do
dyspozycji tzw. DlAGNOSTICS, czyli system którego zadaniem jest dostarczenie mun
możliwie maksymalnej ilości informacji
dotyczących stanu technicznego pojazdu,
którym się poruszamy, próbnika wysyła
nego na inne statki, robota oraz kilku inny_ch ~zęści składowych niejako naszego
,,ciała .
ANALYSIS - z którego pomocą obserwujemy różnego rodzaju obiekty scanując
je w podczerwieni, ultrafiolecie czy zwykłym świetle raczej udzielania odpowiedzi
binarnych. czyli TAK/NIE, a za pomocą
którego porozumiewamy się również z naszymi przyjaciółmi. Niestety. za najwyż
szej jakości dźwięk i grafikę w którą „ubrana" jest ta gra musimy zapłacić jej wysokimi
wymogami!! Zalecanym tutaj procesorem
jest Pentium, a minimalnym wymogiem
486DX40, natomiast bez SMB RAM w ogóle nie ruszymy z miejsca. Konieczna również jest karta grafiki True Col or, no i CDROM co najmniej double speed.
I stosunkowo dużo miejsca na twardzielu,
jak na grę zapisaną na kompakcie, bo od 4
do 25MB, no i Okna (Windows), pod którymi wiadomo jak znikoma liczba aplikacji
działa szybko, bez odpowiedniego sprzętu .
A więc coś za coś, czyli znakomita gra od
strony technicznej za znakomitą konfigurację sprzętową, która pozwoli w pełni poczuć to, co oferuje nam program.
Nie można zanegować stwierdzenia, iż
jest to gra znakomita,jednakże zakwalifikować jej do którejś z grup tematycznych nic
sposób. Chyba wszyscy miłośnicy gier komputerowych znajdą elementy swego ulubionego typu programów. Od gier, gdzie trzeba pogimnastykować umysł, czyli ,Jogic" po
gry, w których „gimnastykujemy" ciało,
a więc zwykłe bijatyki. Na tej podstawie
sądzić można, że program ów znajdzie wielu użytkowników, a na pewno nie będą oni
zawiedzeni.

I nie tylko a wydawane pod postacią
krąika kompaktowego stanowią krok
w stronę XXI wieku.
Coraz częściej są to gry, w których filmowa grafika i animacja, digitalizacja rozmów prowadzonych przez zawodowych aktorów, grających w tych interaktywnych
.,filmach", a do tego świetny scenariusz połączony z cyfrowo zapisanym dźwiękiem
~tają się _codziennością, ale nadal zmuszają
nas, czyh graczy do opuszczenia szczęki i innych reakcji okazujących najwyższy zachwyt.
~

Z pewnością,jcdną z takich gier jest „The
Daedalus Encounter" firmowany przez Virgin, a zawierający się na trzech CD-ROMach, z czego jeden jest płytą audio.
Program umoźliwia nam niejako wejście
do świata, który do niedawna mogliśmy jedynie oglądać w filmach science fiction. Araczej będziemy mogli wcielić się w Caseya,
czy li ludzl<l mózg połączony pęk.iem kabli ze
sztucznym ciałem stworzonym w wojskowych laboratoriach skąd wykrada nas dwójka przyjaciół. Kobieta-pilot Ariel i mężczy
zna-inżynier Zack. A że są oni młodymi
najemnikami, którzy po właśnie zakończonej
wojnie zostają po prostu na lodzie, czyli bez
pracy. a niestety ,.zasiłek dla bezrobotnych „
nie został im przyznany, więc postanowili
wziąć swój los we własne ręce i wpadli na pomysł. A pomy~lem tym jest chęć ..zaopiekowania'' się ładunkiem, niejednokrotnie
cennym. dryfujących, częściowo zniszczonych, obcych statków.

(ap)

lTytuł:

The Daedalus Encounter
Producent: Virgin
LWmagania: 486DX40, 8MB RAM, VGA
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Firma Novell, Inc. poinformowała
o przygoto ·aniach PerfectWolłcs for Kids,
I\Owego, rozwijającego twórcze zdolno•
ści pakietu dla dzieci przeznaczonego
dla systemu Windows 95. Pakiet ten po·
jawi się na rynku w listopadzie. Perfect
Wolłcs for Kids iest wizualnym środowi·
sklem nauki dla dzieci w wieku 4· 1Olat,
rozwilającym zdolności komunikacyjne,
poznawcze I twórcze.
PerfectWorks for Kids oferuje twórcze
do przetwarzania tekstów, rysowania i malowania, a także obsługuje dostępne w systemie Windows 95 funkcje obsługi faksów i poczty elektronicznej.
Dzięki pakietowi PerfectWorks
for Kids bardzo łatwe jest wysyła
nie faksu albo rozesłanie wiadomości pocztą elektroniczną do przyjaciół bądź członków rodziny wystarczy tu jedno kliknięcie przycisku w książce adresowej. Interfejs wykor1:ystuje funkcje AOL obsługujące faks i pocztę elektroniczną
lub dowolne, oparte na standardzie
MAPI, oprogramowanie obsługi
faksu lub poczty elektronicznej.
Nowo utworzony w firmie Novell dział Personal Access planuje
w najbliźszych mi..:siącach poszerzenie dostępu do sieci dla indywidualnych użytkowników dzięki produktom takim jak PerfectWorks for
Kids i innym produktom z rodziny
PerfectHome.
Dzięki pal<letowi PerfectWorks
for Kids tworzenie przez dzieci kolorowych dokumentów w komputerze staje się równie latwe,jak dla ich
rodziców było rysowanie kredkami. Produkt ten nie przypomina żad
nego innego programu tej kategorii.
ponieważ łączy w sobie prosty, multimedialny interfejs, obsługę funkcji Windows 95, dopracowane narzędzia Novella służące do edycji tekstów
i malowania, dostęp do sieci i wiążącą całość
w strukturę sterowanej zabawy. PerfectWorks
for Kids daje do dyspozycji wszelkie narzę
dzia pozwalające rozwinąć drzemiący
w dziecku twórczy potencja!.
PerfectWorks for Kids wykorzystuje plastyczny trójwymiarowy ekran graficzny nazwany warsztatem twórczym ( ..Creativity
Workshop"). Dzieci będą miały wiele radości zgłębiając tajemnice tego ekranu, spotykając komiczne, purpurowe postacie o szablistych zębach, skrzeczący ołówek, butelkę
z klejem, magiczną fasolę, kilka trudnych
do schwytania psów Dachshund i szereg innych dziwacznych przedmiotów i stworów.
Dzieci, klikając w odpowiednim (,,przemawiającym") miejscu, mogą zająć się elementarzem, kalendarzem, pisaniem listów, ranarzędzia
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portów czy kartek, otworzyć książkę adresową lub trafić na jeszcze inne atrakcje.
PerfectWorks for Kids zawiera ponad 880
wysokiej jakości kolorowych grafik z 26 róż
nych kategorii,jak na przykład transport, pory roku, zwierzęta,jedzenie, śmieszne litery,
ludzie, ubrania, dekoracje, wakacje i potwory. Program pozwala dzieciom manipulować grafiką na różne sposoby, na przykład
zmieniać rozmiary postaci, obracać je do góry nogami lub oglądać pod innym kątem.
lnnowa.::ją jest wielowarstwowy format
dokumentów . Szablony w pakiecie Perfect
Works for Kids są oddzielone od warstwy
tekstu i grafiki, której używają dzieci. Ozie-

Supertajny kod skrad1iony
O N ie zidentyfikowani piraci komputerowi zdołali w pierwszych dniach lipca
ukraść supertajny kod używany przez francuską marynarkę wojenną . Pozwala on rozpoznawać francuskie i sojusznicze okręty
wojenne, w tym także jednostki wyposażo
ne w broń jądrową, i błyskawiczn ie określać, gdzie w danej chwili znajduj,1 się atomowe okręty podwodne. W iadomość o tym
podał w środę satyryczny tygodnik ,.Le Canard Enchaine", znany także z ujawniania
spraw niewygodnych dla władz. Sam fakt
kradzieży tajnego kodu był znany francuskim władzom dużo wcześniej. Natychmiast
powiadomiono o niej prezydenta Chiraca,
który zarządzi! intensywne śledztwo. Po miesiącu dochodzeń francuskie służby specjalne nadal nie są w stanie ustalić, kto dokonał
tej kradzieży- czy rzeczywiście byli to komputerowi piraci, czy też może szpiedzy pracujący np. dla Rosji.

Spotkanie na Siciycie
O Prezydent Chin Jiang Zemin przyjął
we wtorek szefa amerykańskiego koncernu
komputerowego Microsoft Billa Gatesa, pr1:ebywającego w Pekinie z „prywatną wizytą"
podala w środę prasa chińska. W dzień po
spotkaniu, w środę rano, Microsoft i chiń
skie ministerstwo przemysłu elektronicznego podpisały porozumienie o rozszerzeniu
dwustronnej współpracy a także współdzia
łania w dziedzinie opracowania i oddania do
użytku chińskiej wersji programu komputerowego Windows 95, która ma być kompatybilna z innymi programami Windows amcryka1iskiego koncernu.

Superkomputery
dla krakowskiego Cyfronetu
ci mogą więc zmieniać wiele elementów dokumentu, nie zmieniając w trwały sposób
zasadniczego wzoru oryginalnego szablonu.
To podejście zachęca najmłodszych użyt
kowników do eksperymentowania i pozwala u1:yskiwać zabawne efekty wizualne, na
przykład baloniki i „magiczne·· słowa,poja
wiające się po usunięciu rysunku.
PefectWorks for Kids obsługuje kolorowy
wydruk i ma pełne menu instalacyjne dla rodziców, co umożliwia dorosłym dostosowanie proponowanych zabaw dla dzieci w rozmaitym wieku i o różnych zdolnościach.
Pakiet wyposażono także w opcjonalny tryb
dziecięcy (.,Kid Mode"'), który uniemożli
wia dziecku przełączenie się do pulpitu lub
Menedżera programów oraz przypadkowe
manipulowanie plikami ,m dysku kompute·
ra.

jącego 250 OOO słów), co prowadzący w świa
towych rankingach sprzedaży edytor tekstu

WordPerfect.

Ceny, wymagania systemowe
i dostępność
Zalecana cena detaliczna pal<letu Perfect
Works for Kids wynosi 49,95 USD. Pal<let
ten wymaga kolorowego monitora (256 kolorów), komputera zgodnego z 486/25, systemu Windows 95 (lub Windows 3.1 z programem WIN32S, dołączonym do
PerfectWorks for Kids), 8MB pamięci RAM,
stacji dysków CD-ROM podwójnej prędko
ści, zgodnej ze standardem MPC2 karty
dźwiękowej z głośnikami oraz myszy.
Pakiet PerfectWorks for Kids będzie doslępny na naszym rynku od listopada. (ap)

:..i Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet w Krakowie do końca roku wzbogaci się o nowy superkomputer wektorowy
Convex 4620, wykonujący 3,2 mld operacji
na sekundę . Dodatkowo Cyfronet zakupi
w br. 16 procesorów do największego w Polsce komputera Convex SPP I 000/XA, dzię
ki czemu szybkość jego operacji wzrośnie
z 3,2 do 6 mld na sekundę. Z komputerów
Cyfronetu korzystają pracownicy wszystkich krakowskich uczelni. Są one niezbędne
do rozwiązywania wielu problemów z róż
nych dziedzin nauki, m. in. chemii i biologii
molekularnej, fizyki jądrowej, radioastronomii, elektroniki oraz dynamiki.
,,Superkomputerów nie możemy wykorzystywać do prac nad bronią jądrową czy systemami szyfrowymi. Wszys tkie maszyny
kontrolowane są przez rząd amerykański.
Specjalna komisja sprawdza czy wykorzysty' wane są one zgodnie z licencją".
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Pakiet PerfectWorks for Kids wyróżnia
interfejsem głosowym, dzięki czemu dzieci nie umiejące czytać otrzymają
wskazówki i usłyszą reakcję na swoje działania. Dzięki temu program ten jest cennym
narzędziem wspomagającym naukę pisania
i czytania oraz rozwój zdolności w młodym
wieku. Program zawiera także funkcję przekształcającą tekst na mowę, dzięki czemu
dzieci mogą usłyszeć to, co wpisały do komputera . Dla dzieci, które zechcą sprawdzić
ortografię swoich dokumentów, Perfect
Works for Kids zawiera Pszczółkę-Korektor
kę (,,Spelling Bee"), która korzysta z tego
samego słownika ortograficznego (zawierasię także

ZESTAWY KOMPUTEROWE
U6 LOCALBUI

U61JC/BUI

JIEIIT/UM JJC/ BUS

486 SX 40

979,·

486 DX2 66

1.089,-

PENTIUM60

1.779,-

486 SX2 50

979,-

486 OX2 80

1.109,-

PENTIUM 75

1.879,-

486 DX2 66

989,-

486 OX4100

1.167,-

PENTIUM 90

2.099,·

486 OX2 80

999,-

CENY BEZ PODATKU VAT

PENTIUM 100

2.369,-

486 DX4 100

1.129,-

DOPŁATA

PENTIUM 120

2.939,·

MONITORY SVGA

DYSKI TWARDE

MAGAZYN
FAKTUROWANIE
dla WINDOWS

INNE

14" MONO

207,- 420 MB SEAGATE

365,·

170 MB WO 278,-

83 1MB Vl8

184,·

14" COLOR LR

529,- 540 MB SEAGATE

429,·

250 MB WO 309,·

83 864 1MB PCI

259,·

14" COLOR LR NI

559,·

850 MB 8EAGATE

539,·

850 MB WO 633,·

CSA-6210 VESA VLB

90,·

15" COLOR LR NI

827,·

1.2 GB CONNER

679,-

1,28 GB WO 779,·

CSA-6400 PCI BUS

66,-
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PENTA Spółka z o.o.

Sopot, ul.Haffeera 71
tel.51-32-91, 92 w.26
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ul. 0/sztyńsi<a 3. tel. 57-13-43
•Gdańsk-śródmieście
ul. Św. Trójcy 3, tel. 31·90-35
•Gdań.tk-Wrzeszcz
ul. Grunwaldzka 76178
tel. 41-12-31 w. 327
ul. Obrońców Wybrzeza 10
tel. 26-30·32
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GDAŃSK

GDYNIA

ELBLĄG

ul. B.ttvck• S
tel. 53 09 15
ul. Cłlmi.ln• 81/12
'91. :113040

ul. 11,Corsk• 65
t,,I. 21 63 39

ul. św. Duch• 20 ul. 3 M•J• 30
t,,I. 32 CS 40
1•1. Q SO 19

ul.Pl.Io-ka 108

i.I 53 1S 71

FACHOWNICE DO BILONU

•Elbląg

ul. Słoneczna 4. tel. 33·95-59

EX
PROGRAMY

•Gdań51c-Przymorze

•Gdynia
TRES, 81-359 GDYNIA UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 3-7
TEL. ( FA X O. 5 8 / 2 O- 8 1 - 5 9 ,, 2 I • 8 0-2 1 w. 2 8 6

(gMEX

JOINT VENTURE Sp. z o.o. TEL 56-13-13, 56-13·67
80-390 GDAŃSK
FAX 56-13-35
UL.KOŁOBRZESKA 22

UŻYTKOWE

UŻYWANE-GWARANCJA

RATY • LEASING

SALON SPRZEDAkY:
SOPOT, 3 Maja 6, tel. 51-51-12
HURT- DETAL, GDAŃSK-OLIWA, SUBISŁAWA 13
tel. 52-48-36, 52-15-81
1sa2a/05124,k

Zl•TEBRO A Y SYSTEM OBIE.UBI
PRZEDSlfBIORSTWA:
./ Sprzedaż

./ f·K
./ Środki Trwałe
./ Kadry
./ Ewidencja i Rozliczanie Czasu Pracy
./ Płace
./ Gospodarka Materiałowa
./ Ofertowanle
./ Obsługa Kas
./ Rozliczanie Produkcji

SŁUPSK

Finansowo-Księgowy, Kasa, Płace , środki Trwałe,

Gospodarka

N.EX

Kosztorys 1;nne...

Sieci komputerowe - NOVELL

GDAŃSK,

Sp. z o.o. 80-239
tel. 41-64-09, 41-57-66;

Miszewskiego 17

tel./fax 41-79-26

: TELEP AGE
Bądź

dobrze
poinfo mo any
SYSTEM

PRZYWOŁAWCZY

ODDZIAŁ LOKAl.NY: Gdańsk-Wrzeszcz,

Dealer: Telbit Teleinformatyka· Starogard Gd_, ul. Hallera 15/3, telJfax (069) 256-86

Materiałowa , Sprzedaż ,

D.H. "Jantar'', box 39, ul. Polttechnic:zna 7,
telAax 461-.322, tel. 460-820 w. 139,
INFORMACJA CENTRALNA: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, PKiN p. 2713, tel. (022) 266-30(
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Modularne radiostacie dla woiska

Gdzie kot ważny gdzie człowiek ...

Ja
I

O ogromnym 1naczenlu szybkiej j niezawodnej h1c1ności we wspól·
c1esnej armii nie tneba nikogo pnekonywac. Wojsko nie moie jui ist·
nleł bez sprawnej sieci telekomunikacyjnej. Potwierdliła to ekspoiy·
cła firm telekomunikacyinych pl"l}'gotowana na kielecki Salon Pnemysłu
Obronnego, S1c1ególnym zainteresowaniem iWied1ającyc_h cieszyła się
propozycja Alcatela, obejmująca całą sieć łączności taktycznej: od po·
lowel centrali telefonlnneL popn!1 r~diostacje i systemy ~ostęp~ ra·
dlówego, czyli wolskowego odpow1edn1ka cjfrowel telefonu komo!"'o·
wel, ai do scentrali1owanego systemu zarządzania nadzoru ~1ecl,
Ekspozycję uzupełniały róine polowe aparaty łelefon1czne.
·

• 40 szkól średnich i podstawowych korzysta już
w Polsce z ogólnoświatowej sieci komputerowej
Internet. W br. do tej sieci podłączonych zostanie jeszcze ok. 60 placówek oświaty. Internet to przyszłość polskiego szkolnictwa! i;twierdzili uczestnicy konferencji „Informatyka w szkole",
Wojskowy sprzęt łączności .prozorganizowanej w Kielcach. Bierze w niej udział ponad 300 nauczycieli i wykładowców uczelni.
dukcji Alcatela został również zaPodkreślono, że komputer jako środek porozuprezentowany podczas 5 Międzyna:
miewania się stwarza wręcz nieograniczone możli
rodowych
Targów
Tec_hn1k1
wości przekazu wiadomości z wszystkich dziedzin
Wojskowej „Military Arms", które
wiedzy, jednakże dostęp do nich uwarunkowany · odbyły się w dniach 19jest nie tylko rozwojem sieci, lecz również znajomo- . 22 września w centrum
ścią angielskiego. a ta nic jest jeszcze wśród uczniów
targowym
„Mili tary
i studentów dostateczna.
Arms" ·- Gdynia Babie

OcePoland rozpoczęło działalność
w Polsce

!

dulów, które można łączyć na różne
sposoby.
.
.
.
·.
Na przy~ład w ciągu kil~unastu
sekund mozn.a przebudowac rad10staCJi; przenosną,plccakowąw czol-

.Doły.

• W środę uroczyście zainaugurowano w Warszawie działalność filii holenderskiej finny Oce.
Oce jest jedyną firmą europejską konkurującą
z powodzeniem na rynku kopiarek z firmami j~pońskimi i amerykańskimi, dzięki wprowadzaniu ·
unikatowych rozwiąza11 w technikach kopiowania,
odmiennych od technik kserograficznych.

UMAK· aplikacja do systemu
informatycznego PKP
• Zespól Ośrodka Infom1atyki południowej DOKP w Krakowie zakończy! prace nad aplikacją
,,Umowy Akwizytorskie" (UMAK), która zinformatyzować ma sferę współpracy PKP z kl1~ntarru w z~kresie pr.lewozów towarowych. Jako pierwsza weJdzie ona do tworzonego przez PKP ogólnopolskiego
systemu kierowania przewozami i zarządzania koleją (SKPZ). Do roku 2000 w SKPZ będzie oko\o
100 aplikacji - powiedział Jerzy Domzak, naczelmk

Polska armia jest w tej
chwili najbardziej zainteresowana radiostacjami
przenośnymi i przewoź
nymi. Potrzeby w tym
względzie w ciągu najbliższych dziecięciu lat
szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy takich ui-zą
dzer\. Wyjątkową zaletę
radiostacji produkowanych przez Alcatel stanowi ich modulamość. Jako jedyny producent na
świecie oferuje sprzęt
składający się z kilku mo-

6

gową.

Ma to szczególne znaczenie
wobec wymagań współczesnego pola walki: moduły można dobierać
w zależności od zmieniających się
potrzeb, a uszkodzone elementy wymieniać natychmiast, bez konieczności wzywania specjalisty. Dla ob~lugujących sprzęt żołnierzy duże
znaczenie ma to, że system modularny ogranicza różnorodność sprzę
tu: podstawowych, typowych modeli jest tylko kilka. co znaczn.ie
ułatwia posługiW,mie się nimi. Z kolei dla wojskowych planistów liczy
się też fakt, że system modularny
dzięki ograniczeniu liczby elementów jest tańszy od tradycyjnego .
·. Ze sprzętu dostarczanego przez Alcatel
korzystają najnowocześniejsze armie świata,
np. niemiecka. Bundeswehra, która używa radióstac j i tej firmy od
kilkunastu lat - zamówiła ostatnio całą serię
nowych urządzeń wykorzystujących najbardziej zaawansowane
technologie. Spm;t ten
jest.nie tylko kompatybilny z wyposażeniem
armii państw NATO,
ale faktycznie przez nie
używany .

(a)

.Quaffro Pro 5.5 for DOS

ośrodka.

Nie samym oKnami z/emy.

Konflikt w Olivetti

• Dramatycznie zapowiada się rozwój wypadków w sporze między kierownictwem koncernu
Olivetti, włoskiego potentata w dziedzinie produkcji komputerów osobistych a działaj_ącymi w prze~.:
siębiorstwach koncernu zw1ązkam1 zawodowym1.
Na rynek wuedł program Qu. tus 1-2-3 for DOS. Do narzędzi tych
We wszystkich włoskich zakładach Olivetti, doIIIIN Pro 5 •5 for DOS, czyll naj• nalezą m.in. menu zgodne z Lotus !szlo do dwugodzinnego strajku. W Ivrei w Picmon,
, d
2-3, wykonvwanie makroinstrukcji
nowsza wers1a popularnego I o • napisanych ,dla-Lotus 1-2-3 oraz od~
cie, gdzie znajdują się główne zaklady koncernu, doszlo do milczącej manifostacji pracowników, którzy
1nac1onego wieloma nagrodami czyt i zapis plików w fom1acie Lotus
zeszli się przed Hotelem La Serra. gdzie na. nadI wyróinlenlami cirkuua ka.lkula· 1-2-3 z zachowaniem stylów.
zwyczajnym posiedzeniu zebrała się _Ra~a Regmn~lcyjnego.
'ie
'1ące
na Piemontu. Pned kilkunastoma druarru kierowmcPowstanie tego produktu wynika
-,
two koncernu przedstawiło plan sanacyjny'
z nieustającego popytu ze strony wieułatwiające pracę
zakładający likwidację 5 tysięcy miejsc pracy we
lu firm ·rozrachunkowych i agencji
Quattro Pro 5 .5 for DOS ma 50 nowszystkich zakładach Olivetti na_ świecie, głównie
rządowych na prnsty arkusz kalkula- wych QuickTemplates, które ulatwiajednak we Włoszech. Gwaltowme_zapr?testowaly
cyjny dla DOS. Quattro Pro 5.5 został ją przygotowanie faktur, zamówień,
wszystkie związki zawodowe. Przez_ywa~ący kłopCr
wyposażony w funkcje i moiliwości zestawień wydatków i wicie innych.
ty finansowe i rynkowe koncern Ohvett1 (5,3 proc. · dostępne jak dotąd tylko w arkuszach Użytkownicy mogą dopasowywać.
rynku europejskiego) ma powiększyć swój kapitał
kalkulacyjnych dla Windows. U żyt- szablony do swoich wymagań lub
o 2900 miliardów lirów (około 2 mld dolarow).
kownicy Quattro Pro 5.5 for DOS , <;>prac 9 wać swoje własne interfejs)'
Związki zawodowe, a także przedstawiciele środo- niezależnie od poziomu zaawanso- użytkownika. FunkcjaSpeedFill P?
wisk politycznych. zarówno prawicy jak_i lewi~y,
wania, będą mogli wykonać swoją zwala na in:teligentne wprowadzame
zarzucają prezesowi zarządu De Benedettiemu me- pracę łatwo i szybko, wykorzystując · serii liczb, kombinacji liczb i liter,
udolność w prowadzeniu koncernu. Ich zda~1em do tego celu potężne narzędzia anali- etykiet Uak dzień lub miesi:tc) oraz
doprowadzil_ on kon~ern do bankruct~~ wyrazaJ_ątyczne, niedostępne w inri.ych arku- obsługę dowolnej serii zdefiniowacego się deficytem Jednego b11Iona hrow roczm 7. szach kalkulacyjnych dla'DOS. S.~- nej przez użytkownika. SpeedFonnat
Przedsiębiorstwa wchodzące w skład koncernu Ob- gerowana cena detaliczna jest bardzo to funkcje umożliwiające tworzenie
vetti we Włoszech zatrudniają łącznie ok. 15 tysięatrakcyjna i wynosi 59 ,95 USD..
25 kolorowych fonnatów, wykonucy osób.
Quattro Pro 5.5 for DOS ma wbu- jące za użytkownika wszystkie operaKompułery
dowane mechanizmy.pozwalające na cje fonnatujące. jak wybor kroJU plwspółprac"ę z NetWare (umożHwia- sma i fomiatów.Jiczb, kreślenie linii
jące łatwą instalację w sieci i adi:ni~i- oraz wiele innych.
• Sprawom poligrafii i ~ykorzystywania komp~strowanie nim) oraz jest w pełm zmw Quattro Pro 5 .5 for DOS możterów w przygotowywamu wydawmctw dla rolmtegrowane z WordPerfect for DOS. na w łatwy sposób tworzyć swoje wlaków, poświęcone było krajowe seminarium „ln!o:
Quattro Pro 5.5. for DOS ma również sne formaty typu SpeedFom1at. Zarol 95" w Ustce. Uczestniczą w mm specphsc1
bogate narzędzia ułatwiające bezbo- awansowane techniki formatowania
z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
lesne przejście do niego dotychcza- umożliwiają umieszczanie w jednej

Funkc pr7Vspiesza
i

w wydawnictwach
i, h
ro mczyc

••

oraz kilku kolorów. Można również
wypośrodkować tekst wewnątrz bloku i stosować kolorowe cieniowanie
w komórce. Quattro Pro 5 .5 for DOS
wyposażono także w bogatszy wybór
sterowników drukarek, włączając w to
najnowsze drukarki serii HP LaserJct .

. foi Kot o imie11111„Mocca '; ;prawił nie lada kłopot Sll'em11 wfaścicieloll'i A11guso1ri Moncreffo'owi :amies_zka/em_u w Ab~rdee11

(Svwcja). Bawiąc się te/efo11e11111acisnąl 999 powodując imerl1'encje :aa/armol1'anej policji. lntenmrcja zakonc:::yla się ll}'Wa~emem
dr;:.wi do dom11 pana A11gusa.
..
.
. ,
.
l tu 1ridać pr:epaśc' dje/qcq polską te/ekom1111ikacjf (slu_:;bę_ :drowia?) od :achodmeJ ... [!ok/adme tyd:1e11 te11111, po całogodzinnym
wykręca11i11 999 miedaniec GdmŁska (ra.1_1· do11'fecz.e1) me u:yskal :adnego poląc:enw.

Większa zgodność

.z lotus 1·2·3

Użytkownicy Quattro Pro 5 .5 for
DOS pracujący uprzednio w Lotus
1-2-3 nie będą musieli zmieniać sposobu dotychczasowej pracy dzięki
zgodnemu z Lotus 1-2-3 menu oraz
możliwości konwersji plików: ma
kroinstrukcji i stylów. Quattro Pro
5.5 for DOS oferuje bardziej złożone
drzewo menu niż Lotus 1-2-3. Mimo to menu Quattro Pro umożliwia
posługiwanie się poleceniami i skrótarni klawiszowymi z Lotus 1-2-3 z tą
różnicą, że wysoka funkcjonalność
dostępna jest tylko w auattro Pro. Arkusz kalkulacyjny Quattro Pro odczytuje pliki zapisane w formatach
Lotus 1-2-3 wersji l .x, 2.x i 3.x oraz
style Allways, Impress i WYSIWYG.
Opcja KeyReader uruchamia wykonanie makroinstrukcji utworzonych
w Lotus _ _ _
123
( )

----------------------------.~_(;op~r~.b~!~~..!..-so_w~~-ym~'!!.u""-ż~y~tk~o-w_n-ik_o_m__a_rk-·u_s_z_a_L_o_-__k_o_n_10_·r_c_e_li_te_r_o_r_ó_żn_y_m.....kr_o_j_u_p_is_rn_a...,__........~_....._..,..._~_~..._
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POZIOMO: 1)

PIONOWO: 2) system zakupu samochodów. 3) obł icza wie l·
kość towaru ładowanego (w porcie), 4) nadzienie, 5) produkt
niepotrzebny.
Rozwiązaniem krzyżówki jest
tylko hasło : I, 2, 3. 4 , 5. 6, 7, 8
Wśród prawidłowych rozwią
zań

I

.

Bon o wmtości 50 zł wylosował
Zbigniew Wiśniewski.
Gdańsk , ul. Gdyńska 5H/4.

®

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

~

KOPIARKI I TELEFAXY
DRUKARK! KOMPUTEROWE

Cano u

t-

PENTIUM I 8MB r~
60 MHz -1779
„
75 MHz - 1849 [ . ~ ·
90 MHz - 2089 RATY 1.5 %
1OO MHz - 2379 :bez ż rantó

- 412
-459
- 549

DRUKARKI HP

TELEFAXY
APARATY I CENTRALE TELEFONICZNE

ESTA

Panasonic

Jesteśmy

-----ARP

- 219
Morio
Color LR
- 539
Color LR/NI - 589

JTC FEST, Dom Towarowy "Chylonia", 81-047 Gdynia, ul. Gniewska 21 /9,
tel. 23-62- 17 w . 209 (biuro), w . 153 (sklE:lp), fax 23-02~31

AUTORYZOWANY DEALER AUTORVZOWANY DEALER

BIMIT • MITA

KASY FISKALNE

--=-

AT& T

::::::::=: Gfobai lnlornia\ion

r.in r::m:1

a...ł&.:;11...:::1

Solulions

~ sprzedał
~

a~tol')'2owany
serwis

BIMIT • MITA

•
mtta

KOPIARKI

NOWE I U!YWANf.
AUTORTZOWANl SERWIS
ORlOINAlNE MJ.TERIAlf EKSPLOATACYJNE
REGENERACJA CARTRIDGE • WKUDÓW
1J' 461 · 164, Ol-'"

~

DIGMER

lłO

• 917 CIVHNY CAl", l>OB~

81-311 Gdynia, ul. Witomińska 2. tel. 29 71 26, tel. 21 14 95, fax 29 7126

-+ współpraca •
O

Sprzęt

17705

8()419 Gdańsk, ul Zbyszka z Bogdańca ł
tel.lfax 419519, fax 479742

I

komputerowy

O Instalacje sieci

O Doradztwo, nadzór
Marynarki Polskiej 82
tel: 43 22 11 w. 132

Atrakcyjne ceny Części

ESTA 486DX2/80

- 1049

;.e,~ tlq,
Sklep
firmowy:

~

3M

Komputery

DRLKARKl • MONTIORY • MUTlMEDL\ • OPROGRA~IOWANJE

INTEL PENTIUM * AMD * PCI NLB*SHUTLE*U~1C ~~
HDD* STKEAMERY* CD* SKANERY* MYSZY* FAX ~~

--~ MICROSOFT - OFFICE I NOVELL

Multi Magazyn - 84.0zf + VAT
Księga Przychodów i Rozchodów - 100.ozt+ VAT
Księgowość FIK -127.0it+ VAT .
.
..

--~
._ PAPJFR*DYSKIETKI*AKCESORlA *f-lL TRY*UPS:y
- KABLE*PRZFDI.UZACZE*Zł .ĄC7.Kl*ADAPTER'I'

w wo-

Płyty główne QOl 486/SX/DX/25-1OO Mhz

._

j:. 81-963 GDYNIA 8.00-16.00 .j:;. Zaopatrzenie FIRM
ul. Łużycka

228 zł

III

ul. Wybickiego 3 Gdynia (boczna od
Świętojańskiej) tel.29-75-7 4 CENY BEZFDOA]l(UVAT

E.aykfadowe e.e11y;

Zapewniamy komp/a/esową komputeryzacj(I firm! Posiadamy 350 1nstalac11
jewództwie gdańskim Ili
Oprogramowanie Microsoft w tym Windows 95' EEIII
Prosimy o kontakt - prześlemy mater iały faxem lub pocztą

zł

Biuro
ul. Czyżewskiego 38 Gdar"lsk-(.::)liwa
handlowe: tel.52-50-41 w.240, 241, fox. 56-78-90

t.,. ATEMOR

\gr

BROTHER

Zestawy

na prót>,

ku~ fi1k1lna

Gdańsk.

TEL./FAX 313 • 516

MEBLE BIUROWE "" Programy dla firm!!!
ARANŻACJE• DOSTAWA • MONTAZ

~ moż11woi:c wypożycz:enia

regionalnym dystrybutorem firmy

Zestavvy komputerovve - Akcesc,ria
Montaż - Servvis - Oprogramowanie

zarządzanie firmą

GDAHSK, UL. WAtY JJ\GJElLOHHlllE 14 (11 p.)

l'nl

OFERUJE PAŃSTWU:

O Programy wspomagające

ff 461 -164, 461- " '
TEL/FAX 313 • 516 '
CAŁĄ OOIĘ

HURT-DETAL

ESTA 486DX4/l OO - 1130 zł
155 zl
. ESTA PENTIUM 75
1898 zł Karty graficme CIRRUS 5429 LB
EST A PENTIUM 95 - 2120 zł Materiały eksploatacyjne do drukarek HP1 EPSON

INT-PSI

-

ODAHSK, UL, WALY JAOIELLOHSKIE 14 (lip.)

HO· 917 CZ.YNMY

IMPORTER

POJEMNOŚĆ OD 1/2 DO 144/288

NIEZAWODNE I OSZCZĘDNE
KSEROKOPIARKI.

MONITORY

OJ 320 -670
DJ 540 - 890
DJ 660C - 1380

KOMPUTER SALON redaguje Sławomir Bibulski

AUTORYZOWANY DEALER. SERWIS

W zestaw i e: p'\fta 486 VLB lub PCI, 4 MB, Fdd_ l .44, karta SVGA,
rnulti 1/0, obudowa rnini-tower, klawiatura, 1nstrukC)a obs'l.lg1

Hdd 420 - 349
Hdd.tt35 - 429
Hdd 850 - 529

Gratulacje! Nagrodę prosimy
w pok. 2018 w gdańskim Domu
Prasy.

ZAPRASZAMY DO SALONU SPRZEDAŻY!

Wszystkie ceny bez podatku VAT

CON NER WESTERN O.

wylosujemy nagrodę ufundoprzez hmtownię kompute- /
rów ARTlCA (sklep: Gdań~k .
Grunwaldzka 45) dowolny „koszyk towarów" (branża komputerowa) o wartości pięćdziesiąt nowych z!!
Termin nadsyłania rozwiąza1\
(pod adresem redakcji!) - IO dni.
Na kopercie lub karcie pocztowej
niezbędny jest dopisek „Komputer Salon - 39".
waną

Nagrody· krzyżówka 37
~

LEASING

.
,
rzyzow

6)

ślinny,

®

VLB
- 949
- 989
486 DX2 80 -1029
486 OX4 100 - 1089

prżewody.

program wspomagający projektowanie (K .S.38). 7) banał, szablon, 8) dekoracyjny motyw ro-

Fot. PAPICAF-EPA

1O fax: 22 08 97

Dosta,,} do KL!El\TA

tel. 242608, 242658 w 326 lub 360 Serwis, doradztwo

.

y>

J'~

\~~ SVSl(EMY

y1-0-f:,

PREZENTACJI WIZUALNEJ

~~""- oo SYSTEMY
AUDIOWIZUALNE
SYSTEMY TŁUMACZEŃ

;~ ;._ 't ,, " -, ; ~:'\ti,

o
o
o
~ o

SYSTEMY KONFERENCYJNE
SYSTEMY NAGŁA$NIAJĄCE
RZUTNIKI PISMA
t~
PANELE DO PROJEKCJI OBRAZÓW
' ' '-'= ~
KOMPUTEROWYCH I VIDEO
0:'.
o VIDEOPROJEKTORY
;_"j 2 o RZUTNIKI SLAJDÓW
Gd::ińsk, ul.Czarny Dwór 4A, tel./fox 53-25-41 w. 309, tel 53-12-71 w. 342

~
.. .. ;

-

t:
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Zi\PRASlĄMY DO NA5ZYCH BIUR OGŁOSZEŃ

·

Gdańsk,,,tel.lfax 31 -80-62, tel. 31-50-41 w. 169 w g~z. 8.00- 18.00, fax 46-35-68 calą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 2Ó
-ó4:;9w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51 ·54·55 w godz. 8.00-16.00; Elbląg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-(}9

Pruszcz

Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 • 16.0.0; Tczew, tel./fax 31-63-26 w godz. 8.00 • 16.00; Starogard Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 • 16.00

w godz. 8.00-16.00;
MM

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ PRZYJMUJĄ
ZAPt.A TĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

~C) ••

I.

VISA
I
..:::::::~:

::~ .
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/J::;J!;tlf

oferuje my:
- rury i

kształtki

[PolCardd

JCB . . .

m=t
u~

miedziane

- zawory kulowe i termostatyczne
-

kotły gazowe i olejowe ~

Vaillanl

Promocyjna sprzedaż

,

@roB~A

L'..:...1:"gtmi'\J

- oraz wszystko co jest potrzebne
do wykonania instalacji c.o., wody i gazu

•

Producent Odzieży z Dzianin
®

P~P ~

tanawet
~

Friends of nature

o/o

Zawiadamia Szanownych Klientów,
że posiada w sprzedaży
nową jesienną kolekcję

w atrakcyjnych fasonach
z najmodniejszych dzianin.
Zapraszamy do punktu sprzedaży

medium®!

w Gdyni, ul. adm. J. Unruga 1540 róg Żelaznej
od poniedziafku do soboty,
tel. 285-295, 0-90 50 42 16

Największa

GDAŃSK - ul. Chłopska 53 • ul. Wały Jagiellońskie
ELBLĄG - pl. Jagiellończyka 6

•

w kraju

sieć

artykułów si1ożywczych

hurtown.i

i chemii gospodarczej

~,:

NASZA OFi:lfA ie· - Ot:Jl]NA ZA

ZUPA AMINO
GRZYBOWA 60G

JMB POLSKA Spółka z o.o.

JACOBS

JACOBS
KRÓNUNG 250G

Caf e

KINDER SURPRISE

1,(J8

+VAT

~ ·

~

SOK
POMARAŃCZOWY 1L

1, 94

CUKIERKI MYNTHON 34G
STRONG EXTRA
LEMON

·:;,
i
i
.

~

3000 towarów
Zapraszamy do
naszych hurtowni:

,

PASTA COLGATE
f+W SOML

+VAT

w sprzed«żlJ!

GDAŃSK

ELBLĄG

ul. Radomska 25
tel./fax (050) 324-482

GDYNIA

ul Załogowa 17
tel./fax (058) 43(}-584

TCZEW

ul. Pucka 28
lel./fax (058) 234-069

ul. Jagiellońska 55
tel./fax (069) 339-456

.

'~·FSW="·-,,
·:::.:,.

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ

Gdańsk,

:~·: '•

.vx,

·.;.;.::;:: . ,.;.~

:-::::

-:::

·;~ . ;.._

.

:;;..

·:;;; .. ·.;,.

.,:~

-::=;;,:;..;. :;;;·.

~;.;i

,::;,;

. . ~~-..

tel.lfax 31-80-62, tel. 31-5D-41 w. 169 w godz. 8. 00-18. OO, fax 48-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 w god.?. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; E/bl11g,
tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00- 16.00; Tczew, tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00- 16.00; Starogi1rdGdsńskt, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

pm

'ASZE BIURA OGEOSZE • •
.: • •
ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

25 września 1995
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PROWADZIMY KOMPLETACJĘ DOSTAW MASZVN I URZĄDZEŃ
URZĄDZENIA BLACHARSKIE (wszystkich typów)
fi
MASZVNY STOLARSKIE (wszystkich typów)
f
BETONIARKI 50 I, 100 I, 150 I i 250 I
• TACZKI, CERAMIKA BUOOWI.ANA ; '
MASlYNY DO METALU· GILOTYNY PRASY ZAGINARKI
f'A,,""''"= ,,.,!
CYKLINIARKI 220V i 380V
'
'
. ·
PAPIER $CIERNY DO CYKLINIAREK - STYROPIAN
•

SZKOŁA

I

I

EST SZKOŁA
JĘZYK Qw
A
BEET ANGIELSKI NIEMIECKI

PLACOWKA

OGl:ASZA NABOR NA ROK 1995/1996

1111111111111:J!~~IIIIIIIII

1r.,;:m"""'1o~;m~m~-~am1n•,~-m~-~~~:m~.~a~t~·,1~·:-:~-,··t.,..'t·I
w icwodzie
....
.,,.-•...,..,.,.,,.....P"- -.....
technik-ekonomista
kszlclcącc

fi

Specjolność:

e finonse i rachunkowość

Prowaaz,my sprzedaż ratalną , leasing

'} e
e

-PPH „Kompex-SZADEJKO" SA

Roczne PolleeCllne Sluclum
FINANSE W FIRMIE

e INTENSYWNY KURS KSIĘGOWO$CI
e ROZLICZENIA PODATKOWE FIRM
e ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY

AfAllAirn wnH

!J.NGUAGECF.NlllE

BANKOWOSC

'"' BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Słowackiego 83, tel. 57-59-53, fax 57-54-80

91,3% naszych sfudenfów uważa,

SEKRETARIAT STUDIUM: 80·958 Gdańsk,ul. Bielańska 5, tel. 31-71-16, Elbl

że:

, zajęcia lekcyjne sq ciekawe i zajmujące
• nauczyciel poświęca/ wiele uwagi ich
indywidualnym potrzebom językowym
• wyraźnie odczuwają postępy, które
uczynili uczqc się na naszych kursach

'!§fJł PRODUCENT

Wyniki ankiety przeprowadzonej w maju '95

OKNA, DRZWI, WITRYNY

Z PCV I ALUMINIUM

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZYBY
ZESPOLONE, BEZPIECZNE, ANTYWŁAMANIOWE, KULOODPORNE

• l Opoziomów zaawansowania
• przygotowanie do egzaminów
Cambridge - PET, FCE, CAE, CPE

[83:-3~0 _Kartuzy, ul. Gdańska 41.tel.ffax 81 23 92 814002]

J KURSY

. ~l

~llił\l<iWm>r..tt""-"""'°' @ = ~

OFERTA

W~fil.;~g:i!f.i M~)&~ tff ~ "

oferuje mieszkania typu M-3 i M-4 o powierzchni
od 49,8 m2 do 62,0 m2 w budynku wielorodzinnym IV piętrowym z wybudowanymi garażami
w miejscu atrakcyjnym przy ul. Granicznej
w Gdyni Witominie. Planowany termin zasiedlenia 30 .1 O.1996 r.
Koszt l m~ p. u. - 1050 zł bez VAT.
Wymagane środki własne przyszłego użytkownika.
Możliwość: - likwidacji książeczek mieszkaniowych PKO,
- odliczeń od podatku dochodowego.
Chętnych zapraszamy do siedziby Spółdzielni
w Gdyni, ul. Zgoda 8, pokój nr 205 lub 114,
tel. 20-15-0lwew. 254 lub 214 w terminie
do 29 września 1995 r.

NIEMIECKIEGO

F~RM~~~~L~ :1

POSADZKI

Robotnicza Międzyzakładowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Bałtyk" w Gdyni

JĘZYKA

fi,~NA DO PODDASZY
SUFITY PODWIESZANE FIRM:

ff 81-22-45

,,THERMATEX", ,,DONN", ,,ECOPHON"
SUFITY ALUMINIOWE WŁOSKIE
ROZLEWNIA ROZPUSZCZALNIKÓW

Kartuzy, ul. Węglowa 1

,., rozcieńczoln;k; i benzyny

• 5 poziomów zaawansowania
• przygotowanie do egzaminu
ZDaF
~.I:,·,
- ,
ZESPÓŁ LEKTORÓW BEST
;·
' ·: ··.·.1.·

Gdańsk- Wrzeszcz,

ul.Pestalozziego 11113
tel.41-29-02 w.6 w godz. 14.00-18.00

'ii

hurt-detal

,ów 5. tel. 27-79-58, fax21-61-47 8.00· 16.00,sob. 8.00-13.00

...

INSTALACJE SANITARNE NA CAŁE ŻYCIE

FJ/J/WJrJf

Uk_ v s TEJI-.!_
~

produkcji amerykańskiej
Z

•

81·506 GDYNIA, ul. Halicklll 10
tel.nu 21·71·20

IANALIIAC~A·I01 DOCIĄGI

WARBUD s.c.

PVC i C-PVC

dla cieplej i zimnej wody
oraz centralnego ogrzewania
ZRÓB TO SAM • OSZCZĘDZISZ

Finna Handlowa

CHWASZCZYNO
E. Orzeszkowe 6 _
1

TEL./FAX

·52·82.· 65

P.B. KOMBUD ma przyjemność poinformować,
iż rozpoczyna budowę

OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH

SUCHY DWÓR
Sprzedaż

po atrakcyjnych cenach ! ! !
już

od 595 mln!!

Osiedle SUCHY DWÓR to nowatorska koncepcja architektoniczna oparta o idee Miast Ogrodów. Projekt zagospodarowania osiedla
obejmuje 32 ha i przewiduje docelowo realizację 380 domów.
OFERUJEMY: parterowe domki w pięciu typach o pow. od 52 m 2 (z poddaszem 79 m') do 76 m2
(z poddaszem 108 m') oraz piętrowe w zabudowie szeregowej i wolno stojącej
o pow. od 98 m' do 128 m' na działkach o pow. od 300 m' do 1000 m2.

jeżeli

nie piłes wypij
i odjedż nowym

ZAPEWNIAMY:

1. własność hipoteczną;
2. zasiedlenie już od kwietnia 1996;
korzystny system spłat.

GWARANTUJEMY POMOC W UZYSKANIU KREDYTÓW BANKOWYCH !!!

Opel Astra
l\'iezwykłe

Ten

zaproszenie do gry o Opla Astrę.

wspaniały

Paryża i

samochód, dwie wycieczki do

Wenecji oraz 500 koszulek to wszystko

jesc dla Ciebie. Poznaj

wspaniały i orzeźwiający

Włóż

do koperty 3 kapsle

smak Karmeli.
i

wyślij

wraz

bezalkoholowy
wspaniale

z

kuponem.

Napój

orzeiwia

"odlecieć"

nowym

To

jedyny

Piwny, który

cak

pozwala

wsiąść

Oplem

Astra.

Spróbuj a zobaczysz że ... Polubisz ten smak.

HBCltd.
rd. Kilińskiego 1-S. 89-452 Gdańsk
z dopiskiem "Ronkurs"
Losowanie nagród 3 L12.1 995. Ogłoszenie
wyników 05.0 1.1996. O zakwalifikowaniu
si~
du
konkursu
decyduje
dara
stempla poczto\\.·cgo. \fożes'l zwiększyć
prawdopodobieństwo \,"':-·grania nagrody
v.·ysyłając
dowolną
ilo~ć
Kuponów
Konkursuwych wraz z kapslami. Kupon
Konku rsowy może być zastąp i on4> kartk4
papieru .
wypełnioną
wg.
wzoru:
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Poniedziałek
TV

TV

T ,V
POLONI A

Progrmdnia
Panorama
Dzień dobry, tu Gdańsk
Trójmiejski Serwis Inform.
Studio „Trójki"
„Mały lord Fauntleroy"
(33): ,.Kaprys hrabiego" anim. prod.jap. (powt.)
9.15 „Przygód kilka wróbla
Ćwirka" - film dla dzieci
9.30 Poradnik domowy
IO.OO „Sterowane przeznaczenie"
- film sens.-obycz. (powt.)
11.35 „Siedem cudów świata" (6)
- serial (powt.)
12.05 ,.Nie czekaj!" (13) - serial
komediowy prod. BBC, reż.
Harold Snoad (powt.)
12.35 Świat przyrody (20): ,,Stawką jest życie" - serial prod.
angielskiej (powt.)
13.25 Zakopany skarb (3): ,,Srebro" - film dok. prod. USA
13.55 Artystyczny gość „Trójki" Elżbieta Wernio- scenograf
14.05 ,,Zaczarowany ołówek"
14.15 Ring - program Magdy Żurowskiej (powt.)
IS.OO Panorama
15.10 ,,Maluchy" (12) - serial anim.
15.35 Natura - genialny projektant
(6) ,,Człowiek na zamówienie" - ang. serial

7.00 Panorama
7.10 Program dnia
7.15 Szela: Hej bystra woda
8.00 Rozmowy ze zgryzem - Ewa
Błaszczyk (powt.)
8.30 „Królowie mórz" odc. 4 ,,Rzymianie" (powt.)
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Ciuchcia (powt.)
IO.OO Spółka rodzinna odc. 3 /19/ serial TVP (powt.) (napisy
w języku angielskim)
10.30 SYLWETKI: ,,Powrót Stefana Borsukiewicza" (powt. )
Il.OO 7 dni świat
11.30 Racja stanu
12.00 Wiadomości
12.15 Wigilia - film fab.TVP/ 57
min.I, reż. Leszek Wosiewicz (powt.)
13.10 ,,Zawsze wierni" - film dok.
(powt.)
13.50 Ojczyzna polszczyzna 14.05 Spotkania z profesorem
Wiktorem Zinem - ,,Święte
slupy" (powt.)
14.25 Rozmowa dnia
15.00 Moje książki -A. Drawicz
15.20 Swego nie znacie
15.30 Historia kołem się toczy Warszawa. czyli rzecz o
bratniej pomocy

16.05
16.30
16.50
17.OO
17.20
17.55
18.10
18.30
18.40
19.00

„Miód i pszczoły" (77)
Na planie filmowym
Trzy po trzy - quiz
Teleexpress
„Cristal" (276) - serial
Studio „Trójki"
Panorama
Punkt - temat dnia
W sportowym rytmie
Gdański dywanik - Na dywaniku: Jacek Taylor
19.30 Sportowcy (I): .,Ludzkie
maszyny" - serial BBC

16.00 Automania
16.30 Raj - mag. dla młodzieży
17 .OO Teleexpress
17.15 Podróż za jeden uśmiech
odc. 7 lost./ serial
17 .45 Pożegnanie Generała (relacja
z uroczystości pogrzebowych
gen. Stanisława Maczka)
18.05 W labiryncie odc. 104 i 105
19 .OO Miasto czterech granic
19.20 Dobranocka
19 .30 Wiadomości
19.55 Radio Powstańcze Błyskawica

16.05 Kronika kulturalna
17.00 Bajka
17.30 Sky Expres - serwis informacyjny
18 .OO Giełda pracy
18 .05 Sky Studio
I 8.30 Bajka
18 .50 Zapowiedź programu
19.00 Film fabularny

20.00 „Niebo bez granic" - film
sensacyjno-obyc zajowy
prod. USA, reż. David Lowell Rich
21.40 Studio „Trójki"
21.50 Panorama
22.00 Leksykon katolicki „Kościół ze Swornegali"
22.10 Dozwolone od lat 40, czyli
przeboje stal'lizych nastolatków - Premiery
22.35 „Trzy młyny" (I) - serial
filmowy prod. TVP
23.35 Program muzyczny - MTV
video music awards 1994
0.30 Zakończenie programu

20.05 „Druga Polska -

20.40 Sky Expres - serwis informacyjny
20.45 Gwiazdy muzyki country
21.20 Film fabularny
23.10 Film fabularny
0.40 Wielka Brytania - repo-

1

16

20

3

6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V. I. P. - rozmowa Jedynki
8.00 ,,Moda na sukces" /129/ - serial
prod. USA
8.30 Turniej Bractwa Przygody i Zabawy
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Gimnastyka
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.05 „Doktor Quinn" /40/ - serial
prod. USA /powt./
10.50 Muzyczna Jedynka
! I .OO Programik dla zwierząt
I 1.20 Male spojrzenie
l 1.30 Interfolk '95
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn
informacyjny
12.15 !Program ekologiczny
12.40 Szkoły w Europie - Multimedia
13.05 - 14. 50 Hity TV Edukacyjnej
13.05 Szaleństwa medycyny
13.15 Opowieści bałtyckie
13.35 Bałtyckie technologie
13.50 Kuchnia- Magnes
14.05 Ptakoijub
14.20 Z kamerą wśród zwierząt
14.35 W rajskim ogrodzie
14.50 Program dnia
IS.OO Drgawy
15.30 „Moda na sukces" /129/ - serial

7.00 Panorama
7.10 Sport - telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki
7 .50 Akademia zdrowia „Dwójki"
8.00 Panorama
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.30 ,,Morki Mindy" /9/- serial
9.00 Świat kobiet - audiotele
070005077
9.30 „Nasza wielka rodzina" /8/
„Król puszczy" - serial dok.

755
8.00
8.10
8.30
8.40
8.50

prod.japońskiej

9.55
IO.OO
10.25
10.50
I I .20
11.50

„Pan Magoo" - serial anim.
„Krzyżówka 13 - latków"
Familiada - teleturniej /powt./
Skrzydła bliżej marzeń

„Radio Romans" - serial
„Tajemnice naszych przodków" [1/3] - ,,Lucy" - film
dok. prod. ang.
12.50 Akademia zdrowia „Dwójki"
/powt./
13.00 Panorama
13.20 „Hardcastle and McComick"
/9/ - serial prod. USA
14.10 Clipol
14.40 Muzyczne nowości Dwójki
15.00 „Przygody Speeda Blyskawicy" [3/13] - serial anim. USA
15.25 Polska na turystycznej mapie
świata

15.30 Sportowe hobby -Telewizyjny klub sportowy Dwójki

16.00 Altemativi - mag. nastolatków
16.25 Rządy dzieci, czyli pajdokracja
16.50 Kalendarium XX wieku
17 .OO Teleexpress
17.20 Forum - audiotele 07000501112
18.10 „Murphy Brown" [31/52] - serial prod. USA
18.35 Kurs historii/3/ - Luty - kwiecień 89
19.00 Wieczorynka /filmy przyrodnicze/
19.30 Wiadomości
20.10 Teatr TV:Sławomir Mrożek
„Emigranci" rei. Kazimierz
Kutz, wyk. Marek Kondrat,
Zbigniew Zamachowski
22.20 Puls dnia
22.30 Tydzień prezydenta
22.40 MdM, czyli Mann do Matemy,
Matema do Manna
23.00 Gliny - magazyn policyjny
23.20 Wiadomości
23.40 Mistrzowie kina Alain Resnais
,,Stavisky" - film fab. prod.
franc. /1974 r. 113 mini wyk.
Jean - Paul Belmondo, Anny
Duperey, Francois Perier
1.30 Przeboje Bogusława Kaczyń
skiego - Raphael Oleg - triumfator Konkursu im. Piotra Czajkowskiego
2.1 O Zakończenie programu

POLONIA
1
6.00
6.45
7.45
8.10
9.50
10.40
12.20
14.00
15.35
16.00
17 .30
18 .20
19.10

,,Jolanda" - telenowela
„Drużyna specjalna" - serial
Teleshop
Filmy animowane
Film dokumentalny
,,Magnum" - serial
Filmy animowany
Film dokumentalny
Teleshop
Filmy animowane
„MacGyver'' - serial
,.Maria" - serial
.,Drużyna specjalna" - serial
USA
20.00 „Sprawa Nelsona" - film ang„
1973
21.50 ,,MacGyver" - serial USA
23 .35 „Maria" - serial
0.20 „Drużyna specjalna" - serial
USA
I.IO „Sprawa Nelsona" - film ang.,
1973
3.00 ,,MacGyver" - serial USA
4.40 „Drużyna specjalna" - serial
S. IO „Maria" - serial

-~RTL
2
6.40 -JO.OO Blok programów dla
dzieci:
IO.OO „California Highschool 2" - serial
1025 „Proszę o uśmiech" - show
(powt)
11.20 „Dr Quinn" - serial (powt.)
12.15 -17 .15 Blok programów dla
dzieci:
17.15 „Califomia Highschool" - serial
17.40 ,,Jump Street 21" - serial
18.35 „Cudowne lata" - serial
19 .00 ,,Benny Hill" - show
"5 p
, · h" h
19-"
., roszę o usrruec - s ow
20.00 Wiadomości
20.15 ,,A Silent Betrayal" . film krymi nal ny, USA 1994, reż. Robert Iscove, wyst.: Richard
Crenna, Williar,1 Shatner, Cliff
Gorman, Helen Shaver i in.
(105 min) Inspektor Frank Janek stoi przed trudnym zadaniem rozwiązania zagadki
śmierci wszystkich lokatorów
duz.ego bloku...
22.00 „Grim Prairie Tales" - horror,
USA J 990, reż. Wayne Coe,
wy,t.: James Earl Jones, Brad
Dourif, Will Hare, Mare McCIure i in. (80 min) Mężczyznom
opowiadającym przy ognisku
makabryczne historie zdarza się
przeżyć w rzeczywistości noc
pełną grozy
.
ko...Twm
· peaks" - se23 .35 ..Mxastecz
rial
0.30 " Dav1'd LeHerman" · show
110 Wiadomości
150 ..Telewizyjna gorączka·· - serial
2.15 „Remembrance of Love" - dramat, USA 1982 (powt.)
350 ,.Grim Prairie Tales" - horror,
USA 1990 (powt.)
,

16.00 Twój telefon bezpieczeństwa
- 27 - 24 - 15
16.30 Magazyn piłkarski - Gol
17 .OO „Wietnam - ostatnia bitwa" film dok. prod. ang.
17.50 Polska na turystycznej mapie
świata

18.00 Panorama
18.10 PANORAMA
18.30 Punkt - temat dnia
18.40 W sportowym rytmie
19 .05 Koło fortuny - teleturniej
19.35 ,,Knyżówka 13 - latków"
20.00

„Oddział specjalny" [3/6] serial prod. USA
20.30 Auto - magazyn motoryzacyjny
2055 Polska na turystycznej mapie
świata

21.00 Panorama
21.35 „Przystanek Alaska" (3/22]
- serial prod. USA
22.20 Magazyn literacki
23.00 Tropy - magazyn reportersko
- publicystyczny
23.30 Wołanie o pomoc
O.OO Panorama
0.05 Warszawska Jesień '95 podsumowanie 38 Międzyna
rodowego Festiwalu Muzyki
Współczesnej

1.05

Zakończenie

programu

SAT
IO.OO „Wyspa marzeń" - serial
11.00 „Cagney & Lacey" - serial
12.00 „Statek miłości" - serial
13.00 „Fakon Crest" - serial
14.00 „Cagney & Lacey" - serial
15.00 „Star Trek: Następne pokolenie" - serial
16.00 „Słoneczny patrol" - serial
17.00 (s) ,,Zaryzykuj!" - tdetumiej
17 .30 Magazyn regionalny
18.00 „Idź na całość I" - teleturniej
19.00 Wiadomości
19.15 Sport w SAT I
19.30 „Kolo fortuny" - teleturniej
20.15 „Siostra Stefanie" - serial
21.15 „Halo, wujku doktorze!" - serial
22.15 „Akta '95/39'' - mag. reporterów
23.00 „News & Stories": ,,Święto
piwa w Monachium"
2350 „Dreihaar zieht in den Krieg"
- chiński film obyczajowy,
reż. Zhang Jian-ya (100 min)
1.30 „Star Trek: Następne pokolenie" - serial (powt.)
210 „Słoneczny patrol" - serial
(powt.)

RTL
7.00 „Punkt 7"- mag.poranny
735 (s) ,,Między nami" - serial
8.05 (s) ,,Historia Springfieldów"
- serial
9.05 (s) ,,Santa Barbara" - serial
10.00 ,,Moda na sukces'' - serial
10.30 (s) .,Czas tęsknoty" - serial
11.00 „Właściwa cena" - show
11.30 ,,Pojedynek rodzinny" - telcturniej
,
12.OO „Punkt 12" - mag. in,orma.
12.30 ,,Złote dziewczyny" - serial
13.OO ,,Morderstwo to jeJ. hobby" se · I
na
14.00 (s) .. Barbel SchĄafer":
'
·
konta k UFO"
,,1,f1alem
tz
talkshow
15.00 (s) ,,Ilona Christen": ,,Opiekunka do dziecka - kochanką
ojca" - talkshow
6 00
I . (s) ,,Hans Meiser"; ,,Dziecko
· świadkiem w procesie sądowym" - talkshow
17 .OO (s) ,,leopardy!" - teleturniej
17.30 (s) ,,Między nami" - serial
lS.OO „Niezwykle mila rodzinka"·
serial (powt.)
1830 „Exclusiv" · magazyn
18·45 Wiadomości
t 9.1o „Explosiv" · magazyn
19·40 (s) ,,Dobre czasy, zie czasy"
20.15 „Ścigana" - serial
21.15 ,,Nagły wypadek''_ reportaże
z akcJ'i ratunkowych
22.15 ,,Extra" • magazyn
23 _00 „ 10 przed 11 ,, _ magazyn
23.30 kulturalny
Liga Mistrzów - magazyn
sportowy
O.OO Wiadomości
0.30 ,,Zdrówko"_ serial
1.00 ,,Niezwykle mila rodzinka" _
serial
1.30 ,.Złote dziewczyny" - serial

,poL
'SKY
-0-R U Nc---,-1-c-A- - - S A l - 5.00
6.30
7 .OO
8.45
8.55
9.00
9.30
10.30
li.OO

Film fabularny
Sky Studio (powt.)
Film fabularny
Powitanie
Zapowiedź programu
Bajka
W kręgu rodziny (powt.)
Bajka
IHAA' - program młodzieżowy

11.30 Bajka
12.00 Sky Studio
12.30 Na k rańcach świata program podróżniczy M.
Kochańczyka

13.00 Prawo, polityka, pieniądze (powt.)
14.00 Giełda pracy
14.05 Sky Studio
15.00 Sky Top - przeboje Sky
Orunia
15.30 Baw się razem z ami quiz
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Chełmża"

-

reportaż

20.25 Gwiazdy polskiego rocka Kombi
21 .OO Panorama
21.30 Czy jest tu panna na wydaniu - film fab. prod. polskiej /68 min/, reż. Janusz
Kondratiuk, wyst: Roman
Kłosowski, Krzysztof Kowalewski, Jan Wrona, Beata Andrzejewska i inni
22.40 Program na wtorek
22.50 Powrót bardów - Andrzej Sikorowski
23.20 ,,Moja Europa" - ,,Monsieur
Franciszek Starowieyski"
O.OO Program na wtorek
O.OS Warszawska Jesień '95
0.30 Zakończenie programu

EUROSPORT

rtaż

1.10 Sky Expres - serwis informacyjny - wydarzenia
dnia
1.20 Wielka Brytania - reportaż

2.10 Sky Studio (powt.)
3.00 Nasi goście (powt.)
4.00 Blok muzyczny

DISCOVERY

TNT

TV
5

6.00-20.00 CARTOON
6.10 -8.00 Seriale animowane
6.10 „Smurfy"
NETWORK - seriale animowane
635 ,,Alwin i wiewiórki"
17.00 „Dwa niemądre psiaki"
7 .05 ,,Batman i Robin"
(A/F/H)
7.30 „Simpsonowie"
17.30 „Mały Dracula" (A)
8.00 „Waltonowie" - serial
18.00 „Gdzie jesteś, Scooby-Doo?"
9.00 ,,Alf' - serial (powt.)
(A/F/H)
9.30 „Roseanne" - serial (powt.)
18.30 „Maska'' (A)
IO.OO ,,Na dobre i na zie" (,,For Bet- l9.00 „Tom i Jerry" (A)
ter or for Worse") - komedia, 1930 „Między nami, Jask.iniowcami" (A/F/S/H)
USA 1988 (powt.)
p · d · łk
2000 z kl
12.00 „Hart to Hart". serial
·
cy u: " ome Zia owy
musical"':
.,I
Dood It" - ko13.00 „Detektyw Remington Steele"
_sen'al
media muzyczna, USA 1943,
reż. Vincente Minnelli,
14.00 „Arabella Kiesbauer" - talwyst.:
Red Skelton, Eleanor
kshow
Powell, Richard Ainley, Pa15.05 „Domek na prerii'' - serial
tricia Dane i in. ( I 02 min)
16.05 -17.55 Seriale animowane:
. krawca zak h .
Pomocnik
oc UJe
16.05 „Smurfy"
się
w pię k neJ· a ktor16.30 „Animaniacs"
ce...(A/F/S/Fin/Hol)
1655 „Królik Bugs"
22.00 Z cyklu: ,,Pora na Clarka Ga17 25 „Między nami, Jaskiniowcable": ,,Samotna gwiazda" .
mi"
film obyczajowy, USA 1952,
17 55 „Pod jednym dachem" - serial
· v·
Sh
rez. mcent erman, wyst.:
18.25 ,,Alf' - serial
Ava Gardner, Clark Gable,
1855 „Roseanne" - serial
Lionel Barrymore, Beulah
19.30 „Taff' - mag. informacyjny
Bondi i in. (90 min) Stan Te1955 Wiadomości
ksas walczy o niepodle20.15 „Crossfire" • thriller, Niemg!ość... (A/F/S/Fin/H/Hol)
cv/USA 1995, reż. Jeannot
O.OO Noc w TNT: ,,Zabawne inteS~warc (91 min)
resy": ,,The Gang That Co22.10 „Blisko skóry" - talkshow
uldn't Shoot Straight" - koO.OO „Kung-fu: Legenda trwa" - semedia sensacyjna, USA
riat (powt.)
1971, reż. James Goldstone,
0.45 Wiadomości
· h
wyst.: J erry Or bac h , L e1g
055 ,,Babylon 5" - serial (powt.)
Taylor-Young, Robert De
1.40 Wiadomości
Niro, Jo Van Fleet i in. 1 92
'
1.50 „Diagnoza: morderstwo" - semin) Pechowym gangsterom
. 1(
na powt.)
udaje się zabić szefa ma2.35 „Arabella Kiesbauer" (powt.)
fii...(A/F/S)
3.30 Wiadomości
1.40 „That Sin.king Feeling" - ko3.40 ,,Pro movie" - magazyn filmomedia, Szkocja 1979, reż.
wy (powt.)
Bill Forsyth

wersje językowe: (A) - angielska, (Fin) - fińska, (F) - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska, (S) - szwedzka, (Hol) - holenderska

-PROPONUJEMY

8.00 Rebusy
8.30 Klub Lady Fitness
8.40 ,,Richie Rich" (17)
9.00 AUDIOGRA!MY
9.30 „Van Dyke Show" (4)
IO.OO Atek miłości" (52)
11.00 Moda znaki rock'n'roll
11.30 GRA!MY
12.00 Maski - magazyn
12.30 Sztuka informacji
13.00 Jesteśmy - pr. katolicki
13.30 Tylko dla dam
14.00 Oskar
14.30 Kuba zaprasza
15 .OO Kostka szczęścia
15.05 AUDIOGRAIMY
15.30 ,,Strachy z Transylwanii" (4)
16.00 Informacje
16.15 Twój lekarz
16.45 „Sekrety'' (61)
17.15 „Grunt to rodzina" (4)
17.40 Kostka szczęścia
17.45 Rebusy
18.15 ,,Mamuśki" (10)- serial
18 .45 Informacje
18.55 „Matrix" (13, ost.)
19.55 Informacje
20 .OO Film na telefon
• ,,Dwaj ludzie z miasta" - Francja,
1973; reż. Jose Giovanni. Stary policjant Gremain (Gabin)
próbuje pomóc przestępcy
(Delon) opuszczającemu wię
zienie po wieloletnim wyroku.
• ,,Zamach na królową" - USA; reż.
Jack Donohue. Dwójka żąd
nych przygód bohaterów z pomocą oficera marynarki próbuje wyłowić zatopioną niemiecką łódź i odremontować ją na
przyjazd królowej
21.55 Kostka szczęścia
22.00 Informacje i biznes inform.
22.20 ,,Życie jak sen" (7)
22.45 Egzamin dojrzałości
23.45 - O.IS Na każdy temat

okresu

Luty·

kwiecień

'89

Niewątpliwie naJważniejszym wydarzeniem
luty-kwiecień '89 byty rozmowy prowadzone przy

Okrągłym

Stole między reprezentującą obóz rządzący stro-

ną tzw. koalicyjna-rządową a strona opozycyjno-solidarnościową. Celem rozmów byto wypracowanie zasad de-

mokratyzacji ustroju politycznego oraz naprawa systemu
gospodarczego Polski. Program przypomni także wizytę
Wojciecha Jaruzelskiego w Płocku, częste w owym czasie
demonstracje, zmiany kadrowe w PZPR oraz legalne obchody rocznicy wydarzeń marca '68.

Emigranci
Arcydramat Mrożka, wbrew pozorom (tytuł), nie zawiera zbyt wielu aluzji politycznych. Jest raczej współczesnym moralitetem, niezwykle ascetycznym w formie. Jego akcja ogranicza się do dialogu
dwóch osób: intelektualisty- emigranta politycznego, i
.,gastarbeitera" - emigranta zarobkowego.
,,Emigrantów" trudno przypisać konkretnej stylistyce.
Są w tej sztuce elementy farsy i groteski, są akcenty komediowe, jest niekłamany tragizm.
Występują: Marek Kondrat i Zbigniew Zamachowski.

Mistriowie Kina

TROJMITS TO
8.30
9.00
IO .OO
11 .OO
11.30
12.00
12.30
13.00
16.00
17.00
l 7.45
18.15
18.45
19.45
21.30
22.00
22.15
23.15
23.55

Kurs historii (3)

TVPI
g. 18.35

TV

8.30 ,,Power Play" (powt.)
830 Igrzyska olimpijskie
16.00 Świat morza: Rekiny
9.00 Kręgle (powt.)
~0.30 Kolarstwo: Vuelta Espana
wielorybie - serial dok.
IO.OO „Doppelpass" - piłkarski tal- 12.00 Wyścigi
motocyklowe: I 7 .OO Groźna natura: Przewidykshow (powt.)
Grand Prix Argentyny w Buwanie sunami - serial
11.00 Sporty motorowe (powt.)
enos Aires
dok.
12,00 ,,Action 5": ,,Blade Warriors"
13.00 Formula 1: Grand Prix Portu- 18 .OO Podróże w czasie
- serial
13.00 ,,Magie Sports" (powt.): Basegalii w Estoril
dok.
ball - Major League NBA Su- 14.00 Golf: Ryder Cup w Nowym
18.35 Poza rok 2000 - magazyn
per Slams NBA - fina! '90
Jorku
popularnonaukowy
15.00 Jeździectwo: CS! Grand Prix 16.00 Kolarstwo górskie: MŚ
19.30
Samoloty pasażerskie:
17.00 Lekkoatletyka: Mityng w Jow St. Gallcn
BAe 146 - serial dok.
16.00 Piłka nożna: Bundesliga
hannesburgu
18.00 Wyścigi
17 .OO „Action 5"
motocyklowe: 20.00 Zaginiona część wszechświata - serial dok.
Grand Prix Argentyny w Bu18.00 ,,Magie Sports" (powt.)
21.00 Żywioły: Ogień - serial
enos Aires
19.55 Wiadomości sportowe
dok.
20.00 Piłka nożna: 2. Bundesliga - 18.30 Formula I: Grand Prix Portu22.00 Drapieżniki: Rekiny - segalii w Estoril
mecz tygodnia (na żywo)
rial dok.
22.10 Pitka nożna: ,,Hattrick Interna- 19.30 Wiadomości sportowe
20.00 Magazyn sportów motoro- 22.55 Atomowe lodzie podwodtional"
wych: m.in. Powerboat w
ne - serial dok.
2255 Wiadomości sportowe
Polsce, wyścigi dragsterów w
23.00 Jeździectwo: CSI Grand Prix
Santa Pod
w St. Gallen (powt.)
O.OO Sporty motorowe: Dl ADAC 22.00 „Eurogoals" - najciekawsze
bramki tygodnia
Supertourenwagen Cup (naj23.00 Golf
ważniejsze wydarzenia)
1.00 Wiadomości sportowe
1.00 ,,Best Direct" - reklamy
1.30 Zakończenie programu
1.30 „Trans World Sport" (powt.)
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Zapowiedzi programowe
„Legendy świata" (10)
„Capital City" - serial·
,,Za wszelką cenę"
,,
Music Box
Magazyn południowy
Studio TVT
„Moim zdaniem"
Koncert życzeń
,,Legendy świata" (11)
Studio TVT
,,Za wszelką cenę"
„Capital City"
„Romeo i Julia" - film USA
Informator
Snace's Music zaprasza
„Piątek 13-go" - serial USA
,,Złowrogi raj" - serial
„Playboy" - mag. erotyczny

t

Stavisky
Serge Alexandre Stavisky, zwany przez
przyjaciół Szaszą, pochodzący z Rosji urokliwy oszust,
uwielbiał luksus. Potrzebne na ten cel pieniądze zdobywa! grywając w kasynach i oszukując przy tym, ile się
dało. W 1926 r. został za to skazany na dwa lata więzie
nia i zakaz wstępu do kasyn i domów gry. Ale po wyjściu z więzienia natychmiast powróci! do dawnego trybu życia. Co więcej, został właścicielem teatru rewiowego. wydawnictwa i stacji radiowej. Z wdziękiem Arsena Lupin zdobywał zaufanie kobiet i polityków.

Nasza wielka
rodzina (8)
Król pusuzy

TVP li

M N
8.15 Hity na śniadanie (Eden)
9.00 ,,Maria przedstawia"
12.00 „Soul w MTV"
13.00 „Przeboje" (Ingo Schmoll)
14.00 ,,Muzyczny non stop"
15.00 „3 From I"
15.15 ,,Muzyczny non stop"
16.00 „CineMatic" - nowości fil- ,
mowe (Davina)
16.15 ,,Popołudnie z Enrico"
17.00 Wiadomości
17.15 „Popołudnie z Enrico"
17.30 ,,Zadzwoń do MTV" (Eden)
18.00 Brytyjska lista przebojów
20.00 „Przeboje" (Ingo Schmoll)
21.00 ,,Bez prądu": ,,Hole"
22.00 ,,Prawdziwy świat: Londyn"
- serial
2230 „Beavis i Butt-Head" - se- ,_'
rial
~
23.00 Wiadomości
23.15 „CineMatic" - nowości fil- .
mowe (Davina)
Piętnastoletnia Maggi napisała list - do sie2330 „Dźwiękowa encyklopedia
bie samej, kiedy skończy trzydziestkę. Wraz z listem,
reggae"
przysłanym teraz przez ojca, pojawia się dawna MagO.OO „Koniec?" - show MTV
gie, która wypomina tej obecnej, że nie spełniła swych
130 Noc z teledyskami
marzeń i tak mało osiągnęła w życiu. Shelly dostaje
,,list łańcuszkowy''. Kiedy go wyrzuca, wydaje jej się,
że spotykają ją same nieszczęścia.

NBC SUPER
CHANNE L

8.35 ,,Bibi i jej przyjaciele"
9.00 Supersklep
9.15 „7 na 7" - aktualności tygo- IO.OO „Europejskie kolo fortuny"
dnia (powt.)
14.00 „Amerykańskie kolo fortu10.15 Fa, si, la - śpiewajcie - quiz
ny" - magazyn finansowy
10.45 „Gaopolis" - magazyn
17 30 „Wieczorem o biznesie"
11.45 „W imieniu prawa" (powt.)
18.00 Wiadomości ITN
12.40 Pogoda dla pięciu kontynen- 18.30 ,,Dwudziesty wiek" - serial
tów
dokumentalny (Hol/N)
12.45 Dziennik France 3
1930 „Selina Scott" (Hol/N)
13.05 „Światła Paryża" - aktualno- 20.30 „Frontal" debata polityczści (powt.)
na (A)
13.30 „Patricia Kaas" (powt.)
2130 Wiadomości ITN
14.45 „Bon Week-End" - maga- 22.00
„Wieczór z Jay Leno" zyn satyryczny (powt.)
show (Hol/N/F)
15.30 „Dom Deschenes" - serial 23.00
Studio sport: wyścigi rowe(powt.)
rowe
16.00 Dziennik TVS
O.OO „Wieczorem o biznesie"
16.15 „Kuchnia muszkieterów'' 010 Informacje giełdowe
magazyn kulinarny
0.30 Wiadomości NBC
16.30 „Bibi i jej przyjaciele" - ma1.00 Rozmowy intymne (Hol/N)
gazyn dla dzieci (powt.)
1.30 „Wieczór z Jay Leno" 17.15 „Szansa dla piosenek" - vashow (Hol/N/F)
riiitas
17 .45 „Pytania dla mistrza" - gra 2.30 „Selina Scott" (Hol/N)
3.30 Rozmowy intymne (Hol/N)
dla młodzieży
18.15 „Wizje Ameryki": ,,Maro- 4.00 Debata polityczna (A)
ko" • reportaże i wywiady
18.30 Dziennik TV5
19 .OO „Światła Paryża" - aktualności
19.25 Pogoda dla pięciu kontynen- 17. 15 Program lokalny
tów
17.30 Kreskówki
{9.30 Dziennik szwajcarski
17.40 Zapowiedzi
20.00 „Thalassa" - magazyn mor- 18.00 „Biurowe jżycie" - serial
ski
18.30 „Maria" - telenowela
21.00 Aktualności kanadyjskie
I9 .15 BET w PTK2 - muzyk
21.55 Pogoda dla pięciu kontynen- 19.402.apowiedzi
tów
20.00 „Wastgate"' - serial
22.00 Dziennik France 2
21.00 BET w PTK2
22.40 „Dzieci telewizji" - maga- 21.40 Zapowiedzi
zyn publicystyczny
22.00 Program lokalny
23.50 „To jest pikantne"
22.20 Mój dom - magazyn bu0.30 Dziennik Soir 3
dowlano-mieszkaniowy
1.00 Powtórzenia programów:
21.50 „Motyw nadrzędny" - film
1.00 „Wizje Ameryki"
sens. USA

Czy jest tu panna

na 'N)'daniu?

TV

i

POLONIAł

9• 2l.30 Miody mężczy
zna powraca z wojska do rodzinnej wsi. Pragnie pracować na roli, ale do prowadzenia gospodarstwa jest
mu potrzebna żona. Kiedy w
swojej wiosce nie znajduje
odpowiedniej panny, odwiedza dalekich krewnych i
znajomych w całej Polsce.
Fabula stanowi pretekst do
o tradycji lub raczej o jej odrzucaniu.

powiedzenia czegoś
wyk. Roman Kło~owski.

Wśród

PTK

.,... O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TELEDZIENNIK

Thriller. Wyst.: Susanne Schafer. Sebaslian
Koch, Michael Greiling, Reiner Schene i in. (91 min). Młodej
agentce niemieckich służb specjalnych udaje się dostać do kierowniczych struktur organizacji terrorystycznej ...
Zdjęcia: KAPA

oraz Prasowa Agencja Telewi:.yjna

Redakcla nie odpowiada :r:a :r;mlany programu

