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Przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyny, Mirosława
Brzezińska nie zauważa szcze-

gólnej aktywności partyjnej
wśród miejscowych władz:
,,Podziały partyjnie nie wy•
stępują, raczej widać sympatie
personalne". Prywatnie pani

Allela ~ k 11 lipca br. poddała się do•
datkowej kontroli antydopingowei w Instytucie Sportu.
Przeprowadzono ią na wniosek klubu zawodnluki • US
Gdańsk I zainteresowanei.
Pływaczka

pr.i:ewodnicząca zauważyła już

Jak poinformował sekretar.i: komisji przeciwdziałającej dopingowi w sporcie, Janusz Tracewski: ,.P~óbka A wykazała
stosunek testosteronu do epistosteronu 3:3. Swiadczy to o opadającym poziomie tego hormonu. Jednocześnie potwierdza to
wcześniejsze wyniki informujące o tym, że nadmiar testosteronu był sztucznie wytworzony. Zawodniczka musiała sama
wprowadzić anaboliki do organizmu".
5 czerwca na zawodach Grand Prix. Polski w Oświęcimiu
pr.i:ebadano m.in. A. Pęczak. Pobrana od niej próbka „A" wykazała wynik polytywny, znacznie przekraczający dopuszczalny poziom.

w mieście oznaki kampanii
wyborczej . Do Kościerzyny
zjechał Krzysztof Bielecki
z KLO, agitował Janusz Korwin-Mikke, a KPN plakatuje
miasto. Jeden z aktywistów tej
partii, właściciel dwóch kiosków z gazetami. wkłada ulotki
swojego ugrupowania do
sprzedawanej „Gazety Wyborczej".

(PAP)

Cisza przed burzą
... panuje w PuckuJak twierdzi przewodniczący Rady Miasta Jan Piotrowicz.
- KPN nie słychać ... narazie, ale dość aktywne jest Porozumienie Centrum. Szczególnie na lamach lokalnych gazet. Nie ma partyjnych frakcji
w Radzie Gminy. Jest spokojnie i może dlatego wychodzimy na prostą z długów.

no odpowiedzieć na pytanie
o aktywność partii w Kartuzach - powiedział reporterowi
„DB" przewodniczący Rady
Miasta, Andrzej Kruszy11ski.
Z jego obserwacji wynika, że
od dłuższego czasu kartuskich
Kaszubów próbuje pozyskać
Kongres Liberalno-Demok ratyczny. Tusk i Bielecki bywają
tam regularnie.
Ostatnio Kartuzy odwiedzi!
też Korwin-Mikke, ale nie sły
chać o aktywnym gronie jego
zwolenników w gminie czy
w mieście.

Mimo że sama pani burmistrz myśli o kandydowaniu
w nadchodzących wyborach,
miejscowa rada jest raczej apo1ityczna. W każdym razie
podziały nie są wynikiem
wpływów partyjnych.
-Zajmujemy się swoimi problemami - powiedział przewo-

Nie analizujemy
... partyjnego krajobrazu
gminy dokładnie. dlatego trud-
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przepisom wprowadzonym przez ministerstwo w 1990 roku komornicy nie musieli do grudnia
199 l rozliczać ryczałtu pobieranego od klientów,
a przeznaczonego na funkcjonowanie ich kancelarii.
Zgodnie z przepisami· powinni opłacić z niego funkcjonowanie biura, a resztę
oddać do budżetu. Ryczałt,
liczony jako procent od
ściągniętych przez komornika kwot, osiągał wartość
miliardów złotych.
Nie wiadomo, jakiej wysokości ryczałty pobrał i
wszyscy komornicy. W skali kraju najprawdopodob niej
chodzi o setki miliardów
złotych. Według Lewandowskiego w samym Opolu
budżet poniósł z tego tytułu
szkody na ok. 6 mld zło
tych. 6 grudnia 1991 roku,
po skandalu jaki w środowi
skach prawniczych wywoła
ła wysokość komorniczych
zarobków, ministerstwo
podpisało z komornikami
porozumienie. Umowa zobowiązywała tych ostatnich
do zwrotu jedynie niewielkiej części bezprawnie z a Dzięki
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Nadal trwa au11a, tylko trochę złagodzona pnez ostał•
nie ochłodze1da I przelotne opady • poinformował la•
kład Hydrologll IMGW.

Sytuacja hydrologiczna jest podobna jak w zeszłym roku
o tej samej porze. Wiosna była sucha i upalna, a deszcze
w cz.erwcu i początkach lipca nie wyrównały deficytu opadów.
Poziom wód gmntowych jest od 50 do 150 cm poniżej średniej
wieloletniej.
Susza trwa już, z krótkimi przerwami, ponad 10 lat - od
1982 r. W tym czasie opady były mniejsze o lO proc. Również
i rok l 993 zapowiada się jako suchy. choć nie powinna to być
tak katastrofalna susza jak w ubiegłym roku.

20 lipca,wtorek, imieniny Czeslaim, Hieronima
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(Jacek Łęski, Piotr Wysocki z Warszawy
• specialnie dla „DB")
♦
Prokurater Janusz Le•
wandowskl w liście do
ministra sprawiedllwoicl
Jana Piątkowskiego do•
maga się wnnęcla
śledztwa w sprawie umo•
wy dotyczącej ro1lluenia
tzw. 'tuałtów kancela•
ryinyc , jaką Minister•
stwo Sprawiedllweścl
podpisało ze Stowarzy•
szeniem Komorników Są•
dowych.

Włllf

lcoittetlleNWicc

pieNlą seńi

JE

al8redi ~~

mniowłonydt ~ ~ lemu prlG l..o.•.-.Mlcl nieniie~

_r.ukarany=

l

a cl
~NEQud

.Z: uszkocboaym silnlkiem ~ z ~ morskich, oclbYIYdi
zliuilo.!l!lll!lr
w ubieclłYnl ~ . do Sloczni Półnomei w Gdcńku nowo1i1'°111n,

Zeppenlelda. Stafelr ten miał liyć m&'II)' mu dwa Jrla lefflu. W w,nlkv
renegoefrrąi łllfallono osfafwanie, J.e _,_. Olł
..1..,,;;. ...:..a..., PvwablG awmła t...i-- 1 clwódi ~
•
1 ~~ 9'~, ~"1;slriacldeł, wylduaia
! waść~ kolejnego wielolirolnle pnesw.rcmego terminu
'
'
I ::alama jednoGtki.
I

trzymanych

pieniędzy,

sankcjonowała

natomiast
zatrzymanie przez komorników dużo większej reszty.
Prokurator Lewandowski
nazwał porozumienie „zmową Stowarzyszenia Komorników Sądowych i Ministerstwa Sprawiedliwości,
wymierzoną w interes budżetu państwa". Wysokim
urzędnikom ministerstwa
zarzucił działanie wbrew
prawu i „elementarnem u
poczuciu przyzwoitości".
Swoje twierdzenia Lewandow·ski ilustruje przykła
dem komornika ze Strzelec
Opolskich. W trzecim kwartale 199 l roku wziął on 2
mld 270 mln zł ryczałtu
kancelaryjnego , przeznaczonego rzekomo na funkcjonowanie dwuosobowego
biura mieszczącego się
w dwóch pokojach, których
wynajem opłacał komorni -kowi sąd. W wyniku umowy z 6 grudnia komornik
zwrócił 226 mln zł, dla siebie zatrzymał ponad dw a
miliardy. Tymczasem koszt
funkcjonowania wszystkich
prokuratur w Opolskiem
w całym roku 1991, bez
płac i ich pochodnych, wyniósł 741 mln zł.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że porozumienie
z komornikami przygotowywali wiceministrowi e : Jadwiga Skórzewska-Lo sia k
i Andrzej Marcinkowski
oraz dyrektorzy : Przemysław Strach (obecny dyrektor gabinetu ministra sprawiedliwości) i Marek Gintowt (ostatnio odwołany
szef Departamentu Sądów
i Notariatów).

erownictwo stoczni
odmawia wszelkich
informacji na temat
rototypowcgo kontenerowca. Jego budowa szla
wyjątkowo opornie i od pocz:1tku towarzyszyły jej kłopo
ty. Podobne jednostki inne
stocznie montują w ciągu pól
roku. W przeszłości „Północ
na„ wykonywała całe serie zło
żonych technicznie okrętów
wojennych, nasyconych nowoczesnymi urządzeniami i. systemami uzbrojenia. W porównaniu z nimi kontenerowce są pustym i, stalowymi pudłami
z nadbudówką i silnikami.
Stoczniowcy uważają, że po•
wód ślamazarnego tempa budowy pierwszych jednostek
handlowych stanowi niekorzystnie sformułowanv kontrakt .
Odbiorca ma moi.li"wość zbytniego ingerowania w proces
produkcji, co znacznie hamuje
roboty. Kontrahent c.lęsto zjawia! się w stoczni żądając dodatkowego piaskowania burt
czy wprowadzania na statku
zmian konstrukcyjnych . Do
piaskowania stalowych blach
użyto na jego życzenie niezwykle szkodliwego dla środowi
ska naturalnego żużlu pomic-

Zmag ania przy rurociągu
dwierty w rurociągu biegnącym przez dzielnicę GdańskStogi to stale i wcale niemałe
źrbdlo dochodów dla wielu rodzimych szejków. Policji za ten stan rLeczy obrywało się już nie raz. bo też bezkarność osób trudniących się tym procederem nie inspirowała do pochwal pod adresem stróżów porządku.
Trzeba przy tym przyznać, że zorganizowane grupy „nafciarzy" opróżniających
rafineryjny rurociąg z przetworów ropy
działają w coraz bardziej perfekcyjny sposób. Od systemu wczesnego ostrzegania
pracujących bezpośrednio przy wydobyciu
po dystrybucję paliwa - wszystkie ogniwa
funkcjonują bardzo sprawnie.
W nocy z piątku na sobotę udało się
jednak połączonym siłom policji z KWP

ona Komisariatu Stogi przyłapać na gorą
cym uczynku jedną z takich grup . Jej
członkowie zdążyli już przy ul. Kaczeńce

zatankować 4 tony paliwa na zaparkowane
w pobliżu odwiertu 3 samochody marki
żuk . Dziury zasklepionej zaworem (do
wielokrotnego użytku) nie udało się

sprawcom zamaskować. Policja ujęta 3
sprawców, a wobec dwóch z nich prokurator orLekt areszt tymczasowy.
Policjanci twierdzą , że pomysłowość
złodziei paliwa byłaby wręcz godna podziwu, gdyby nie dotyczyła właśnie takiego
zajęcia. Nawet gdy łapie się ich w pobliżu

dziowego. Czyszczenie burt
żużlem, po zainstalowaniu motorów, byto prawdopodobnie
przyczyną zatarcia jednego
z nich. Mimo filtrów, do cylin-

drów mogły przedostać się niezwy kle twarde drobiny pyłu
żużlowego. Kiedy jednostka
prlechodzila próby na uwięzi,
oknalo się, że hałas silników
przekracrn wszelkie normy,
a błąd tkwi w żle zaprojektowanym układzie odprowadzania spalin. W rezultacie trzeba
było podwyższyć komin.
Sytuacja finasowa „Północ
nej'' jest fatalna. Stocznia ma
wilomiliardowe długi w bankach. Znaczną część kwoty zadłużenia zamrożono w feralnych kontenerowcach , które
znajdują się w różnych fazach
montażu. Na składowiskach

o
którzy wolą unikać bezpośrednich kontaktów z rurociągiem oraz jego stróżami i zamiast nosić beczki wypełnione paliwem
podł~czają węże, z których ropopochodne
bezpośrednio trafiają „na bagaż". Jeśli dodać do tego fakt, że policjanci na Stogach
nie mają nawet jednego noktowizora, to
·obraz zjawiska staje się znacznie pełniejszy.

iest zajęte

... sezonem turystycznym .
Mimo że burmistrz Zygmunt
Orzeł deklaruje darmowy lokal
na spotkania przedwyborcze
poszczególnych partii, nie widac jeszcze aktywistów. Sam
jest bezpartyjny, choć nic ukrywa sympatii dla „Solidarności ...

rdzewieją blachy i elementy
sprefabrykowane, przeznacz,one do budowy dwóch kadlubów. Drugi k~dlub jest już gotowy. Natomiast na g_<?towym
statku n ablezy pi:-zystą_() 1c_kdo re.
montu 1u wynuany s1Im a. 1e*cli ~~sperci firmy ubezp_iecz~JąceJ Jego b~dowę \;"Y~azą w1nę stoczni, pon1es1e ona
ogromne koszty naprawy motoru.
Pod koniec lat 80., gdy podpisywano umowę dotyczącą

dostawy czterech kontcnerow-

Pechowe
konie

rurociągu opowiadają o potrLebie nocnych
spacerów lub biegania, które zalecił im lekarz. Inni wyrażają skruchę, bo policja
właśnie zapobiegła wyrwaniu przez nich
na działkach kilku marchewek, które miały
urozmaicić skąpy jadłospis . Są też tacy,

u

Władysławowo

na lasce kontrahenta

,,Północna''

Miliardy w kieszeni?

dniczący.

tt I

ce

ców , uważano ją za sukces
handlowy ,,Północnej" . W ówczesnych uwarunkowaniac h
ekonomicznych liczył się każ
dy dolar, a nie koszt jego uzyskania. Dzisiaj kontrakt
z odbiorcą niemieckim, który
zrezygnował już. z dwóch statków, może stać się gwoździem
do trumny gdańskiego przedsiębiorstwa. Największym problemem stoczni jest nie tyle
uniknięcie strat, co ich zminimalizowanie.

JmSieński

Gaś

Fot J. Rybicki

W rejonie Władysławowa
daje się zauważyć jedynie poczynania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i PC, ale ci
ostatni „sami się przyznają, że
mają tylko 20 aktywnie działa
jących członków". Mówi się
też we Władysławowie o „jakiejś partii katolickiej popierającej wiceministra Z. Sulatyckiego", ale to tylko pogłoski
krążące po ratuszu.
Jak powiedział nam burmistrz wszyscy zajęci są turystami i jego urząd ma codziennie dostatecznie dużo spraw do
załatwienia, by nie interesować
się partiami.

Starogard Gdański
i Tczew

W rejonie Starogardu aktywnie działa PSL - powiedział
nam wójt, Andrzej Małkowski
- współpracują z Gminnym
Związkiem Kółek Rolniczych
i to chyba jedyna oznaka działania partii na tym terenie.
Podobna sytuacja panuje
w Tczewie. Co prawda widać
nieśmiałe akcje niektórych partii, ale nie ma faworytów. Ge•
neralnie wszyscy są zajęci
swoimi problemami, z których
n:ijwiększym jest bezrobocie ...

Tomasz Zając

Wtei dekadzie

• atomowy konflikt?!

to

•
szy
pierw
przy

guziku?
estem przekonany, że
w ciągu tego dziesięciole
cia ktoś uzyje broni ato•
mowej, chociaż z pewnością nie będą to ani Rosjanie, ani
my - twierdzi szef ~wmdu marynarki wojennej USA, kontradmirał Edward Schifen.
Obecnie już 9 państw dysponuje arsenałem nuklearnym i eksperci wywiadu amerykańskiego lic7.ą s.ię z tym, że
w najbliższych IO lalach liczba ta może
się podwoić. Jak wynika z udzielonego
wywiadu, kontrndmiral Schifcr jest pełen wą1pliwości, czy więkswść państw,
zwłaszcza trzeciego świata, poważnie
zapewnia o gotowości p17_estrzegania
układu o nierozprzestu.enianiu broni nukleam:j.

Ekspert z dziedziny między
narodowego handlu bronią, obecnie stały doradca komisji polityki zagranicznej Izby Reprezentantów Kongresu USA, Kenneth
Timmerman stwierdził z kolei,
że mamy jeszcze przed sobą dwa
lata, aby zapobiec katastrone zastosowania broni nuklearnej. Nie
możemy określić, czy tak.ie niebezpiec1..cństwo nie zagrozi nam
ze strony np. Armenii. Azerbej~u,_Sudaim,czy_~ibii_·
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W związku z trudnościami
z zakupem gaśnic minister
transportu i gospodarki morskiej przedłużył termin obowiązkowego wyposażenia samochodów osobowych w to
urządzenie. Gaśnice muszą na
razie mieć jedynie samochody
zarejestrowane po 30 czerwca
br.
Samochody zarejestrowane po
raz pierwszy po I stycznia 1988 r.

na nGameI

O
A

• Minister się ugiał

a przed 30 czerwca br. muszą być
wyposażone w gaśnice po 3 1 grudnia l 993 r., natomiast w samochodach zarejestrowanych po raz
pierwszy przed I stycznia I 988 r.
gaśnica będzie niezbędna dopiero
po 30 czerwca I 994 r., przy czym
może ona zawierać mniej niż I kilogram środka gaśniczego. Musi
natomiast posiadać atest lub numer
Polskiej Normy.
-

-··

-

.

Polski trawler „Garnela" ze świnoujskiego Przedsiębiorstwa Połowów
AreSzł
t Dalekomorskich i Usług Rybackich
,,Odra" zatrzymany został w Argentynie pod zarzutem naruszenia argentyńskiej strefy wód tastrzeionych. Polska jednostka zatrzymana została
przez argentyński okręt wojenny i skierowana do portu Bahia Blanca, gdzie
(PAP)
znajduje się obecnie.
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Prokuratura Rejonowa
w Gdyni aresztowała 24-leł•
nią Kałal'IJllę P, Dziewczyna
podejrzana jest o to, ie po•

Chorwaci

Bośniaccy

•

mają podjąć próbę wysiania
za granicę około 10 tysięq

zatrzymanych muzulnrnń
skich mę7,czyzn - podały źró
dła ONZ. Jeśli przyłączą się
do nich rodziny, el'.odus może objąć 30 tysięcy osób.

• .Ukrainu zażądała pilne
zwołania
pieczeństwa

sesji Rady BezONZ w sprawie
uchwały pllilamcntu Rosji :;,, 9
lipca o przejęciu pod rządy
rosyjskie Sewastopola nad
Monero Czarn}m ..

go

Swoją karierę bezrobotna
Katarzyna P. rozpoczęła
w gdyńskim oddziale Banku
Komunalnego. 30 kwietnia za-

NIEMCY

kradzież

w sklepie 24-letniego męz
czyznę, którego uważa za
wysokiej rangi członka kolumbijskiego kartelu kokainowego Me<lelli.

,.

• Liczba ofiar trzęS1ema
ziemi, które tydzień temu nawiedziło północną Japonię
wzrosła do 181.

.., Szymon Goldberg,
skrzypek i dyrygent polskie•
go pochodzenia. zmarł w poniedziałek w wieku 84 lat na
atak serca w hotelu w'Toya•
·
mie, w Japoni1.
• Reżyser Roman Polań
ski, uhonorowany został na- .
grodą przyznaw_aną co dw,1
lata prze:z,w1osk1e pismo fil•
rnowe „Film • Krytyka"
Dwa lata temu jej laureatami zostali mistrzowie świato
wego kina, 6>.lfrcd Hitchcock
, i Elia Kazan.

•

•

krnju.

I

że

w jego brzuchu znajdowasrebrna błyskotka
z 1907 r i ołowiany guzik
z dwugłowym orłem od car§kiego mw1duru.

NORWEGIA
• Stowarz.yszenie 150 europejskich organi7.acji ochrony środowiska EBB postano•
wiło odebrać premier Norwc•
g1i pani Gro Harlem Brund
tland prestizową nagrodę
międzynarodową, przyznaną

jejwl988 rza wkład w pra•

komisJi, ds.

ochrony tirodowiska i rozwo-

ju
DecyzJę podjęto na znak
protestu przeciwko wyrazeniu przez nądnorweski zgoy na powrót do komercyjnych połowów płetwala karłowatego (gatunek wielory•
ba).

JC

To „ trefny"
Ostrzega się przed kupnem
czerwonego malucha BTH
5235 rocznik 1991 skradzionego ok. godz. I w nocy z 18 na
19 lipca z ulicy Więckowskie
go I (Gdańsk Chełm) . Za wiadomość nagroda. Tel. 52-4556.

~
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Wczoraj w sali Senatu Politechniki Gda11skiej odbyło się
również posiedzenie Rady
Rektorów Pomorza Gdańskie
go i Rady Rektorów Pomorza
Nadwiślańskiego. Jak poinformował nas rektor Politechniki
Gdańskiej. prof. Edmund Wittbrodt, podsumowano mijającą,
trzyletnią kadencję rad i wytyczono zadania na najbliższy
czas. Dyskutowano także
o projekcie zmiany Ustawy
o Szkolnictwie Wyższym
i przedstawiono postulaty rady,
które nie znalazły się jeszcze
w wymienionym projekcie .
Podsumowano również tegoroczną rekrutację na wyższe
(MW)
uczelnie.

SZCZECI
25-letnq Polk~, mi,'
isz.kankę Szczedna. z.naleź!
w nicd·-~1cly cdnicy z pnejścia
granicznego w Kołbaskowie
w hagażniku samochodu rn
.zda Prowadził go Lihaf1cz\
1„atniev..k:1łv w Berlinie
•

Dar Sw,·e~,·a" na s1Ja'·u Wal'·

północny
żolni~-

rozpoczęty

(ken)

,

,,swoim" banku

--

I

T

t

wzniesionym
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Do Gdańska przyjedzie wkrótce Oxford Slage Company,
jeden I najpopularniejszych brytyjskich teatrów, działający
pod kierunkiem Johna Retallacka.
Zespól ten istnieje cztery lata, specjalizuje się w inscenizacjach dziel klasyków, w tym
również Szekspira. Znają je
widzowie na całym niemal
świecie, bo teatr nieustannie
podróżuje. Do Polski zawita po
raz pierwszy, by uświetnić
Gdański Tydzień Szekspirowski, który rozpocznie się 31
lipca. w dniu otwarcia Jarmarku św. Dominika, wielką paradą z licznymi atrakcjami.
Barwny teatralny korowód
przejdzie ulicą Długą do Dłu
giego Targu, a spektakle odbywać się będą na czterech scenach Teatru „Wybrzeże" w Gdarisku i Sopocie.
Angielscy goście wystąpią
na dużej scenie przy Targu
Węglowym. gdzie trzykrotnie
zaprezentują „Komedię omyłek" Szekspira. Dwie szekspirowskie pozycje ze swego repertuaru przypomni również
Teatr „Wybrzeże", wystawiając „Trojlusa i Kressydę" oraz
.,Poskromienie złośnicy". Program tygodnia obejmuje również kilka innych, już nie szekspirowskich, lecz interesują-
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W~glowy 4, tel. 31 51 88. Biuro Ogi.
!..Zbrojowni''. Gdańsk. Targ
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widzieć

dziale BIG w Gdańsku lub w ...Gdvni.
w Gdym W wyniku analizy ekonomicz:nej. nie znaJdu_jąc uzasadnienia dla dalsze- Niewykluczone bowiem, że ekspansywny
go działunia oddziału, centrala banku po- BIG, po likwidacji oddziału „swojego·•
banku, zorganizuje kolejny punkt swojej
stanowiła z dni~m 9 lipca br. zlikwidować
· czten: oddziały. Uspoko1·ono J·ed- sieci na Wybrzeżu. Rzecznik prasowy BlG
w sumie
·, że likwidacja ma przebie- S .A. stwierdzi!, że proces uzdrawiania
nakże klientów,
ł-BR S.A. przebieg.a zgodnie z przyjętym
gać powoli, bez uszC?erbku dla ich depoC
.
Zamiast uzdrowienia stosuje się najpro- zytow .n lepsi pracownicy (sumiennie harmonogramem ...
(J.W.)
stszą operacJę chirurgiczną. W pierwszym wykonujący swoje obowiązki!) mają być
cięciu pod nóż dostał się oddział ŁBR zagospodarowani, prawdopodobnie w od------..------------------------------------------------niszczyciela ORP „Garland". z v.
'
Jacht „Dar Świecia" kontynuuje
Bootami I samolotami Luftwaffe.
15 maja br.
I(, w obronie konwoju .. PQ. 16"
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Z Murmańska „Dar Świecia"
p· k. .
k d aną J
patronuje Marynar-· I
pamięć poległyc. 'skh1aa1qc kwiaty pożeglował w rci·on. gdzie wiodła wie żeglarskiej
m _r- rez. ana in ·1ew1cza. po
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wał też

• Mini~terstwo Przemysłu
i Handlu prtedst::wi zalo:r.enia
polityki przcm:ysłowej państw;.
5 sierpnia br.
• Wg prognoz resonu pra
cy od 1995 r. bezrobocie bę
dzi<' spadać
• GUS sygnuh.wje coraL
głębszy regres w hodowli
• Fundusz Współprac)
(Cooper..ttion Found) podjął decyzję o ttn1t:h01nieniu nowyer
kredytów zagraniczny_ch dh,
pols-kicgo rolnictwa i pt7.etwór
st,,..a rolno-spoiyv,czego w m ,
·
mach 17w. agro-linii
Prawdopodobni(
•
• w ptcrv,szych dniach sierpni./
zostanie podpisana umowa
o uruchomieniu przez Ditd
Światowy 140 mln dolaró1'.
pożyczki prze-znaczonej dla
polskiego lesnictwa
• 5 prze<l!>iębiorstw zbroje
niowych, które poniosły strat
w wyniku nałożonego przez
0?-17. embarga na doMawy do
Iraku, przedstawi resortowi
przemysłu w ciągu tygodnia
1 dokładne wyliczenia, Strona
rządowa oceni, w jakim stop
niu straty te mogą być zrekom
pensov.mne umor7..enicm należ.
no~ci tych .zakładów wobec bu
dżetu państwa - uzgodnionn pe,
kilku godzinach negocjacji ri,1
du z przedstawicielami „Snli
ttuno~ci · .,1l1rojcniówk i''
- Zdaniem wiceministra
SZ Litwy, Vladislavasa Do
marl.:asa Traktat międz) Litwą
i Polską wstanie podpisany jcsz.r:ze w tym roku
• Janusz Byliński. ktof)
w piątek zrezygnował z funkcji
kierownika Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywne,
sciowcj. wyjasnil iż. powodem
tej d•~cy:rJi była .,niezgoda na
politykę roln:.i fim1owaną prze
doradc-ę prenm.'ffi. panią Mari~
Stolzmar'

O
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Dla plastyków

ła się

maluch!

dostarczyć odręcznie
życiorys zdjęcie.

niemiecki. Wymagane jest też
·k l b
·
· d
prawo
J ódJaz· Y· na c1ągm u samoc
t
·
k
p 1 kt cięzarowy.
ra · Y anci zos
b
· k.anąh zatru·
d mem· na st anow1s
I
h otd ac ro
h
·
w gospo
mczyc
·k HroI.
I
· · Sarstwae
I
o.
z czw1
reg1ome
nyc 1 wod
końca pażdziernika
sztyn,
br. do końca marca 1994 roku.
w celu pogłębienia wiedzy.
dwa razy w tygodniu będą brać
udział w zajęciach teoretycznych z zakresu produkcji roi ekonomiki·.

•

z Cher!IOnia To gigantyczne
trofeum było tym cenniejszel

cę światowej

woju przez Inny bank • BIG. tócl1ki
bank tonął, był przez dłułs1y okres
poci 1ar1qdem komisarycznym. Uralo•
wać miał go BIG, który otrzymał na ten
cel pomoc finansowa NBP, Na"1pierw
„
zmieniono kierownictwo banku, teraz
nadszedł cr;as ... likw'1dac'1'1 oclcl1'1ało'w,
Gclyn'ski oddział uznano 1a nleefek•
.
, ła1ący
w cluiym nasyceniu
tywny •I d11a
bankowym.

•
··
k'.. I
Szeksp1rows
, k'I Tyd11en
I Na ralle ■ Gdans

wodnym~ inżynier

niku

Chętni mogą się zgłaszać do
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdai1sku Lipcach. Termin · do 30 lipca br. Należy
napisany
Kandydaci
i
powinni posiadać
· k
b
· d gospodar·
st wo ro lne I znac o rze Języ
·· ·
t

.., Wazącego 107 kg suma
złowił w Kachowskim zbior•

chciałby

WARSZAWA

Prof. Grzonka poinformoo wstępnym projekcie
.,spotkania trzech prezydentów" w Gdańsku 21 września,
kiedy to zostaną nadane tytuły
honorowych doktorów UG prezydentom Richardowi von Weizsackerowi i Francois Mitterrandowi (prezydent Lech Wałęsa odebrał honorowy doktorat UG w marcu 1990). Głów
ne uroczystości i spotkania
odbędą się w Dworze Artusa
i ratuszu Głównego Miasta
uniwersytet bowiem nic dysponuje stosownymi do rangi gości pomieszczeniami. Będzie to
nie tylko święto uniwersytetu
i okazja do jego promocji. ale
zarazem spotkanie o spodziewanej dużej wadze politycznej.

niwersytetowi zależy
na dobrej współpracy
z mass mediami,

w nich swoich przyjaciół i promotorów, szczególnie zaś liczy
na życzliwą pomoc w obliczu
dramatycznej sytuacji buLetowej - mówił na wczorajszej
konferencji szefów gdańskich
mediów rektor Uniwersytetu
Gda11skiego, prof. Zbigniew
Grzonka. - Mediom powinno
również zależeć na współpra
cy, np. przy opracowywaniu
bardziej skomplikowanych tematów; uniwersytet chętnie
wesprze dziennikarzy potencjałem naukowym swoich fa.
chowców.
Największa na północy kraju uczelnia ( 15 tys. studentów,
w tym 10 tys. stacjonarnych.
około 1400 nauczycieli akade' mickich i 1300 pracowników
naukowo-technicznych, inży
nieryjnych i obsługi administracyjnej) boryka się z poważ
nymi trudnościami finansowymi. Niedobór tegorocznego budżetu sięgnie prawdopodobnie
50 mld zł; na płace wystarczy
I tylko do pahlziernika. Pomimo
to uniwersytet stopniowo
wdraża reformę studiów. reorganizuje system badań naukowych i pracuje nad zamierzeniami inwestycyjnymi w roku
przyszłym. Jest już gotowa
koncepcja zagospodarowania
kampusu sopockiego, w opracowaniu - oliwskiego. Umiarkowany optymizm zatem przeciw trudnościom.
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• 38 proc'' re!>pondento'ł.
CBOS zadeklarowało udzia
w \~vbon1ch
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K o do bauera?

Na pół roku wyjedzie kil•
•
Icl'k',owk' I wo1e•
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wo I wa g ans
, 1ego na
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I gUC'IIVC'
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- , ocl &auero'w w S1le...,I•
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C_o najmniej 4
od kul policji, a oko•
ro 60 zostało rannych
w pierwszym dniu strajku
pracowników transportu,
ogłoszonego przez ugrupowania komunistyczne. tego
kraju Policja otworzyłli
ogieri do manifestantów
w pięciu różnych miastach
•

zginęły

W Banku Gdai\skim - 25 czeków na T2 mln złotych. Ofiarą

media

Od listopada ub. roku trwa proces
Likwidacia zamiast uzdrowienia?
Praktyki polskich rolników wSzlezwiku Holsztynie I restrukturyzacji
tódzkiego Banku Roi•

WŁOCHY

NEPAL.

czekową i po krótkim czasie
podejmowała pierwszą wypła
tę. W Łódzkim Banku Rozwoju oszustka zrealizowała 25
czeków na 68 mln złotych.

Walka z diabłem zdarza się takod pewnego
przeo
czasu
prowadzonych przez Jana Pawia II
egzorcyzmach potwierdził w swej
książce „Sześciu moich papieży"
kardynał Jacques Martin, niegdyś
prefekt domu papieskiego.
Kilka dni temu - pisze kardynał
w swym pamiętniku pod datą 4
kwietnia 1982 r. - biskup Spoleto
Alberti przyszedł na audiencję pa•
pieską z Francescą F., kobietą opa•
nowaną „obsesją", która krzycząc
rzucała się w konwulsjach po ziemi. Jej krzyk - pisze kard. Martin słychać było z daleka. Papież. który
jak każdy biskup ma prawo odprawiania egzorcyzmów, zaczął się
modlić, wygłaszając odpowiednie
reguły, jednak daremnie. W końcu
zwrócił się do kobiety ze słowami:
,Jutro odprawię mszę na twoją intencję" i wówczas nagi Francesca
F. oprzytomniała i zaczęła przepraszać papieża za swoje zachowanie.
Papież był bardzo pod wraże
niem tego wydarzenia i powiedział,
że mu się przytrafiło coś takiego po
.raz pierwszy w życiu: ,,prawdziwa
scena biblijna" - powiedziat.(PAP)

USA

JAPONIA

I UG•

że papieżom. Krążące
pomyślnie
pogłoski

Policja amerykanska

za

istoria 300 mln.
fila m.in. do Pomorskiego Banku Kredytowego o. w Gdyni,
gdzie 11 maja założyła kolejną
książeczkę czekową. 19 maja
wpłaciła na nią 3 miliony zło
tych po to tylko, by już następ
nego dnia dokonać pierwszej

Katarzyny P - prawic 75 mln
równiez Bank
Mor,ki. Poza tvm w Warszawie oszustka zrealizowała czeki za 45 mln złotych m szkodę
Powszechnego Banku Kredytowego w Gdańsku.
8 lipca Katarzyna P. odwiedziła Wielkopolski Bank Kredytowy. gdzie chciała pobrać
pieniądze na podstawie ksią
żeczki czekowej wy,tawioncj
przez bydgoski oddział WBK
Personel banku zorientował się
z kim ma do czvnienia. Drzwi
zostały zablokowane. Wezwa'
no policji;.

złotych -padł

Papiei •egzorcysta

• Ofiarą be~tial sk1eg
mordu padł w Hamburgu nie
zidentyfikowany dotychczas
Polak. Prawdopodobnie chodziło o porachunki mafijne
Prasa i telewizja lokalna
nadały sprawie duży rozgłos
j powiąfały morderstwo
'l działalnością wielu polskich grup przestępczych.

are~ztowała

łożyła tam książeczkę czekową
na podstawie której wypłaciła
sobie 12 mln złotych bez pokrycia. Potem dziewczyna tra-

sługując się ksląłeukaml

czekowymi bez pokrycia wy•
łudziła na niekorzyść ban•
ków prnszło 300 milionów
złotych. Oszustw dokonywa•
ła głównie na terenie Trój•
miasta.

UKRAINA

•

wypłaty. W sumie w maJu
1 czerwcu pobrała z PBK 27
mln złotych.
Szczytowe osiągnięcia Katarzyny P. przypadają na c7erwiec br. Schemat bvl zawsze
ten sam: zakładała książeczkę

Bezrobotna, lecz... przedsiębiorcza

DRUK: Drukarnia Offsetowa „Prasa Bałtycka" Pruszcz Gdański. ul. 0brońcciw We•
sterplatte 5. Preze, Yann Gontard. Z- ca dyr. Małgorzata Maziarz - tel. 82-30-68, fax
82-30-67.

I

cych przedstawień „Wybrzeża"
z jego najnowszego dorobku.
Zdecydowano się pokazać
.,Godzinę hita•· Enquista, ,,Indyka'· Mrożka i ,.Krzesła" Ionesco.
Gdański Tydzień Szekspirowski wraz z inaugurującą tę
imprezę paradą i udziałem
Oxford Stage Company nawią
zuje do historycznych tradycji.
W dawnym Gdańsku bowiem
Jarmarkom św. Dominika towarzyszyły

zwłaszcza

w XVII stuleciu - wizyty czołowych angielskich trup teatralnych. Grywały one również
sztuki Szekspira, a miejscem
prezentacji był gmach tzw.
Szkoły Szermierczej wzorowany na elżbietańskim teatrze
,,Fortune." z Londynu. Rekonstrukcję tego obiektu stawia
sobie za cel Fundacja Theatrum Gedanense i to ona wraz
Teatrem .. Wybrzeże" i spółką
•. Grosz·• organizuje. tegoroczną
imprezę, w nadziei, że z czasem przekształci się ona
w międzynarodowy festiwal teatralny

Społec7na Komisja Rewindykacyjna rozpatrzyła ostateczme
wniosek Związku Polskich Artystów Plastyków o zwrot utraconego w 1983 roku w wyniku
wprowadzcni·a stanu 0 ·,nn·go
w Je c'
'
majqtku. Uznano w pełni co do
zasady prawa moralnego i materialnego ro 52 czenia Związku
i w orzeczeniu zasądzono na

aparaty
labora •
toryJnc
nowej generacji, przeznaczone
do badania krwi, będą służyć
od dziś młodym pacjentom
Szpitala Dziecięcego przy ul.
Polanki w Gdańsku. Stalo się
tak dzięki ofiarności holenderskiego Lyons Club Host z Rotcrdamu i za sprawą kontaktow
Lyons Club Gdańsk I. Przekazana aparatura warta jest przeszło pól miliarda złotych 1 pozwala na natvchmiastowv odczyt wynikó~ badań . Jai La•
1 pewniają
obecni wczoraj
w Gdańsku: Jan Baart i Len
Volleman z L.C. Roterdam to
dopiero początek, zaplanowa
nej na dwa lata. akcji pomocy
dla gdańskiego Szpitala Dzieci~cego.

jako bcnasadny merytorycznie,
pornewaz st"warzyszcnic to zo
stal,) p0wola11e w 1984 roku
w wyniku politycznych dccvz1·1
,
władz PRL.
Orzeczenie Komisji jest częściowe i dotyczy zwrotu nieruchomości oraz przyznaje prawo

konwencji przedwyborczej Kongresu Libera/ów padły słowa w tej
apartii raczej niecodzienne: Kr-::vs;iof Bielecki zachęcał do kupowania polskich towaró1r i kryrycFmll wobec kolorowych etykietek
z importu, Donald Tusk obie~'f'\•, A
cy1rn/ milion nmvych miejsc
t-.,,.-,ne
''" . d. k.
k.
·
pracy, tore u;:,ySw się zrę ·,
przyznawaniu ulg podatkowych za „pracotwórc;:,e" inwestycje.
Biedni li bera/owie! Tak
wierzyli tej Europie, że cena be;:,robocia i spadku rodjmej produkcji nie wydawała im się :a wysokn 11· drod::.e do wolnego rynku, kt6ry daje s:ansę leps:rm.
A tu nwsz: ll'Olny rynek daje s:ansę nie lepszym. ale morniejs::.ym. ztych:e
.. Wiadomości" dowiedje/iśmy się, :e EWG boi się nas:ych 11i.foi i prai1em kaduka :astosowafa \\'()bee nich ceny zaporowe. Chod:i o produkt - bez nic:1jej
obrazy · jednak nwrginalny. Gdyby~my się spięli i zaqli produkować 11p. superpojemne akuba:erie, to by nam dopiero dali popalić'
1co się d;iwić, że ro;:mowv o redukcji długów 1mbec hanków prywatnych
zapowiadają się jako „trudne". Na miły Bóg, a dlaczego miałyby b\'ć łatwe?
Zebyśmy pozbyli się cięiaru i stanęli na nogach, kiedy nawet k()f1kurencji na•
s:::,;ch biednvch wiśni EWG nie mo:e :nie.fr'?
· Inna rz;c;:,, że te odrzucone wiśnie i perspektywa rąbania sadó11 to mocnv
kopniak 11· szanse wyborc::.e 11·s:vstkich partii glos:ących po1r;:,ebę „otwarcia",
,.integracji'' itp. Zaś wiatr w~agle Leppera, a tab mniej radyknlnych. ale :o·
rientowanych na ochronę rod:imości partii. Otwn pm1i11ni by pomvśleć poli~·cy :achod11i, 110, ale oni też mają swoich Lepperów, a h/ijza ciału kos~ula 111:
krawat.
Wolta /iberaló1r ll'Ska:ywaluby, ~e ta pmoczna prall'da , do nich Jednak :a•
c:::yna docierać.

niężnych. Sprawa pozostałej części majątku ruchomego będzie

rozpatrzona na następnym pasiedzeniu. w drugiej połowie sierpnia br.
ZarządGlównyZPAPwswo1·m os··, .. 1·adcze11·1u st"'1·erdza, z·e
"
.,
nareszcie może uznać zakończenie stanu woJcnnego dla swego
śrcxlowiska.
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Janina Wieczersb

Fot. Jarosław Rybicki

A.J.

Wczoraj na Warszawskiej

Giełdzie Papierów Wartościo-

dalając wmosck Związku Arty,tów • Polska S/tuka Użytkowa

..,.

g •• el-By
li

wych zanotowano następujące Al
kursy akcji giełdowych (w tys.
zł, w nawiasie - zmiana kursu, w proc.): BIG: 62 ( +9,7), BRE545 (-0.9), ELEKTRIM: 935 (+ IO).
EXBUD: 735 (-5,8), !RENA: 400 (-0.2). KABLE: 165 (+l.9),
KROSNO: 149 (+9.6), MOSTOSTAL: 800 (+8.1), OKOCIM:
468 (-10), POLIFARB: 390 (+9,9): PRÓCHNIK: 310 (-3.1),
SWARZĘDZ: 199 (+9,9), TONSII.: 95 (+9.8). UNIVERSAL.
12,5 (+9.6), WBK 333 (0), \VEDEL: 820 (-7,3), WÓLCZANKA:
275 (-3,5). ŻYWIEC: 665 (+3,9). Obroty: 520,1 mld zł. Indeks
giełdowy WIG =41469 (+1,3).
Zawieszono (z uwagi na ponad 5-krotną przewagę popytu nad
podażą) transakcje akcjami Tonsilu. Krosna i Universalu. Redu"•
cja zleceń wystapiła w przypadku Elektrimu. Polifarbu. Swarzę(W.)
dza raz Okocimia.

Wczoraj na giełdzie londy11skicj dolar kosztowa! (w nawiasie wartość notowm't w ub. tygodniu):
0.670 (0.674) GBP
1,714 (1,725) DEM
I ,509 (1,519) CHF
5,840 (5,889) FRF
7,948 (7,990) SEK
6,632 (6,720) DKK
Uncja zh1ta - 393,2 (393.8)
USD
1017 (1020) SUR - w l\1oskwie.

NOTOWANIA

$

(W.)

Notowania wczoraj~ze.
godz. l 5 (kupno/sprzedaż):
,,MAX" (GJa11sk. ul. Ja.
gidlo11ska 10): USD - 17

Kan ory
850/17 950; DM - 10
270/1 O 330; korona szw 2200/2250: frank fr. 3000/3080; gulden hol. 9100/9200: funt bryt. - 26
400/26 700: lir w I. I 1,30/11,80:
.,XAMAX" (Gda11sk, ul.
Piwna 67/68 i Długa
81/83): USD - 17 850/17
900, DM - IO 280.110 :\30,
kl.mina szw. - 2200/2250:
frank fr. • 3000/3070, gulden hol. - 9150/9200. funt
brvt. - 26 ~OW2 7 OOO; lir
wt. - 11,50/ 12.no.

(mt)

-------SUPEREKSPRES ·
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ODNAJMĘ

samodzielne mieszkanie.

PRZEDPI-.ATY, 24-31-94

20-37-74
2241

BMW 520 i, model 90 · tanio! - 47.75.
31

OSOBOWE dostawcze. pierwsi
właściciele, Holandia, 24-35-52

EKSKLUZYWNĄ suknię ślubną

PEUGEOT 309 XLD, 1988, 118 OOO
ooo. 25-11·14

- 53-

33-98
292

FORD Scorpio 1985, sprzedam, 24·
81-41
2216
GOLFA Ili, 1800, 1992, 57·14-62
2867

KUPIMY dachówkę karpiówkę. każdą
1losć nowej i używane), tel. 31-93-48

PRACOWNIKA srebro, unikaty. 53-24·
54
47285

PRZEDPŁATĘ kupię, 53-45-17
PRZEDPŁATĘ, ulgę

• kupię. 32-98-49
51132

PRZEDPI-.ATY agencja. 52-50-41,
wew. 291

2242

PRZEDPŁATY,

MONTERÓW kadłubów w delegacji
zatrudnię. 374-525
46189
NAJMĘ duże

mieszkanie. Gdynia,
telefon, pierwsze, drugie piętro, rok,
przedpłaty. (059) 62-59-63
22200

ll,196

SPRZEDAM Ford Sierra. 72-21-87

2421

SPRZEDAM M-2. Gdańsk-Chełm, tel.
82-32-13

46162

2017

MALARZY, tel. 23-42-82 po 18.00

SAMODZIELNYCH lakierników
zatrudnię, Kartuska 260

2037

459

MALARZV zatrudnię. 51-10·38

ROBUR · izoterma, 1990 r. sorzedam.
Tel. 41-32-53, firma "Miden" Ś.c

41013

sprzedam. 32-22-55
VOLKSWAGEN LT-28, rocznik 1984.
tel. 57-52-65

22-41-84
35313

PRZEDPŁATY.

Panasonic

VIDEOl<AMERĘ

WYDZIER2AWIĘ, sprzedam sklep.

47-70-27

51·42-26
39639

ZATRUDNIĘ

PRZEDPI-.ATY, 24-35-52
1393

PRZEDPŁATY,

elektryka

płetw sterowych, tel.

20-57-29
1410

okrętowego Z

praktyką stoczniową.

wytaczarza
24-89-52
-46124

Str. 3
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Z

wykły obywatel pyta,
dlaczego służby powołane do walki
z przestępczością go-

,

I

nie rowna

spodarczą zamykają

przeważnie drobnych i pospoli-

tych przestępców, a sprawcy
wielkich afer są nietykalni.
Wszyscy na przykład wiedzą,
że sprzedawane w kraju papierosy pochodzą z przemytu, ale
przemytnicy uprawiają ten proceder bez większych trudności.
Zwykły obywatel sądzi, że ktoś
ma w tym interes. Na pytanie
kto, odpowiada on - ci co rzą
dzą. Pewnie obywatel jest
w błędzie, wszak zdarza się, iż
policja i prokuratura i do tzw.
grubych ryb też się dobiera.
Czy jednak organa ścigania
wszystkich potencjalnych przestępców traktują z jednakową
surowością. czy też czynią od
tej zasady wyjątki?

Wlełdłaląc na Obłułe nie sposób nie Huwaiyc kościoła,
ale 111ało kto wie, łe na terenie parafii pw, św. Andruja
Boboll, w Domu Katechetycznym mieści się szkoła.

A tymczasem, gdy tak sobie
prokuratorzy sprawę badali
i umarzali, pewien osobnik ze
sfałszowanym pismem dyrektora Urzędu Celnego i z fałszy
wą pieczątką tegoż urzędu usunął z magazynów „Elektrornisu" pozostałe papierosy.
Tą, może nie największą,
ale sugerującą wyraźne powią
zania przestępców z prokuratorami, aferą zajął się b. poseł
Edmund Krasowski, lecz nie
z.dążył spowodować jej wyjaśnienia. Z rozwiązania parlamentu cieszą się nie tylko zwykli obywatele.

Pani dyrektor, Wiesława Zaleska, jeszcze jako wykładowca
na Uniwersytecie Gdańskim obserwowała poczynania swoich
pociech w szkole podstawowej. Zauważyła, że dzieją się tam
dziwne rzeczy: nie ma kontaktu pomiędzy dziećmi a nauczycielami oraz rodzicami, małą uwagę zwraca się na wychowanie kulturalne, mniej zdolnym dzieciom nie poświęca się czasu. Denerwowało ją to.
Codziennie rano, jadąc do pracy autobusem, obserwowała
dom parafialny. Wiedząc, że parafii się nie przelewa, zastanawiała się co też w nim będzie - kolejna hurtownia?
Prowadziła wtedy różnego rodzaju kursy w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni .
Pierwszy raz pomyślała o utworzeniu szkoły i zagospodarowaniu Domu Katechetycznego. Wraz z przyjaciółmi, panią
Iwoną Stanislawskq i państwem Itczak poszła do księdza proboszcza prałata Andrzeja Czerwińskiego, który otwarty na
wszelkiego rodzaju propozycje zgodził się na przeprowadzenie kursów - jakby na próbę, w obawie, czy wytrzyma to ekonomicznie.
Efekt był nadzwyczajny i dzięki szczęśliwemu splotowi
przypadków biskup chełmiński, Marian Przykucki, powołał
dekretem z dnia l O marca 1992 roku średniq szkolę kształcącą
w duchu humanizmu chrześcijańskiego inspirowanego Ewangelią. Z kuratorium nie było żadnych kłopotów.
Liceum działa już od roku. Swoim uczniom proponuje program przedmiotów ogólnych MEN z rozszerzonym nauczaniem języków obcych. Trzy lata to kształcenie ogólne, natomiast rok ostatni to fakultety przygotowujące do matury i egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie.
Kadra szczególny nacisk kładzie na staranne wykształcenie
i wychowanie kulturalne . W szkole, która jest niewątpliwie
bardzo ciekawym rozwiązaniem architektonicznym, odbywają się wernisaże, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi (nie
tylko dla uczniów). Młodzież przynajmniej raz w miesiącu
odwiedza kina i teatry. Atmosfera jest szczególna - wspólnota
nauczycieli i uczniów oparta jest na wzajemnym zaufaniu,
szacunku i wysokiej kulturze osobistej. Ekologia również nie
jest obca.
W chwili obecnej, dzięki pomocy Rady Dzielnicy i księdza
proboszcza Andrzeja Czerwińskiego, sto dzieci, również te
mniej zamożne z Obłuża, przebywa na darmowym obozie pod
namiotami. Mają do wykonania istotne zadanie - oczyszczenie okolicznych terenów z nieczystości i ich segregację. Nowy rok szkolny rozpocznie się od kilkudniowego biwaku integracyjnego.
Marzeniem pani dyrektor Zaleskiej jest, aby każdy absolwent oprócz wiedzy ogólnej charakteryzował się wysoką kulturą osobistą, mówił poprawną polszczyzną, znal trzy języki
obce, sprawnie obsługiwał komputer (w szkole jest nowoczesna pracownia) oraz posiadał prawo jazdy (co szkoła zapewnia).

Ludmiła Wybraniec

Grażyna Bojarska

Jak spółka „Elektromis"
kupowała papierosy?
,,Stwierdzić muszę

z przyefekty działań urzę
du są bezowocne" - napisał dyrektor Urzędu Celnego w Poznaniu do szefa poznańskiej
delegatury NIK w lutym bieżą
cego roku. W liście tym dyrektor opisał w jaki sposób z magazynów poznańskiej spółki
z o. o. ,.Elektromis" i.niknęły,
bez zapłacenia należności cel- Urząd zażądał od banku PKO
nych i podatkowych, papierosy SA w Poznaniu, gdzie spółka
wartości ponad 79 mld zł.
miała konto, zajęcia jej środ
Papierosy sprowadzi! do ków finansowych i równoczeK.
Z.
r.
1991
czerwrn
Polski w
śnie postanowił zabezpieczyć
w imieniu spółki z o. o. ,,Strefa
znajdujące się w magazynach
Wolnocłowa" z Poznania. Na,.Elektromisu" papierosy. Okastępnie zgłosił je do Urzędu
zało się, że konto spółki było
zgłoszeń
Celnego. Według 11
celnych. spółka powinna zapła za małe, by pokryć zgłoszone
roszczenia, a w magazynach
cić około 150 mln z! cła
i podatków. Odprawa celna na- była tylko niewielka ilość pasqpila w Wolnym Obszarze pierosów, wartości 7 mld zł.
Celnym należącym do „Elek- O całym zdarzeniu został potromisu", gdyż cala partia pa- wiadomiony prokurator rejonopierosów, jeszcze przed ich wy.
sprowadzeniem z zagranicy zo,,Niepoczytalny" podej•
stała sprzedana spółce „Ełek
tromis". Przedtem, gdy nie byriany
ła znana suma opłat celnych, Z.
z Prokuratury
Prokurator
K. przekazał ·· Urzędowi Celnemu j.'łko zabezpieczenie pod- Rejonowej Poznań - Stare Mia-

krością, że

towaru weksel „in blanco'~.
Pomimo dwukrotnych monitów Urzędu Celnego spółka
,,Strefa Wolnocłowa" nie za-

Liceum Katolickie

Szkoła szkole

przestępca

jętego

Gdyńskie

sto umorzy/

du

śledztwo

niepoczytalności

z powo-

podejrzanego. Od tego postanowienia
Urząd Celny odwołał się do
Prokuratury Wojewódzkiej,
która przyznała rację Prokurapłaciła zaległych należności
celnych i podatkowych. turze Rejonowej i utrzymała

w mocy
wienie.

zaskarżone

postano-

Główny Urząd Ceł

interweu prokuratora generalnego. W wyniku interwencji
sprawa ponownie wróciła do
Prokuratury Rejonowej, która
i tym razem, w grudniu poprzedniego roku, umorzyła po-

niował

stępowanit:.

Windsurfingowe frustracie
lbieraląc materiały do reportaży o Sopockim Klubie Żeglarskim klika•
krotnie próbowałam rozmawiać I lego komandorem Stefanem Jopyklem.
Niestety, za kałclym razem od111awlal. Wybrał Inną 111etodę. Tnykrotnle
przychodził do redakcji nna skargę". Prsy okazji 1ostawlł lapidarny 11st
z informaclą "wyjaśniającą" podłołe konfliktu w sopockim klubie,
„Artykuł „Folwark komandora", jak
i „List otwarty" są wynikiem frustracji
„działaczy" klubowych na niemożliwość
przejęcia władzy w klubie w sposób legalny - pisze komandor Jopyk. - Działa
cze ci, którzy poprzez swoje dzieci i kilku zawodników starają się przypisać mi
niecne uczynki i dyktatorskie zapędy
przekonali panią redaktor, że zasada pomówień, zamiast rzeczowej polemiki,
jest najlepszym lekarstwem na zaspokojenie nie spełnionych ambicji. Jedną
z przyczyn obecnego konfliktu jest odebranie klubowi organizacji regat HB
i przejęcie tych regat przez prywatną
osobę, która teraz tak bardzo martwi się
o przyszłość klubu ... Jest to bezsporny
przykład „prawdziwego" społecznego
zaangażowania dzisiejszych moich oponentów, którzy zapominają, że zanim zaczęli „działać" w naszym klubie, SKŻ
słynął naprawdę z rodzinnej atmosfery,
pomimo że od początku jego powstania
komandorem klubu jest „dyktator" S. Jopyk ... Ponadto zarząd i komisja rewizyjna klubu, aktualnie sprawująca władzę
zostały wybrane na walnym zebraniu
członków SKŻ w dniu 8.09.1991 r. na 4
lata. Statut zatwierdzony przez Urząd
Wojewódzki określa funkcję komandora
jako szefa zarządu klubu. Wszystkie
ważne decyzje zapadają na zarządzie
klubu - trzej członkowie zarządu, to byli
najlepsi zawodnicy w Polsce i założycie
le klubu. Sprzęt klubowy jest przekazywany w użytkowanie najlepszym zawodnikom zgodnie z listą rankingową i niezależnie od osobistych „sympatii". Klub
zakończył ubiegły rok bez zobowiązań
finansowych, a bilans za 1992 r. został
przyjęty przez UW w pierwszym terminie bez uwag. Obecny komandor klubu
(sprawujący tę funkcję społecznie od
1984 r.) jest prekursorem windsurfingu
w Polsce - był pierwszym mistrlem Polski i wielokrotnie medalistą w latach 70.
Po~ jego kierownictwem zawodnicy
SKZ zdobyli w latach 1984-92. 56 medali mistrzostw polski w różnych kategoriach wiekowych". ,

Komandor SKZ mgr inż. Stefan Jopyk
List komandora zapewne powinno się
zostawić bez komentarza. Niemniej. rzucone w przestrzeń, bezimienne zarzuty,
niezrozumiale dla osób postronnych, wy magają wyjaśnień.

SKZ jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną . Organem rejestrującym i nadzorującym jest Wydział Kultury, Nauki
i Sportu UW w Gdańsku. Zgodnie
z ustawą o kulturze fizycznej z dn. 3. 07.
1984 r. (rozdz. 9), organ rejestrujący ma
obowiązek nadzorować przestrzeganie
prawa przez stowarzyszenia, których rejestry prowadzi. A w SKŻ prawo nie jest

przez zarząd przestrzegane. Od I 984 r.
do dziś nie odbyło się ani jedno walne
zgromadzenie zwołane dobrowolnie
przez zarząd. Pierwsze, wymuszone
przez część członków klubu odbyło się
11. 09. 1991 r., a jego sposób prągoto
wania i przeprowadzenia pozostawia
wiele wątpliwości. Przy braku kworum
dokonano zmian w statucie. Komandora
wybrano niezgodnie z obowiązującym
wówczas statutem. Zmiany zgłoszono do

i powołano komisję do opracowania statutu oraz regulaminów, których klub nigdy nie posiada!. Podjęto też uchwalę zobowiązującą zarząd do zwołania do dnia
18. 04. 1993 r. walnego zgromadzenia
sprawozdawczo-wyborczego, w celu
uchwalenia nowego statutu i wyboru nowych władz. Do zebrania komandor jednak nie dopuści!. Zarząd, w którym pozostały tylko dwie osoby, nadal nie widzi potrzeby zwołania członków klubu.
Zgodnie ze statutem, walne zgromadzenie zwołuje zarząd, ale ten jest „niekompletny", wobec czego komandor Jopyk
uznał, że walne zgromadzenie może się
odbyć dopiero jesienią z upływem kadencji. Tymczasem komandor Jopyk od

jącego się reklamą. zgłosiła się
British American Tabaco z prośbą

firma
o zorganizowanie regat HB na terenie Polski.
Ponieważ syn pana Radomskiego zwią
zany był z sopockim klubem, on sam żeby nie było żadnych podejrzeń - zaproponował współorganizację regat SKŻ.
Spodziewając się „wpływów" do kasy
klubu, w tej sytuacji natychmiast dopisano do listy członków zarządu Andrzeja
Radomskiego. Regatami zajmował się
jednak sam, nikt z zarządu nie raczył
włączyć się do ich przygotowania. Kiedy
okazało się. że regaty nie przynoszą żad
nego profitu, komandor zaczął się zastanawiać, po co w zarządzie taki Radomski. No właśnie, po co? Tymczasem
w trakcie trwania zawodów w dziwny
sposób zniknęły nagrody. Był pretekst,
żeby A. Radomskiego wykluczyć z klubu. Kolejne regaty firma HB znów jednak powierzyła jemu. Przygotowywał je
bez udziału klubu. Markowi Wójcikowi,
który w imieniu SKŻ usiłował przejąć
regaty, firma HB - zorientowana w tym,
co się dzieje w klubie - niestety odmówiła ich organizacji.
Do mistrzostw świata juniorow
w windsurfingu, które odbędą się w Pucku, pozostał tylko miesiąc. Dla młodych
ludzi z SKZ start w tych regatach jest ży
ciową szansą. Niemniej. o medalach nie
mogą marzyć, bowiem klub od ponad roku nawet nie posiada trenera. Poproszony przez Jana Kozłowskiego, prezydenta
Sopotu, o pomoc wojewoda Maciej Pła
żyński, który notabene ciągle ubolewa
nad ograniczaniem jego władzy, też
umywa ręce.

Obiektywnie patrząc na konflikt
Sopockim Klubie żeglarskim, trzeba
stwierdzić, że istnieje on zaledwie od
kilku lat. Za czasów komunizmu był on
klubem dobrym. Jego zawodnicy od samego początku byli najwyżej notowani
w

rejestracji 7 miesięcy po zebraniu i UW
je zarejestrował . Ponadto UW zarejestrował niedorzeczną zmianę w statucie, którą samowolnie wprowadził komandor.
Pan Jopyk wyrwał bowiem kartkę ze statutu i „poprawił" paragraf 22 i 17, polegający na wykreśleniu komandora z zarządu i wpisaniu, że komandora w bezpośrednich wyborach wybiera wz. Zmianę wyt!umaczyl w UW skorygowaniem
błędu powstałego podczas przepisywania
statutu. Załatwiając tak swoją sprawę nie
zauważył jednak, że „poprawka"
sprzeczna jest z postanowieniami statutu
na wcześniejszej stronie.
W listopadzie 1992 i w styczniu 1993
dyrektor Wydziału KNiS UW, Jan Kasiura, otrzyma! od członków klubu pisemne prośby o pomoc w zwołaniu walne go zgromadzenia. 7 marca 1993 r.
wreszcie doszło do zebrania, na którym
był obecny przedstawiciel UW. Wówczas oceniono negatywnie pracę zarządu

kilku miesięcy, bez żadnych kryteriów,
przyjmuje do klubu nowych członków,
przydzielając im najnowszy sprzęt, odebrany tym, którzy przeciwko niemu występują. Komandor sądzi. że do paździer
nika stworzy grono, które będzie na niego glosować .
Po komandorze Jopyku moją wiarygodność usiłują podważać inni. Państwo
Halina i Marek Wójcikowie - dwoje
członków obecnego zarządu SKŻ - opowiadając historyjkę o ukradzionych sopockiemu klubowi przez Andrzeja Radomskiego, regatach HB, na których to
ponoć zarabia się 1,5 mld zł. Ten fakt ma
tłumaczyć - ich zdaniem - wszelkie konflikty w klubie. Łącznie z zastraszaniem
nieletnich zawodników przez prywatnych ochroniarzy Jopyka i notorycznym
przebijaniem opon samochodowych ojcu
dwóch zawodników medalistów?
Ale do rzeczy. Trzy lata temu do Andrzeja Radomskiego, zawodowo zajmu-

w Polsce. Nie można więc powiedzieć,
że komandor Jopyk nic dla klubu nie
zrobił. Wręcz przeciwnie, przez wiele
lat w klubie panowało przekonanie, że
to dzięki specjalnym umiejętnościom,
koneksjom oraz osobowości samego
komandora w klubie było dobrze. Niemniej komandor nie potrafi zapanować
nad pogłębiającym się konfliktem, a nawet, być może przez nieświadomość,
robi wszystko aby go pogłębić. Teraz
nawet decyzją wiceprezydenta Sopotu
(8. 07. 1993 r.) klub nie może prowadzić swojej działalności statutowej na
wodzie, ponieważ nie przeprowadził
atestacji sprzętu pływającego, nie posiada sprzętu ratunkowego, nie potrafi
zabezpieczyć udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku. A przecież chodzi o to, aby klub w ogóle istniał i to nie
tylko dla zdobywania sukcesów sporto•
wych i ćwiczenia zawodników metodą
wojskową. Sopot nie powinien stracić
tego klubu.

Fot i tekst Maria Giedz

Mafia wschodnia

Wizy czy zasi
Gangsterzy rosyiskoięzyczni łączą się...
Ponad 7 mlllonów obywateli państw powstałych po roz•
padzie Związku Radzieckiego prsyjechało w ubieglynt roku
do Polski. Nie wymagałoby to odnotowania, gdynie nie
przestępczość, której dokonują na nassym terenie,

cent przestępczo ści w skali
kraju. Będziemy mieli do czynienia z tym zjawiskiem w najbliższym czasie, kiedy Jugosłowianie, Turcy, Rumuni.
Bułgarzy, Afgańczycy, Hindusi itd. zostaną przesiedleni do
nas. A nie będzie to jakaś niezauważalna liczba osób; z danych straży granicznej wynika,
że tylko w 5 miesiącach br.
wjechało do Polski ponad sto
tysięcy osób wymienionych

Nowa polityka niemiecka
wobec azylantów spowoduje
jeszcze dodatkowe, negatywne
mężczyzn, poruszających się
samochodami, zażądało, uży dla naszego kraju reperskusje .
W tym roku przyjmiemy bowając urządzeń nagłaśniają
cych, zatrzymania autokaru wiem, na mocy zawartej
z RFN umowy, IO tysięcy niewiozącego turystów ze Wschodu. W celu zastraszenia oddali chcianych u nich osób.
kilka strzałów ostrzegawczych. W ostatnich latach do RFN narodowości.
Gdy nie pomogło i to, użyli przedostało się ponad milion
Prognozy Biura Operacyjosób starających się o azyl,
kolczatek.
Komendy
no-Rozpoznawczego
Kierowca autobusu został znaczna część z nich przez
Głównej Policji nie są optymidotkliwie pobity za utrudnianie nasz kraj. Polski minister styczne. Zapowiadają, co wibandytom „pracy". Pasażero spraw wewnętrznych określił
dać już gołym okiem, nieuwie musieli zapłacić haracz. w Sejmie tę liczbę na 40 OOO
chronny wzrost przestępczości
Z opiat został zwolniony jedy- osób. Niemcy podają 100 OOO.
rabunkowym
nie pasażer, który na pytanie: Pamiętając ubiegłoroczne na- o charakterze
międzynarodową rosyjskoję
z
powietrzprzestrzeni
ruszenie
czy wśród wycieczkowiczów
jest ktoś, kto brał udział nej na granicy ukraińsko-pol  zyczną i azylancką obsadą
w wojnie w Afganistanie, od- skiej przez nie zidentyfikowa- przestępców.
ny śmigłowiec można przypupowiedział twierdząco.
Z danych statystycznych, szczać, że niemieckie dane nie
przedstawionych na konferen- odbiegają zbyt od prawdy. Zacji zorganizowanej przez pol- trzymany wówczas samolot
miał na pokładzie siedmiu Paską policję kryminalną wynika,
kistańczyków, dwudziestu kilże przestępczość rosyjskoję
zycznych przybiera coraz gro- ku Hindusów oraz kilku Rumunów i Polaka. Ci ostatni
źniejsze rozmiary i formy.
W pierwszym kwartale br. podjęli się dokonania przerzutu
ludzi do RFN.
przybyło do Polski około 1900
tys. rosyjskojęzycznych, z któSprawa zakończyła się sukrych ponad 600 osób zostało cesem straży granicznej i polizatrzymanych za dokonanie cji, ale o sukces będzie znacznajgroźniejszych przestępstw:
nie trudniej. gdy na polskiej
zabójstw, rozbojów, napadów. granicy staną pierwsi azylanci
Drugie tyle stało się ofiarami z Niemiec. Są już wprawdzie
przestępców.
dla nich przygotowane obozy,
Udzielający wywiadu przedale nie mieszczą się one na testawicielom polskiej prasy renach zamkniętych, odizoloCzy policja zdoła nas obroGienadij Czebotariow - pierw- wanych od ludzi. Azylantom nić? Warto już dziś, zamiast
szy zastępca naczelnika Głów wolno swobodnie się poruszać wciągać ją w uliczne przepynego Oddziału ds. Zorganizo- po całym kraju, a ów „obóz" chanki ze zdegustowanymi powanej Przestępczości Rosji - jest jedynie miejscem wyzna- lity kami, ukierunkować jej
powiedział:
działania w obronie bezpieczonym im do zamieszkania.
W 1992 roku tylko w Rosji
Z niemieckich doświadczeń czeństwa nas wszystkich.
zanotowano 2 700 OOO prze- wynika, że przestępczość azystępstw, czyli o 20 proc. więcej
Ewa Bartel
lantów stanowi znaczny proniż wcześniej. (W Polsce liczba przestępstw w ubiegłym roku wynosiła 880 OOO - przyp.
EB). W tym samym czasie zabito 23 OOO osób (w Polsce
niespełna tysiąc - przyp. EB).
firmę
Liczba zabójstw w Rosji wzrosła więc, w porównaniu z roprzekształcasz przedsiębiorstwo
kiem 1991 o 40 proc. Z n1k

Przed kilkoma miesiącami
na trasie Puławy-Lublin ośmiu

przestępców zginęło

318 milicjantów. Obserwujemy w Rosji zastraszający wzrost korupcji. Z naszych informacji wynika, że organizacje przestępcze
na finansowanie swoich kontaktów z władzami przeznaczają 30-50 proc. swoich dochodów. Wpływy zorganizowanego świata przestępczego sięga
ją banków, instytucji zajmują
cych się prywatyzacją gospo-·
darki i służb granicznych. Grupy przestępcze przejmują także
kontrolę nad wydobyciem suro wców. Zyski inwestują
w rozwój własnych struktur,
które już teraz pokrywają się
ze strukturami państwa. Coraz
powszechniejsze staje się zjawisko dzielenia obszarów mię
dzy organizacje mafijne.

,~ zostajesz szefem
..- uruchamiasz
.,.
c~ grasz na giełdzie

11~ola iaieta to~
RZECZP~ OLlt

Nie możemy, jako bliscy są
siedzi, wobec tych problemów
Rosjan pozostać obojętni. Dlatego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie koło Warszawy zorganizowano konferencję, w której uczestniczyły
delegacje policji z I 3 państw
( w tym wszyscy sąsiedzi) i jede nas tu obserwatorów zagranicznych. To spotkanie miało
uświadomić ogrom zagrożenia
bandytyzmem i przestępczo 
ścią zorganizowaną, a nawet
mafijną, która już szuka i na
pewno nadal będzie szukała
dotarcia do naszego kraju.

OrSłanika

Zapraszamy zainteresowanych
do nabycia

Malborsie Zakłady Chemiczne
.Organika" sp. z o.o.
82·200 Malbork
ul. Westerplatte 36/38
tel. 36-21 do 25

STACJI BENZYNOWEJ W MALBORKU
przy trasie wylotowej na Gdańsk
oraz CYSTERNY-NACZEPY DO PRZEWOZU PALIWA

•

Prosimy zainteresowa_nych o składanie pisemnych ofert w siedzibie firmy w zalakowanych kopertach
z dop1sk1em „PRZETARG'., w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.
.
Warunkiem rozpatrywania ofert Jest wpłata wadium wwysokości 5 % od kwoty wyjściowej wynoszące1· 2 mld złotych .

591/RW
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W

pierwszy rejs poci banclerq Gdyni i I jej herbem wy•
płynęła 17 lipca na miesiąc barkentyna „Pogorla".
Imiena do Anglii na Operację Żagiel '93, by star•
tować w regatach „CuHy Sark". Do końca llpca jacht poprowadzi kapitan Andrzej Marczak, poinlel kapitan Wiktor Le ■

___ Na pomoc naturze
_ _N_A
CZASIE
1

•

W

ubiegłym

w naszym

tygodmu,

Obecny annator - Gdyńska Fundacja Żeglarska - skompletował
(poza stałą siedmioosobową) z 41 ochotników w wieku od
16 do 25 lat. Udział w rejsie jest płatny: 5 500 tysięcy złotych od
osoby (plus 50 tys. zł za finnową koszulkę). Zdecydowana więk
szość młodych załogantów dopiero na „Pogorii" uczyć się będzie
teoretycznie i praktycznie żeglarskiego rzemiosła. Ponadto przewidziany jest program ekologiczny.
Każdego roku, do 31 listopada Gdyńska Fundacja Żeglarska
przedstawi publicznie program rejsów na najbliższy sezon. Zgło
szenia odpłatnego uczestnictwa w nich od osób prywatnych, organizacji czy szkól przyjmować będzie do 30 marca. Pierwszeństwo

mieście, związek

załogę

1.awarly 22 pary;
uro<lzilo się 68 dzieci (35
dziewczynek. 33 chłopców).
zmarło 47 osób (24 kobiety
23 mężczyzn)
• Z Kaliningradu i Kłaj
pcdy powrócił do Gdyni w1
ccprczydcnl RyszardToack.
Celem wizyty w miastach
siostrzanych było m.in. wrę
czenie oficjalnego zaprosze
nia do odwiedzin naszegc
miasta merowi Kaliningradu
oraz wyjasnicnie sprawy
odmowy przyjęcia w Kłajpe
dzie polskich jachtów biorą
cych udział w imprezie Sail'
93. Mer Kłajpedy uznał tę
sprawę za nieporozumienie
i obiecał ją wy3aśnić
• Wygasło porozumicme
pomiędzy Stocznią Gdynia
SA a SKS Bałtvk o bezp1at
nym uL.ytkowańiu stocznio
wych obiektów sportowych
Przekazane one zostały nowo
malżen,ki

oczęło się od telefo■v: No łeNłll Jednostki Wolskowel 361 I w
pięmlesiqł metrów od klifu, :mucne fil pyły :1 elektrocłepłonl
kl ten sypie sit prosto oa de•lt, bez Wnep nltespłecsenhl.

mleslfcy.

łCIIII się ~

SJ9Hł,

choi anonlaowy,

~ •ł

lego trope111.

Miejski (ul. Bema 26) - nieczynny
Muzyczny (pl. Grunwaldzki
I) - przerwa urlopowa

WARSZAWA
Bez przebaczenia, USA, od
15 I., g. 20; Uciec. ale dokąd,
USA, od 15 I., g. 10, 14, 18;
Półtora gliniarza, USA, od 12
I., g. 12, 16
GOPLANA
Huragan ognia, USA, od 15
I., g. 15.30; Redrock West,
USA, od 15 I., g. 17.30, 19.30
FALA - nieczynne
Dyrekcje kin zastrzegają sobie prawo do zmiany repertuaru.

siębiorstwo Wodociągo\\
Kanał i zacji zaprzestało

i

chlorowania wody na terenie
Gdyni. Rumi orał Redy
• Jutro w związku z kon*
crwacją stacji elektrycznej
w godi. 8 - 15 nastąpi przerwa w dostawie prądu do budynkow przy uL Makuszyn
~kiego 2 - 20 oraz Brzechwy

• (l'.W)

ONIK
POLICYffiA

Urząd Gminy w Kosakowie, na
terenie którego leży JW Babie
Doły. Można było przystąpić

do realizacji przedsięwzięcia.
Podjął się tego Marian Miller - właściciel finny budowlanej „Miller", która specjalizuje
się w robotach ziemnych, rekultywacyjnych i „ochroniarskich". Popioły wozi się nie
z Gdańska, lecz z EC w Gdyni
i robi się to dbając o ograniczenie do minimum pylenia. Kiedy teren daw nej żwirowni zostanie wyrównany, nawiezie
się ziemię i zasadzi zieleń. że
by koszty były niższe • wykorzysta się w tym celu krzewy
i drzewa już tu rosnące; dlatego nie wycina się ich, nie niszczy, a pieczołowici e przesadza. Wszystko odbywa się pod .
kontrolą san.-epidu. Zresztą ci,
którzy podjęli się przekształce
nia śmietnika w teren rekreacyjny, sami dbają o to, by śro
dowisko chro n ić, a nie niszczyć.

Kmdr Publicewicz nie zamierza poprzestać na tym jednym zadaniu. Jest autorem już
gotowej „ścieżki ekologicznej"
na terenie jednostki; planuje
przekształcenie nadbrzeżnej

rudery w saunę, zlikwidowanie
morderczych dla zatoki zrzutów ścieków itp., ale to już inny temat.

11.abella Greczaruk -Filipp

-

Odjechały...
z ulicy Syrokomli skradLiono obywatelowi Niemiec
niebieskiego volkswagena golfa
Samochóu wart byt sto milionów
Nocą

[;)Om

złotych,

Marynarki Wojennej (bulwar
Nadmorski) w g. 10-16
Oceanograficzne i Akwarium
Morskie (al. Zjednoczenia 1)
wg. 10-17 (kasa 10-16.30)
Dar Pomorza (skwer Kościu
szki) wg. 10-16
Muzeum Miasta Gdyni, Pawilon Wystawowy (ul. Waszyngtona 21) - Miasto z Morza. Gdynia w II Rzeczypospolitej, wg. 11-17
Domek Abrahama (ul. Starowiejska 30) - Antoni Abraham - Gdynia-wieś, w g. 1117

sit •• ~

- To dobrze, że ludzie tro- Inżynierii Drogowej, Waruno środowisko. że nie- kiem wstępnym jej przeprowapokoi ich widok samochodów dzenia jest usunięcie śmieci
(i to sukcesywnie się robi).
wożących popioły - mówi
kmdr por. Wiesław Publice- Wypełnienie ogromnej „dziuwicz i zaprasza mnie na miej- ry" wymaga materiału po
sce „przestępstwa". Rozlegle pierwsze taniego, po drugie •
(60 arów) wyrobisko po żwi bezpiecznego ekologicznie, po
rowni, kilkanaście lat temu za- trzecie - wytrzymałego, o odmienione zostało w „dzikie" powiedniej nośności. Wszystwysypisko. Trafiało tam wszy- kie te warunki spełniają lotne
stko: ziom, karoserie wraków, popioły - odpad w elektrociepłowniach (notabene na Zachozużyte ogumienie, szmaty,
gruz ... Malownicze miejsce dzie uważane już za minerał).
Zostały one gruntownie przetuż nad klifowym brzegiem
stromo opadającym ku zatoce badane i - nie wdając się
z biegiem czasu zamieniło się w szczegóły - są bezpieczne
w gigantyczny śmietnik. Nie dla środowiska i człowieka;
zresztą powszechnie w świecie
mógł tego ścierpieć nowy szef
sztabu miejscowej JW (.,w cy- (po przetworzeniu) wykorzywilu" absolwent podyplomo- stywane są do produkcji pustawego studium ochrony środo ków oraz budowy dróg, nasywiska) kmdr W. Publicewicz. pów itd. Dodatkowym zabezpieczeniem jest także zagę
Rozpoczął od szukania sojuszczenie zasypki, aby zawarte
szników. I znalazł.
w niej, zresztą śladowe, związ
Wydział Budownictwa Lą
dowego Politechniki Gdanskiej ki siarki i ewentualnie inne
trudne do wykrycia, nie
opracował projekt. Finna „Miller" z Lubiewa podjęła się wy- przedostały się do wód gruntokonawstwa. EC z Gdyni do- wych. Dlatego tam, gdzie
starcza materiałów. Roboty są podłoże jest piaszczyste - wyw toku. Gdy zostaną zakończo konuje się betonowy podkład;
ne - w miejscu wysypiska po- tam gdzie glina - jest to zbęd
ne.
wstaną tereny zielone z boiTechnologię tę pozytywnie
skiem do piłki ręcznej.
Autorem „Technologii wy- zaol?iniowały: Wydział Ochrokonania rekultywacji piaskow- ny Srodowiska Urzędu Wojeni na terenie JW 3651" jest wódzkiego, Państwowy WojeIreneusz Strugała z Katedry wódzki Inspektor Sanitarny,

Centrum Spo11u, która "będzie
udostępniac je odpłatnie. Jej
głównym udziałowcem jest
Stoczma Gdynia S.A.
Wczoraj z pówodu
•
awarii sieci wodoc1ągoweJ
mieszkańcy dornów przy ul
Przebendowskich pozbawieni
byli wod.)I, Do godz.i 1.30
awaria zo~tala usunięta. Do
godz. 15 natomiast bez wody
byli mieszkańcy ul. Hodowlanej. Przerwa w jej dostawk
spowodowana była koniecznością podłączenia noweJ
wcinki.
• Informujemy, ze P.fZ(l(l
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szczą się

powstałej spółce Gdvńskie

..

TEATRY

szczyńskl.

Volkswagen pa,sat, wiśniowy
metalik. zginął z ulicy Olsztyń- /
skiej, Pojazd wart był trzysta
pięćdziesiąt milionów złotych.

I

Melomani?
Nieznani sprawcy włamali się
do opla kadetta zaparkowanego
przv ulicy Zcromskicgo. Zabrali
rad'iomagnetofon, odtwarzacz
płyt kompaktowych oraz kasety
1 płyty. Wartość skradzionych
pTL.cdrniotów oszacowano na
trzy tysiące marek niemieckich.

mają mieć. zależnie od programu danego rejsu, dzieci i młodzież
~ Gdyni. Będą także organizowane dla nich specjalne pływania
szkoleniowe. Swój dług finansowy wobec miasta „Pogoria" spła

rejsie darmowymi miejscami dla:
z domów dziecka, bądż laureatów olimpiad przedmiotowych czy konkursów szkolnych, bądź
dla dzieci polskich ua naszej wschodniej granicy. Co roku żaglo
wiec uczestniczyć będzie w rejsach urządzanych przez Sail Training Association of Poland z siedzibą w Gdyni, z udziałem mło

całaby pięcioma

w

każdym

młodzieży niepełnosprawnej, bądż

wejściowych. Wynieśli wagę
elektroniczną wartości siedmw

Od 30 pażdziemika do 1 maja „Pogoria"

zarabiać

ma na Morzu

Śródziemnym. Gdynianie mogliby wykupywać sobie tam rejsy

przez miejski oddział „Sport Tourist". Jeśli zabraknie zamożnych
gdynian, na wakacje „Pogorią" po ciepłych krajach popłyną Skandynawowie.

SZPITALE

Chwała

Szpital
Miejski, ul. Radtkego l, tel.
20-75-01
REDŁOWO, Morski, ul. Powstania Styczniowego 1, tel.
22-00-51

sponsorom

O sytuacji finansowej służ
by zdrowia w Gdyni. a Szpitala
Miejskiego w szczególności pisaliśmy ostatnio kilkakrotnie.
Mimo chronicznego już niedofinansowani a tej placówki,
szpital funkcjonuje bez zakłó
ceń, Dzieje się tak między innymi dlatego, iż ma wypróbowanych przyjaciół, którzy go
wspierają, Jego dyrekcja co jakiś czas wysyła do gdyńskich
zakładów pracy pisemne proś
by o wsparcie. Większość
z nich pozostaje, niestety, bez
oddźwięku, ale na szczęście
nie wszystkie.Do sponsorów
najwytrwalszych zaliczają się:
Stocznia „Nauta", Chipolbrok,
Agencja Morska w Gdyni, C,
Hartwig, Polfracht, Spółdziel
nia „Bochen "7 SpófdzielnL;~
.. Dą b", RAMCQ, z So poru,
PZU i Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych z Gdyni.
Bardzo pomagają szpitalowi
samorządowe władze miasta.

dobrze

znające

jego

trudną

sy-

tuację. W tym roku dotacja

APTEK I

i;lc.

z budżetu miejskiego wyniosła
8-9 miliardów zł , które m.in.
przeznaczone są na remont
kuchni.
też trzeba
Wspomnieć
o „prezencie" z Narodowego
Funduszu Ochrony Zdrowia
w Gdańsku, który przekazał
szpitalowi 250 milionów zł na
zakup laparoskopu. Są to
wprawdzie pieniądze ze społecznych składek, ale mogły
przecież trafić do zupełnie innej placówki czy innego miasta.
Oprócz laparoskopu, na który trzeba jeszcze dozbierać, potrzebny jest szpitalowi dobry
aparat rentgenowski i aparatura
do_intensywnej opieki, gdy powstanie już taki oddział. Sponsorzy nadal więc są mile widziani.

ŚRÓDMIEŚCIE, apteka nr

19054, ul. Annii Krajowej 42,
tel. 21-00-32 (czynna codziennie przez całą dobę)

TAX I
NA TELEFON

POGOTOWIA

-

- RATUNKOWE

ŚRÓDMIEŚCIE,
ul. Żwirki i Wigury 14, czyn-

ne całą dobę - nagle zachorowania i przewozy chorych,
tel. 20-00-01, 20-00-02 - ambulatorium stomatologiczne
czynne wg. 20-7
OBŁUŻE

Podstacja Działu Pomocy Doraźnej, ul. Białowieska 1 (tel .
25-19-99), dla mieszka1iców
dzielnic: Obłuże, Pogórze,
Oksywie, gm. Kosakowo pediatra, lekarz ogólny, gabinet zabiegowy, codziennie
wg. 15.40-7
LEKARZ DOMOWY, 31-8953, 20-68-16
ALKMEDYK, 31-89-53, 2068-16
0

_ _ POLIC.JA

I

Czar dwóch kółek
Z ulicy Orzeszkowej i Kcyń
skiej skradziono rowery o łącz
nej wartości ośmiu milionów

CL I

@

rłowskie molo nie może wprawdzie

z sopockim pod wzglę
dem wielkości, jednak pod względem
urokliwego położenia i owszem. Orło.wski klif
należy do wyjątkowo malowniczych zakąt
ków, a i teren spacerowy wokół mola, trzeba
przyznać, jest coraz bardziej zadbany i przyciąga o każdej porze dnia spacerowiczów. Ludzie mają zwyczaj zatrzymywać się na samym
końcu pomostu i „lornetkować" morze oraz
konkurować

zakotwiczone na redzie statki. I tu zaczyna się
problem: balustrady lepią się od brudu. Widać
nie tylko ludzie upodobali sobie molo. Intensywnie korzystają z niego także mewy, zostawiając po sobie wiadome ślady. Nikt nie zamierza walczyć z ptakami, które są częścią tego pięknego krajobrazu. Mażę jednak ktoś odpowiedzialny za czystość od czasu do czasu
pomyśli także i o tym.

U zbiegu ulic Warszawskiej
i Nowogrodzkiej handlują na
prowizorycznym straganie warzywami dwaj panowie. Czy
ci
legalnie - nie nasza to sprawa.
Generalnie rzecz biorąc konkurcncja w handlu - wszystkim
dobrze robi. Rzecz jednak
w tym, że handlarze „upraszczają" sobie nieco sprawę
• z obliczaniem ceny.
Jedna z klientek poprosiła
I .mię uruchamia biw-o podrózy w KłaJpedz1e i Jego wła.~no , o trzy jabłka, które sama położyła na wadze. Sprzedający
scią są dwa woJolot 1' typu •. Kometa''. W naszym mieście
1
bez mrugnięcia okiem podał
pned~ta\vicielcmjest gJyfo,ka Agencja ,.Pumar'' przy ul. Per
cenę.
kuna 24 Sprzedaż biletów poprowadzi biuro podróży „Sport
- Skąd pan wie, że akurat tyTourisf', Od kicdy,jeszczc nic ustalono. Trwają również rozIe kosztują?
mowy w sprawie miejsca postoju wodolotów w Gdym
- Jak się cały dzień handluje
·1
W Kłajpedzie ich portem jest prrystan promowa,
tank.) to ma się komputer w głowic -

Klientka, nie dowierzając
temu osobliwemu komputerowi wyjęła własny kalkulator
i wyszło jej, że 1300 złotych
zapłaciła za dużo. Zareklamowała cenę i otrzymała nadpła
coną kwotę. Niby drobiazg,
1300 złotych, nic wielkiego.
Przemnożone jednak przez stu
klientów, którzy na pewno
przez cały dzień się tam przewiną, daję niezły dzienny dodatkowy utarg. Woleli byśmy,
aby handlarze nie ufali swoim
komputerom w głowie, ale posługi wali się choćby ołów
kiem, jeśli nie mają kalkulatora. A klientów przestrzegamy ...

Ua)

padła odpowiedź.

Wytwórn ia łożysk Slizgowych

,,B
w

Gdańsku-Oliwie,

" .A.

ul. Grunwaldzka 481

lz..a..tru_dn_.__._i _ _ _ _ _ _ _ __

- Kierownika Dziafu Informatyki.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe informatyczne
- Doświadczenie we wdrożeniu i integracji
systemów informatycznych UNIX
- Znajomość organizacji pracy w przedsiębiorstwie

ł

oferuje generalny importer

przemysłowym

teL 24-02-19

Pogotowie ciepłownicze: 2319-41
Pogotowie dźwigowe: 23-3665, 25-27-27
Pogotowie energetyczne: 2045-50
Pogotowie gazowe: 20-44-73,
20-44-79
Pogotowie wodociągów i kanalizacji: 21-90-19

TELEFONY
INFORMACYJNE
PRZESYŁKI

Takiego „kwiatka" naprawnie było trzeba specjalnie
szukać, Reklama, a raczej antyreklama znajduje się w Gdyni niedaleko skrzyżowania alei
Zwycięstwa z ulicą Orlowską.
Takie „cudo" stoi już dobrych
kilka miesięcy i... nic. Czyżby
nikt nie był zainteresowany re-

dę

85
815

Oferty składać w Służbie Pracowniczej
tel. 52-50-11 w. 236 pok 228,

KURIERSKIE,
tel. 52-00-7 I do 76
Biuro numerów: 913
Infonnacja miejscowa: 91 I
Infonnacja zamiejscowa: 912
Telefon zaufania: 31-00-00
(wg. 16-6)

klamowaniem się w tak dobrym punkcie?
A może ktoś odpowiedzialny za to „straszydło" nie chce
się po prostu ujawnić. Takie
podejście do sprawy rozumiem, rzeczywiście reklamą to
dla niego na pewno nie jest.

OKNO NA SWIAT
W TWOIM DOMU

Wkażdymkolor~ido::~~- O~~OPLASf.
Zaufaj im, a zobaCZJSZ więcej: funkcjonalne, energąoszczędne, proste w
i§i<cc">.
~
%,
"t.,..~
obsłudze, niewymagające konserwacji. Montaż i ~y ~ wieloletnia

*

~

~ ~

.·i

§'

rorowo."AW zobaczyć ~

-~'i

wystarćzy popatrzeć!

,

l ,

TiffiRMOPLAST -OKNO NA SWIA'I;
"l

'½

STAC.IE
BENZYNOWE (czynne całą dobę)
Śródmieście, ul. Węglowa

22,

tel. 20-73-19,
ul.· Śląska, tel. 20-53-51;
Cisowa, ul. Chylońska, tel.
23-68-68,
ul. Morska, tel. 23-68-68;
Kolibki, al. Zwycięstwa, tel.
24-86-77;
Orłowo, al. Zwycięstwa 96.
tel. 24-81-75,
ul. Wielkopolska, tel. 22-3055

_

SKLEPY

Śródmieście, hall Dworca
Głównego PKP - Delikatesy
,,Banach" (od g. 5.30 do!);
ul. Starowiejska - ,.Smak
Lux" (całodobowy);
ul. Świętojańska 46 - ,,Maxi·
mal", tel. 20-61-44 (całodo
bowy);
ul. Świętojańska - ,.Meta"
(całodobowy)

Mały Kack, ,.Maxima!", ul.

Wielkopolska 30 (od g. 9 do
24)
Chylonia, ul. Morska - ,.Skorpius" (całodobowy)

···,
· Kolumnę redaguJc zespół: kier. Izabella Greczanik-Fil!pp.
A nn a Kościelecka, Wiesława Kwiatkowska, Michał
Rzepiak,'sekrctariat-Ur szula Wolak. Adres Oddziału w Gd}·
ni: ul. Warszawska 42, tel/fax 21-05-11; 21-78-32

fSTOLARNJALARIX
.

-

Informujemy PT Klientów, ze od dnia 20.07.1993 r. Biuro Handlowe
Firn'!)' THERMOPLAST SYSTEM IDEAL DYSTRIBUTION ma nową siedzibę
w Gdańsku 80-219, al. Zwycięstwa 12 !obok basenu Polir.echniki Gd.)
3.ll/MM
tel. 47 19-30, 47-20·39, 47·29-57

STYROPIAN

STOGI, T AMKA 6A
tel. 37-39-27

transport

Domki letniskowe
drewniane, całoroczne
tylko w lipcu
i sierpniu po cenach
z 1992 r.

Log oTex
Pruszcz Gd,

47009

~ : . \
i
', *
gwarancja, żadnych wypaczeń! frzekonaj się - pl< świat ~gląda

i
~ "I ~
naprawdę, .. Jaśniej, cieplej, bezplecznitj i

Hallo Taxi Gdynia (x350), tel.
91-90 i 23-18-18
Radio Taxi Gdynia (taniej),
tel. 25-21-21 i 91-99
Taxi PLUS Gdynia (x400),
tel. 220-540
Tele Taxi: (x400), tel. 91-95
i 20-25-00, honoruje karty
,.Clubu S"
· Expre.~s Tan (x350), tel. 2416-24
Nó'n Stop Taxi Radio Gdyni ,
(x3S0), tel. 91-98, 2S-01-01

Fot. i tekst CL

- Wynagrodzenie do uzgodnienia.

SEKRET Gdynia-Witomino
Chwarznieńska

POGOTąWI~

Ua)

'1

Gra na rzep

Komenda Rejonowa w Gdyni,
ul. Portowa 15, tel. 997, oficer dyżurny 20-63-43
STRAŻ POŻARNA: 998

Komputer w głowie

a 5 sierpnia planowane Jest uruchomienie sezonl ,1.
go połączenia wodolotami Gdyni z Kłajpedą. W obu
miastach będą startować dwa razy dziennie, przez cały tydzień, do końca września. Zależnie od pogody ,rejs potrwa
od trzech do czterech godzin. Bilet w jedną stroni, ma kosztowac 35 dolarów, przelot tam i z powrotem w ciągu jednej doby - 45 a bilet otwarty, przy dowolnym terminie podróży - 55
dolarów \\ bufecie n11 tatku zapłacimy również w tej walu

uL

Urząd Miejski w Gdyni: 2072-71
Pogotowie dla zwierząt: tel.
22-21-48 (czynne całą dobę)
Bank Infonnacji „BROKER''
- usługi, handel, produkcja.
tel. 24-07-79, w. g. 9-17
Usługi pogrzebowe: Sleep Time, Orłowo, ul. Przemysława
4, tel. 24-80-95 czynne całą
dobę, usługi na terenie Trójmiasta; cmentarz Witomino,
ul. Witomińska 76, tel. 20-5908, 23-68-93, wg. 15-7

L-

ŚRÓDMIEŚCIE,

Anty rek ama

i pól miliona złotych.

złotych.

• Galeria „Cyganeria" (3 Maja
27, tel. 20-87-38): wystawa
malarstwa Stanisława Olesiejuka, wg. 10-20

dzieży gdyńskiej.

Ukradli wagę
Do sklepu spożywczego przy
Władysława I\ złodzieje dostali
się wybijając szybę w drzwiach

WYSTAWY

ul.H. Sawickiej 2
tel. 82-22-51 (w. 269)

9, 2

OPEL
SERWIS VOLVO,
NOWE I
-----~CZĘŚCI
I
I
I
I

UŻYWANE

AUTOALARMY SZWEDZKIE
KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA AUT
BLOKADY SKRZYŃ BIEGÓW
ZNAKOWANIE POJAZDÓW· "SOMERW"

MG BILSERVICE
GDAŃSK, Piekarnicza 7

t el. 32-62-59 w. 10

~
~

WIECZÓR

~~

'
~

wybrzeża

I

..

Pani Alina t abtcka
grała su ernag o
Na tę chwilę czekaliśmy aż osiem tygodni i nareszcie możemy naszych szanowych Czytelników poinformować, że w konkursie zorganizowanym przez „Dziennik Bałtycki" oraz „Wieczór Wybrzeża" padła jedna z dwóch głównych supernagród, czyli działka, materiały budowlane i basen!
Szczęśliwą osobą jest pani Alina Łabęcka z Oliwy, która do ostatniej chwili nie wierzyła w tak wspaniałą wygraną ... A jednak!
jest rencistą, 26-letni syn
ekspedientem, a synowa na zasiłku
dla bezrobotnych.
Zwyciężczyni Supernagrody na początku naszej zabawy nie interesowała się zdrapywaniem słów i liter.
Większej wiary w sukces nabrała,
gdy coraz więcej liter pasowało do
słowa „TOMEK".
Wczoraj pani Alina płakała ze
szczęścia. My życzymy wspaniałych
warunków w domku swoich marzeń!

Wiesław

Pani Alina (na zdjęciu z mężem
mieszka bardzo skromnie. Oprócz państwa Łabęckich
dwa pokoje zajmują: syn, synowa
i wnuczka. Przyznajmy, że warunki
nie są rewelacyjne. Niebawem będzie
można je znacznie zmienić i to - dodajmy od razu - na komfortowe!
Wszystko oczywiście dzięki naszemu
_
Superkonkursowi !
z kwiakiosku
w
Pani Alina pracuje
t_ami, który mieści się na Wzgórzu
Sw. Maksymiliana w Gdyni. Mąż

Wiesławem)

Jeszcze raz gratulujemy!

r-----------a----------------------------,
KUPONY biorą udział w cotygodniowym e•
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losowaniu nagród. Należy je składać w ~:
wyznaczonym miejscu na wystawie LEGO gl
1
(Gdańsk, hala Olivia, ul. Bażyńskiego 1).
Wystawa czynna codziennie 4-25 lipca 93 r. l
\
w godz. 10-20 WSTĘP BEZPŁATNY
GŁÓWNA WYGRANA WYCIECZKA DO LEGOLANDU :

•

OAGANIZATOR: GALTEX DEALER LEGO

1

. oddział Gdańsk I

Gdańsk, ul. Kościuszki 8 :
,

tel. (058) 412-188
SPONSORZY REKLAMY:

1

J

Dziennik Battycki, Wieczór (
Wybrzeża, Radio PLUS \

.,~
TEL. 512-012
.BEl\\:t.. TEL. 51-39-78
~

GDAŃSK • ŻABIANKA UL. RYBACKA
INSTALACJE - SERWIS • SPRZEDAż

•

DOMOFONY

Autoryzowany
Dealer

ETALOPLASTYKA
M
OGRODZENIA· KRATY- BRAMY

ei1i, ·

~ Cr@l~'O@

· fK[ł@;)
BIG~
o

43-00-77
Atestowany, od 87 ,5 - B35
TRANSPORT I POMPA

$~

GDAŃSK.

- [ii]
C)

UL.CZARNY DWÓR 12,

Obnizenie podatków
osobistego podatku dochodowego
♦ Ulgi przy inwestowaniu i za.kupie akcji
♦ Zachęty dla zatrudniających bezrobotnych

♦ Obniżenie

Promocja polskich towarów i usług
♦ Kampania „Kupuj

polskie produkty"
♦ Promocja eksportu
♦ Ubezpieczenia eksportowe

Polski Program Umiejętności
zawodowe młodzieży
♦ Bony szkoleniowe dla bezrobotnych
♦ Gospodarcza użyteczność nauki
♦ Kształcenie

'

I

Wolność rynku pracy

Swoboda umów o pracę
♦ Równe prawa pracodawców i pracobiorców
♦ Legalna praca zagranicą
♦

Rozwój własności prywatnej
Wsparcie uczciwej przedsiębiorczości
♦ ~nwestycje i kredyty z zagranicy
♦ Własność dla każdego - Program Powszechnej Prywatyzacji
♦

Państwowy program rozwoju komunikacji
♦

Budowa sieci autostrad
♦ Przejścia graniczne, porty, lotniska
♦ Sprawna telekomunikacja

Żadnych haseł. 'fyłko fakty.
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Jeziora, kąpieliska i lasy

Fot. P. Kajmer

W okolica ch
Kwidzy na

W

ielu mieszkańców
Kwidzyna przyjeżdża
na wypoczynek sobotnio - niedzielny do oddalonego
ok. 11 km Brachlewa. Na skraju kompleksu leśnego znajduje
się tutaj jezioro o powierzchni
16 ha, jego głębokość dochodzi
do 25 metrów. Nad jeziorem
kąpielisko z małą gastronomią
oraz kemping. W pobliżu lasy
grzybne. Ważne dla zmotoryzowanych - dobry dojazd do
kąpieliska asfaltową szosą.

awial pamięc mil.
wej lipy w narodzie, a iluż ich

Klasztorek

sko. Domki letniskowe, z moż
liwością ich wynajęcia. W pobliżu lasy.

Największe w tej okolicy jezioro o powierzchni ok.190 ha.
Długość - 5 km, szerokość ok.
850 metrów. Nad jeziorem
Kucki. nazywanym także Kleczewskim znajdują się liczne
ośrodki wypoczynkowe i miejsca biwakowe m.in. w Jaromierzu. Jest możliwość rozbicia namiotów.

było?

Wincenty Pol, ,,Nie dziś to się działo

Polno
Miejscowość w pobliżu Jaromierza. Ośrodek wypoczynkowym nad jeziorem Kucki.
Stołówka, pole namiotowe.
Domki do wynajęcia. Bliż
szych infom1acji udziela PTTK
w Kwidzynie ul. 15 Sierpnia
10, tel. 41 - 67.

Mary
Położone nad jeziorem Klasztornym. W pobliżu kąpieli-

SW

Zachmurzenie duże, niestety, z większymi, na szczęście
i tylko przelotnymi opadami deszczu.
Rano temperatura IO - 13 st. C, w ciągu dnia 18 - 20 st. C.
Wiatr z kierunków zmiennych slaby, okresami umiarkowany.
Ciśnienie rano 1007 hPa.
Temperatura wody w Zatoce Gdańskiej ok. 17 st. C

rzejaśnieniami

XXXVI Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Organowei w Oliwie

Mekka ieglarzy

Gra
ll'.J~u□lli &)[µGJuil~□ ~CmiJ&3&3@W

Rozsądek zwycltia! Kto chce cieszyć się dobrym zdrowiem I iest rouądny unika
lak ognia I zamiast opala( sit na czekoladkę wylalera białą karnaclę,

••

z Dan11

Dziś

o godz. 20 w katedrze
w Oliwie odbędzie się kolejny
recital organowy. Grać będzie
Ulrik Spang-Hanssen z Danii.
W programie usłyszymy utwory: D. Buxtehudego, O. Olssona, W. Stolarczyka, P. Rudersa
i J. P. E. Hartmanna.
Artysta studiował w klasie
organów Andersa Riberta
w Aarhus. Uczestniczył w mistrzowskich kursach organowych prowadzonych przez Gastona Litaize w Paryżu i Jacquesa a van Oortwersena w Amsterdamie. Nagrał wszystkie

Carla Nielsena na płyty
kompaktowe. Jest profesorem
klasy organów oraz organistą
w Assens. Koncertuje prawie
w całej Europie. Zasiada! w jury I Międzynarodowego Konkursu Organowego im. J. P.
Sweelincka w Gdańsku. Równocześnie jest znakomitym pianistą jazzowym.
Ulrik Spang-Hanssen wystą
pi z innym programem jutro,
o godz. 19 w kościele NMPWW w Rumi.

dzieła

Słońce jest dla Ziemi dobrodziejstwem, ale gdyby nie warstwa ozonowa w atmosferze,
stałoby się zabójcze. Doniesienia o znacznym rozrzedzeniu
się tej powłoki muszą więc budzić niepokój. Życie pod
,,dziurą" to możliwość powstawania wielu chorób (nowotworów skóry, poważnych schorzeń oczu, obniżenia się odpor1 ności organizmu). Powłoka
· ozonowa, która stanowi
płaszcz ochronny dla Ziemi,
ma za zadanie nie dopuścić do
oddziaływania na nas niebezpiecznych ultrafioletowych fal

mniej wrażliwe są dłonie i sto- fumy inne kosmetyki użyte
py. Osoby otyłe opalają się bezpośrednio przed wyjściem
wolniej, a skóra odtłuszczona na plażę grożą powstaniem bą
reaguje szybciej. Skóra jasna bli oraz szpecących plam i zajest bardziej podatna na opa- cieków, które zostają na cale
rzenia. W górach promienio- życie. Należy więc być ostroż
wanie jest silniejsze niż na te- nym w używaniu tych środ
renie płaskim. I sprawa podsta- ków, a także leków (sulfonamiwowa: zanim zaczniemy się dy, niektóre antybiotyki, piguł
ki antykoncepcyjne), które pod
opalać, trzeba dokładnie powpływem słońca mogą doprosmarować ciało kremem lub
olejkiem z filtrem ochronnym . wadzić do alergii.
(najlepiej z filtrem powyżej nr
Innym problemem
12 - dwunastokrotnie zmniejsą poparzenia słoneczne, obszającym działanie szkodliwych promieni), założyć ciem- jawiające się pieczeniem skóry,
ne okulary także z przeciwslo- zaczerwienieniem i uczuciem
palenia. Czasem wystę

Rys. Z.Jujka

K.K.

Na Litwę • po tańsze zdrowie
Litwa jest coraz częśclel oclwledza■a przez Polak6w. Jei■
lam głównie kvraclusze • na WJPOCIJll•k oraz tanie le•
czenie do ołrodków rehabllltacyj11ych obsługulących kllen•
łów zagranicznych. I Gdańska mołna sit tam udać bezpo•
średnio autobusem llnlowynt, w ten 1pos6b nie traci sit wie•
lu godzin na granicy. Turysto• oraz kuraciu110• podafe•y
wprowadzone ostatnio (od I 5 llpcaJ ■a Utwie nowe przepl•
promieniowania snecznego.
sy celne,
dią

,,Dziura" powoduje, że przepuszczane jest szkodliwe promieniowanie.

Bezpieczne słońce
Jeżeli już

koniecznie chcemy ryzykować wychodząc na
plażę, powinniśmy pamiętać

I

o pewnych regułach. Najmniej
niebezpieczne jest naświetlanie
promieniami słonecznymi od
godziny 7 do 11 i po godzinie
15. Najlepiej opalać się w ruchu, gdyż wówczas rzadziej
dochodzi do przegrzania organizmu. Pierwszy seans sło
neczny powinien trwać 15-20
minut, następne można
przedłużać stopniowo o JO- 15
minut. Najszybciej poparzeniom ulegają: ramiona, twarz,
środkowa część brzucha. a naj-

Dotychczas nie wykryto
wszystkich przyczyn alergii
słonecznych. Są one prawdopodobnie wynikiem skażenia
środowiska i zmniejszonej odporności organizmu. Alergia
przyhiera postać małych różo
wych krostek lub pęcherzy
ków, które rozszerzają się powoli na duże płaszczyzny ciała
i uciążliwie swędzą.
Do wysypki często dołącza
ją się też inne dolegliwości: ból
głowy i dreszcze.
Te problemy ze skórą mogą
być wynikiem nadmiernej higieny. Trzeba wiedzieć, że niektóre mydła, dezodoranty, per-

ślana nie była wtedy nieprzerwanym pasmem, ale ciągiem
wąskich wysepek poprzecinanych płytkimi cieśninami.
W lX - X wieku doszło do połączenia delty Wisły z mierzeją
na północy, odsunięcia się
brzegu morskiego od Elbląga
i odcięcia Drużna. W później
szych wiekach człowiek przystąpił do osuszania coraz to nowych terenów i w rezultacie
wyłonił się obecny kształt tego

akwenu.

Dzisiejszy Zalew Wiślany
stanowi przestrzeń wodną
o powierzchni ca 840 km kw.
Jego całkowita długość wynosi
91 km, a szerokość od 7 do 22
km. Od morza oddziela go
Mierzeja Wiślana usypana
przez fale morskie z piasków
wydmowych. Wysokość wydm
dochodzi do 50 m, a najwyż
sza, tzw . Wielbłądzi Grzbiet,
wznosi się około 3 km na
wschód od Krynicy Morskiej.
Mierzeja ma długość 50 km,
a jej szerokość wynosi od l do

minać,

Swędzące bąble

Drużno. Wykształcająca się
tysiąclecia Mierzeja Wi-

przez

cherze. Ko-

słońce

necznym filtrem, a głowę osło
nić czapką z daszkiem lub kapeluszem.

Przed 5 tysiącami lat stanow i I integralną część Zatoki
Gdańskiej. Jeszcze przed tysią
cem lat sięgał na zachód aż pod
Gdańsk, a na południe poza Elbląg obejmując także jezioro

pują też pę

w chłodnej
wodzie z dodatkiem rum i a n ku
i smarowanie maścia
mi oraz panthenol.
Niewolno też zapo-

Bez lekarstw, zporUelem dewiz

(JW)

I

jąco działają
kąpiele

~

Osoby fizyczne mogą przewieźć przez granicę (w obie strony)
bez cła przedmioty osobiste oraz prezenty o wartości nie przekraczającej 50 dolarów. Wprowadzono surowe ograniczenia na
wwóz i wywóz alkoholi oraz wyrobów tytoniowych. Można przewieźć przez granicę tylko I litr alkoholu, 2 litry wina lub szampana, 5 litrów piwa oraz 200 sztuk papierosów. Zakazany jest m. in.
wwóz broni, leków psychotropowych, starych papierów wartościowych, metali kolorowych oraz sprzętu powielającego. Zniesiono natomiast ograniczenie zakazujące wywóz z Litwy walut
wymienialnych o wartości powyżej tysiąca dolarów.
Aktualnie do na towary wwożone na Litwę (w ilościach przekraczających normę) wynosi dwukrotną wartość przewożonego
towaru. Płaci się na miejscu, w litach (prawo dopuszcza, raczej teoretycznie, zapłatę przekazem na konto urzędu celnego).
Obecnie w banku litewskim za I dolara można otrzymać ok.
4,3 litów, za I markę- 2,9 lita. Jednakźe trudno często o gotówkę
w banku. Kwitnie więc handel czarnorynkowy. W kantorach kurs
dolara kształtuje się w granicach 3,6 - 4,2 litów. Kuracjusze polscy zwracają uwagę na bezpardonowe kradzieże (na ulicy, w biały dzień). Chwalą sobie natomiast tanie zabiegi lekarskie oraz ...
sztuczne szczęki po konkurencyjnych cenach.

słońca

gm D@ ~ WEL~D m mu

że

od-

powiada za
3 proc. nowotworów
skóry. Jeżeli jednak choroba
zostanie szybko rozpoznana,
nie ma się czego bać. Rak skóry zdiagnozowany we wczesnym stadium jest całkowicie
uleczalny. Najbardziej niebezpieczny jest czerniak złośliwy.
Początkowo na skórze tworzą
się ciemne znamiona, które
pod wpływem słońca mogą
zmieniać swój odcień i kształt.
Jest to pierwszy sygnał, którego nie należy zlekceważyć.
Kiedy świeci słońce jest
nam weselej, mamy więcej
energii i witalności. To jego
dobroczynny wpływ na nasze
organizmy. Cieszmy się więc
latem i dobrą pogodą, ale pamiętaj my o niebezpieczeń 
stwach.
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··For. Piorr l.ajme,

Dotykałeś i ściskałeś -~at 179 1!trów
(Następna piękność składa

przeciw Tysonowi)
Byłego mistrza świata boksu
zawodowego, Mike'a Tysona,
odsiadującego karę 6 lat wię
zienia, czeka nowy proces cywilny. Kolejna uczestniczka
konkursu piękności, Noemi T.
Me Kenzie wniosła sprawę do
sądu - Marion County Superior
Court - oskarżając Tysona
o seksualną napaść.
W skardze stwierdza się, że
I 8 lipca I 991 r. Tyson molestował pannę Me Kenzie, reprezentantkę stanu Massachuskargę

~0~@wdJ@[r0lli0°0um□C0~0~□G~W))fill ~Di
Propozycja tej wycieczki porasta go ściana wyniosłego
jest o tyle atrakcyjna, że wiąże lasu olszowego stale zalewanew sobie elementy etnograficz- go - istny ptasi raj. Jest to prano-holenderskie i niezwykle wa strona naszej obserwacji,
bogactwo awifauny. Jest o tyle w której także towarzyszy nam
dogodna, że dla mieszkańca stale na horyzoncie daleki widok na Wysoczyznę Elbląską.
Elbląga nie wymaga specjalnego dojazdu . Punktem wyjścia , Dopiero z tej perspektywy wijest przystań wodna PTTK dać potężny kontra~! między
przy ul. Panieńskiej. Stąd przez depresyjną równiną Zuław Wimost betonowy wysokowodny ślanych, a krawędzią „elblą
na rzece Elbląg wychodzimy skich gór".
Rzeka Tejna jest w zasadzie
na ul. Warszawską, która po
przecięciu biegnącej górą auto- sztucznym akweduktem, dziestrady doprowadzi nas do ni- łem uporczywej pracy menoniskiego mostu betonowego na tów, którzy w ciągu kilkudzierzece Fiszewce. Bezpośrednio sięciu lat pracy osuszyli ponad
za mostem skręcamy w lewo trzy czwarte powierzchni jezioi kierujemy się wzdłuż biegu ra Drużno. Ta rzeka jest chyba
rzeki. Idziemy u podnóża gro- najbardziej w charakterze żu
bli, która po osiągnięciu rzeki ławsko-holenderska, wały, któElbląg zbacza gwałtownie, ce- re ją obejmują, mają rodowód
XVI-wieczny. Obecnie, wędru
lując na widoczny wiadukt kolejowy. Z lewej strony pozosta- jąc prawym walem do mostu
wiamy za sobą wiadukt auto- betonowego w Tropach Elblą
strady i żelazny most kolejo- skich, z urządzeń hydrotechnicznych spotykamy przepust
wy.
Po przecięciu linii kolejowej z zastawką i tradycyjny budynek stacji pomp nr 27 (WZlR
Elbląg - Malbork idziemy groblą biegnącą na krótkim odcin- w Elblągu). Kiedyś czerwieku wzdłuż rzeki Elbląg. Przed niący cegłą. obecnie otynkonami ujście Tejny. Grobla pro- wany i pomalowany na biało,
wadzi dalej brzegiem Tej ny, kształtami przypomina zameczek w miniaturze i stanowi
zachowując ogólny kierunek
z dalszej perspektywy interesupołudniowo-zachodni. Z grobli
mamy doskonały wgląd i pole jący akcent krajobrazowy . Naobserwacji na obszar zalewo- tomiast straszliwym dysonanwy, Łęgowo - bagienny oto- sem w tym harmonijnym kra[ czony ramionami rzek: Elbląg jobrazie jest linia przesyłowa

Krynica Morska.

1

s~ ■ ~k ■ ~m
i Tej ny. Początkowo poza po(Elbląg • brzegiem rzeki
skupieniem topoli
Teiny • Tropy Elbląskie · jedynczym
i wierzb na wyniesieniu, na
brzegiem lezlora Druino • którym przed 1945 r. było goTropy Elbląskie; 8 km)
spodarstwo, jest bezleśny, dalej

wierzchni Zalewu Wiślanego ze względu na oryginalne poło
żenie, jest w sezonie przysło
należy do Polski, reszta do Rowiową Mekką dla żeglarskiej
sji.
Basen zalewu stanowi cie- braci. Korzysta ona z tych wód
kawe zjawisko przyrodnicze. zawijając do malowniczyd
przystani i portów rybackich
Płaskodenny i płytki (najwięk
sza głębokość 2.8 m), jest we Fromborku, Tolkmicku,
akwenem przejściowym mię Suchaczu czy Kątach Rybacdzy słodkimi wodami lądu kich.
a słonymi morza. Te właściwo
Coraz szerzej otwierają się
ści są przyczyną pewnych
zamknięte przez Rosjan przez
odrębności fauny i flory wód
dziesięciolecia wrota zalewu
zalewu.
na Morze Bałtyckie. Z pewnoPod względem gatunków są ścią dojdzie do tego, że żeglar
one uboższe od wód morskich ska brać będzie mogla bez
i słodkich, ale gatunki, które przeszkód korzystać z pełnego
przyzwyczaiły się do tych wauroków akwenu Zalewu Wiśla
runków rozwinęły się wspania- nego jako bazy, przed atakiem
le. Przebywa tu śledż, węgorz, na Morze Bałtyckie.
sandacz, certa, szczupak,
Liczni sympatycy tego
leszcz, płoć, okoń, ukleja, rza- akwenu cieszą się z uruchodziej -.. sum. lin, miętus, boleń mienia biologicznej oczyi karaś.
szczalni ścieków w Elblągu
Interesująca jest również
i wzmożonych prac w tym zaprzyroda nawodna i nadbrzeż kresie na jego polskich brzena. Porośnięte płycizny stano- gach, bowiem to oznacza szanwią raj dla rzesz ptactwa błot
sę na przywrócenie czystości
nego i wodnego m. in. łabędzi wodom i możliwość korzystai kormoranów. Zaobserwowa- nia z licznych kąpielisk chrono około 150 gatunków gnież nionych dziś czarnymi flagami.
dżących się i przylatujących
Wzrosną wówczas szanse turyz pól nocy na zimę ptaków. styczne całego pobrzeża ZaleSpecjalnym rezerwatem na tym wu Wiślanego.
akwenie jest rejon w Kątach
(am)
Rybackich.
zdjęciu: wpływający
Na
Najlepiej przystosowanym
Morportem dla jachtingu dysponuje jacht do portu w Krynicy

wysokiego napięcia na olbrzymich kratowych slupach, która
od niedawna przecięła Tejnę,
a wcześniej rzekę Elbląg, biegnąc w ogólnym kierunku
Olsztyn - Gdańsk . Jest to element całkowicie obcy na tym
specyficznym terenie, wydają
cy haniebne świadectwo jego
projektantom i decydentom
Ale wracając do tego, co jest
tradycyjne, wartościowe i dobre, trzeba zwrócić szczególną
uwagę na wysokie „zawieszenie" rzeki Tejny ponad łąkami
rozpościerającymi się z prawej
strony i pociętymi gęstą siecią
rowów melioracyjnych. Tylko
wysoki wal, po którym maszerujemy, chroni rzekę przed natychmiastowym wylaniem się
na depresyjne łąki, które
w dawnej tradycji utrwaliły się
pod nazwą „elblągi". Leżą one
na zapleczu Raczek Elbląskich,
wioski założonej w r. 1586
przez menonitów. Jej zabudowania rozciągnęły się wzdłuż
drogi asfaltowej widocznej
z wału, z którym spotka się na
moście betonowym na Tejnie.
To tutaj, na tych łąkach - ,,elblągach", nastąpiła jakby synteza „holenderskości" krajobrazu w postaci depresji sięga
jącej 1,8 m poniżej poziomu
morza, co jest najniżej położo
nym miejscem w Polsce.
Tak na marginesie trzeba
dodać, że w tym nostalgicznym
krajobrazie pociętym rowami
melioracyjnymi biegnącymi
prostopadle do rowu zbiorczego u podnóża walu, zaznacza

setts w konkursie Miss Black
America, dotykając i ściskając
nieprzystojnie, podczas próby
generalnej konkursu w Indianapolis.
Tyson został skazany za
gwałt (właśnie 18 lipca w hotelu w Indianapolis) na reprezentującej stan Rhode Island, Desiree Washington, która również wniosła skargę cywilną

przeciw niemu. Skarga panny
Me Kcnzie została złożona na
pięć dni przed upływem obowiązującego terminu .

(PAP)
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... wypija rocznie statystyczny Amerykanin, co umiejscawia Stany Zjednoczone zdecydowanie na pierwszym miejscu
na świecie w przyjmowaniu tego trunku. Dla odmiany na
drugim biegunie znajdują się
pod tym względem Francuzi.
Jak podała „Die Welt", bardzo
oszczędnie sięgający po colę
mieszkaniec kraju nad Sekwaną wypija rocznie około 30 litrów tego ciemnobrązowego
płynu.

(ko)

z przykładów_ wysokiej kultury
ówczesnych Zula wian.
Wal nagle załamuje się
w prawo i od tego miejsca wę
drujemy krótkim bocznym ramieniem Tejny wpadającym do
północnej zatoki Drużna i zamykającym od południa obszar
zalewowy, a właściwie wyspę.
Miejsce to jest wspaniałą ostoją
awifauny. Różnych gatunków
ptaków jest tutaj zatrzęsienie,
można je bezpośrednio obserwować, szczególnie w porze
wiosenno-letniej.
W rejonie ujścia bocznego
ramienia Tejny do Drużna do
walu dochodzi północny kraniec
Trop Elbląskich.
Tereny leżące na zachód od
jeziora Drużno i stanowiące rozlegle bagna i podmokle łąki, nie
były zabezpieczone walami aż
do lat I 566-1590. Dopiero w II
poi. XVI w. te depresyjne obszary zostały osuszone przez
osadników holenderskich.
Prawdopodobnie w tym też czasie zostały oddane w dzierżawę
Holendrom tereny dawnej wsi
rybackiej „Strakuksi", a nazwa
została zmieniona na zbliżoną
fonetycznie „Streckfuss" (obszar wielkości stopy czyli
,,trop") i oddającą faktycznie sytuację, jaką tworzyło niewielkie
wzniesienie wśród rozległych
podmokłych pól i łąk.
W Tropach zachował się wyjątkowo liczny zespól charakterystycznych i jednolitych w typie zagród holenderskich. Katalog najcenniejszych zabytkowych zagród obejmujących budynki mieszkalne i gospodarcze
jest następujący: nr 20 z I 741 r.,
nr 27 z 1768 r., nr 17 z II poi.
XVIIIw.,nr31 z 1780r.,nr37
i nr 29 z ok. 1800 r. i nr 22
żenie swoją kompozycją .
z 1814 r.
Ongiś mieszkańcy Trop Elblą
skich udawali się nią na spacer
(dokońcrenie trasy wyciecznad Tejnę. Jest ona jednym
Roman Klim
ki· jutro)

za ujściem Tejny do
rzeki Elbląg regularne zalo:i-.enie zieleni (wierzby i topole)
w postaci prostokąta jednym
bokiem przylegającego do podnóża walu stworzonego ręką
człowieka. a nieco dalej wyniesiony ponad otaczający teren,
pagórek osadniczy (tzw. terp),
na którym ongiś stała sadyba
ludzka. Trzeba tutaj podkreślić ,
że rów biegnący u podnóża
walu i zbierający do mostu na
Tejnie 35 krótkich i długich rowów melioracyjnych prostopadłych, tutaj czyni wyjątek: odchodzi od walu obiegając wkoło enklawy zieleni i oddzielając ją od południa od terpu.
Prawdopodobnie takie rozwią
zanie miało jakieś określone
znaczeme.
Po przekroczeniu mostu
wracamy drugim brzegiem
Tcjny na odcinku walu około
400 m. U jego podnóża odmostu biegnie droga ułożona
z płyt betonowych, co także
jest dysonansem w żuławskim
krajobrazie. W zasięgu wzroku
z prawej strony walu widoczna
jest biegnąca równolegle do
niego „ulicówka" Trop Elblą
skich. Lecz my obserwujemy
ich zaplecze w postaci bardzo
specyficznych rozłogów pól
i ląk - a przede wszystkim ich
regularne rytmy utworzone za
pomocą piętnastu rowów melioracyjnych biegnących skośnie od wioski do Tejny. Są to
tradycyjne pola „duże". Głów
nym akcentem przestrzennym
tego obszaru jest dwurzędowa
aleja wierzbowa biegnąca
wzdłuż jedenastego rowu melioracyjnego. Mimo zniszczeń
jeszcze obecnie wywiera wra-

się tuż
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Czynszowe rozterki ministra
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Nie będiie obligatoryjnych, 130•
proc, podwyiek ciynSIÓW w mie!lka•
niach komunalnych, 1akładowych I pry•
walnych, według nqdowych dyrektyw,.
ł

ł

Wybory mamy H pasem, D atego el
clłonkowle Hądu, startujqcy do par•
lamentarnych foteli, nie zdecydowoli
się na ten karkołomny krok. • Gm.iny'
jeieli chcą i mogą, niech podwyzszą
komome • zadecydował resort budow•
nlctwa, Gminy pnede wsiystklm m~szą
to zrobić, ale nie wiedzą leszcze 1ak.

Regulacja czynszów planowana przez rząd_ na
początku wrLeśnia br. miała być piem-mm krokiem
wdrażania refo1mr. której wlozema ZOS!alywypunkmw.u1t w mies,,.kaniow}m ddctlogu, znanym pod nazwą Ładu Mieszkaniowego. 1znowu mam}: przy~;Hl
na to. jak polityka bierr.e gó~ nad wczesme1~1lll de. ..
klaracjami obecnej władzy
A. Bratko'\\-,ki, w,cofując się z podjętvch wczesrueJ
kroków, zasłonił się srnicrdzeniem, iż nie chce. tak
istotnej sprawy, jak czynsze i nieodłącznie z nimi
Z\\iąz.ane dodatki mieszkaniowe. regulować bez parlamentu. S1.anowi~ko IO W}WOlalo niemałe zdziwie•
nie. bo przecież parę !\·godni temu rząd kilka mieszkaniowrch kwestii rozwiązał rozporządzeniami.
PfZ)-ciśnit;t}' do muru, szef rcsonu przyznał, iż koalicyjny gabinet nie może z własnej inicjat}wy W}'St ąpić zniepopularną propozycją podniesienia komornego .. Inaczej ,prawa będzie wyglądać. gdy gminy
zadecydują o reformie CZ}'nszów. a my co naJll1'ZtJ
będziemy służyć w,tycmymi · powiedział miniSter
Nie ulega wątpliwości. że polityka CZ}·nszowa JCSl
zła. Pomijając dane, dotyczą<.e procentowego
(podobno 38 proc.) udziału komornego w utrzymaniu zasobów mie~zkaniowych, nie ma raqonalnych podstaw, aby gminy dotowały 11 1)-m samym
stopniu wszystkich lokatorów. Poza tym ratowame
sypiącej się substancji wymaga kolosalnych pieniędzy. Musi.ą je właśnie zapewnić aynsze. Poza tym i»
winny zostać tak określone, aby ci zamożniej 5i mogli subsydiować, w postaci dodatków
mieszkaniowrch. tych najuboższy('h. Będzie to operacja niezmiernie trudna, ~1nagająca rozwagi i ra,
cllunku ekonomicznego. Inaczej wprowadzenie nowvch opiat mieszkaniowych moi.c si~ okazać wielką
1Japą. Już w tej chwili nie płaci komornego co piąta rodzina, może nie płacić... co trzecia. I co wówczas'
. Jesteśmy za podniesieniem czynszów· mó\\i Maria Małkowska. członek Zarządu Mi:l.',l.a Gdańska.
Nie mamy jednak jeszcze rozporiąd:zenia w tej sprawie, reg~lującego zakres gminnych kompetencji.
Mimo to, powoli zaczynamy analizować zasady wprowadzenia podwyżek, przy jednoczesnym wypracowaniu ..klucza" prl),znawania dodatków mieszkaniowych. Nie zgadzamy się z pewn~mi pomysłami

wych spodziewaliśmy się ustawowych wytycznych.
Obecna propozycja ministerstwa. cedująca na samorLądy całą odpowiedzialność w t}m zakresie ma
dla nas wyraźne zabamienic polityczne· mowi wiceprezydent Sopotu, Alina Wołowska. :'.'lo cóż, jakitś kroki będzit'mv musieli podjąć w tej materii,
tym bardziej że w tegorocznym budżecie gminy
uwzględniliśmy poctw1iki opiat za mieszkania. Jeże•
li ich nie dokonamy, bt;dziemy mieć finansową .,d,jur(. Spra,,.. J ta nic stanęła jeszcze na forum Zarządu
Miasta i Rady. Czeka na., ogrom pracy, ale myślę, że
pkrwsze wnioski uda nam się wypracować na przetomie sierpnia i września.
. Urealnienie CZ}11szów jest nadal sprawą otwartą. Dokonanie tej operacji jest uzależnione od, onecnic przeprowadzanej, analizy ekonomicznej, l..1óra
wykaże potencjalne efekty podwyżek mieszkanio,,ydl . mó,,i wiceprezydent Gdyni, Stanisław Szwab.
ski. Opracowali~mr razem z Miejskim Ośrodkiem
Pomocv Społecznej wstępne zasady przyznawania dodatkó~· mieszkaniowych. Jeżeli wpływy i wydatki
związane z racjonalizacją czynszów zbilansują się,
nic nie stoi na przeszkodzie, aby Gdynia PJ'Z)ięla
propozycję ministerstwa. Być może jeszcze w sierpniu, Zarząd i\lias□ przedstawi swoją opcję w tej spra•
wie. Decyzja jej przyjęcia spocznie jedn;;.k na Radzie
Miasta.
Gminy chciałyby podnieść czynsze, lecz nie bardzo wiedzą O ile. Minbterstwo uważa, że nie mogą
bvć one rocznie, jak na razie. wyższe niż 3 proc.
p~ecięmego kosztu odtworzenia danego budynku,
ale w stwierdzeniach pada również jakaś, niczym
nie uzasadniana, kwota -15 tys. zam kw. Wpływ na
nic musza miec również inne czynniki: lok.1lizacja,
dostępno.ść komunikacyjna, standard mieszkań.
Naslępna sprawa. to dodatki mieszkaniowe.
Przypomnijmy rządowe wtyczne ich naliczania.
u11-ig\ędnione w projekcie ustawy, opracowanym
przez resort budownictwa i lnst}1ut Gospodarki
Mieszkaniowej. Otóż, zgodnie z intencją projel..10dawców, pomoc ta miała pfZ)·slugiwać rodzinom
0 dochodzie na osobę niższym od najniższej emerytury, a w pfZ)padku osóh samotnych •o dochodzie
rówmm 150 proc. najniższej emerytury.
D~datek miał być przyznawany wówczas, jeśli
11,·datki na mieszkanie przekroczą: w pfZ)·padku
0 ;oby samotnej -12 proc. jej dochodów, rodziny
dwu-czteroosobowej . IO proc., pięcioosobowej
i większej. 8 prnc. Zasiłek miał pokrywać tę nadwyż
kę, z uwzględnieniem jednocześnie tzw. nonnal)'W·
nej powierzchni mieszkania: 35 ro kw. - na jedną
osobę. -¼0. na d,\uosobową rodzinę, -±5 · na trzyosobową, 55 . na czteroosobową, 60 · na p1ęciooso-1
bową, 70 . na sześć i \\ięcej osób. Lokatorzy mieszkań
Jedno- i dwmzbowych (pokoi z kuchnią) m1eh mieć
prawo do dodatku, rnezalezme od metrazu. Nie
sprecyzowano natomiast osta1cczme. Jałcie ~ datki
z utrzvmamcm mieszkań będą punktem

do naliczania I
oprócz
czrnszu. c.o., zimnej
1 ~iepki wody. opiat
eksploatacyjnych i za
wyw<rz śmieci, zostaną
,,..,zięte pod uwagę koszty energii elektrycznej i gazu, służące do
ogrzewania wielu mieszkań i wody?
Jak potraktują te,
do tej pmy, nie wyjaśni0ne kwestie, gminy
- jeszcze nic wiadomo.
Z naszych informacji
natomiast wynika, że
nie do końca zgadzają się z ministerialnym projektem. I nie można się im dziwić. Zakładał on bowiem wspomaganie gmin z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego, za5il.anego z kolei z budżetu pań·
stwa. Funduszu. póki co nie ma i wydaje się, że dłu
go nie będzie. Tym samym, resort budownictwa ma
alibi na wycofanie się z wcześniejszych deklmcji.
wyjścia

zasiłku. CV{

ministerstwa i mamy na to argument)'. Za wcześnie
jednak na szczegóły: W kompetencji ZarLądu Miasta
leży tylko wypracowanie koncepcji tej operacji. Reszta jest w rękach IL1dy Miasta, która może ją przyjąć lub odrLUcić. Kiedy i o ile podniesiemy czynsze?
. Jeżeli uporamy sie ze wszystkimi przeciwnościami
. być może już od stycznia. Nic mogę natomiast w tej
chwili powiedzieć, jak duża to będzie podwyżka.
. W sprawie CZ}·nszów i dodatków mieszkanio-

Melropolie
1perspe~mi
W Stanach Zjednoczonych wielu lu•
dzi z uwagą śledzi WHelkiego rodza•
ju rankingi, w których podaje się wy•
kaz miast notujących najszybsiy rozwój
ekonomiczny, Do wysp siczęśliwości
nadciągają Amerykanie szukający suk•
cesów w iyciu. W Europie migracje lud•
ności majq znacznie mniejszy wymiar,
jednak biinesmeni z pewnością wolą in•
westowa, w szybko rozwijających się
.
.
regionach,
Według analiz
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soby biegające od mieszkania do mieszkania, aby natrafić wreszcie na ofertę odpo"'iadającą ich wyobrażeniom este1y·cznym
oraz zasobności portfela, zdziwią się zape\me, że w niektórych pa1istwach klienci biur real estate nie mUS7..! wszystkiego załatwiać we własnym
zakresie, aby poda..is podpbywania umowy kupnasprzedaży zaopatrzyć agencję pośredniczącą w od·
powicdnią prowizję. Kompleksową usługę trzeba
jednak odpo'\\-icdnio opłacić.
Po skontaktowaniu się z amerykań5ką agencją
pośredniczącą w sprzedaży jeden z jej agentów pokaże potencjalnemu nabywq· interesującą go nieruchomo~. poda jej cen~ i uczcstniCZ}'Ć będzie w ne-

ł

I

I

European Econom1c and Admory Consonium najszyb~zy rozwój w okresie od 1991
do 1997 r. zanotuje Barcelona. .\1.iastu temu przypisano 3,4 proc. wskaźnik wzrostu w skali rol..11. Ranking uwzględn iam.in.: koszty utrzymania, poziom
oferowanych usług biznesowych. infrastrukturę
transponową. możliwo5ć znalezienia pracy. Tuż za gocjacjach ceny między kupuiąqm a ,przedająqm.
Jeżeli wstępna cena nie pm·kracza zdecydowanie
Barceloną. z 3.2 pruc. stopą \\7rostu znalazł się Dublin. a następnie Lizbona i Berlin (po 3 proc.) oraz możliwości finansowych inwestora. 1111 iże on złożyć
ofenę kupna. podając oczywiście cenę niższą od żą
Hamburg • 2. 9 proc.
Na dość odległych pozycjach plasują się miasta dant'j. Zazwyczaj agent proponuje spisanie umowy
brytyjskie: Birmingham - 32 miejsce z 0,2 proc , Ma~- wstępnej i wplacenle zadatku w \\·rsokości kilkuset
chester 31 z 0,8 proc., Londyn 28 z 1,2 proc. Stob- dolarów.
ca W1elkiej Brytanii v.ysoko oceniona jest jako o~mPrzeglądu technicznego nieruchomości dokonude k międzynarodowego biznesu. Rozwój tej ją uprawnieni do tego specjaliści, którzy sporządza
metropolii utrudniony będzie jednak ze wzglc;du
ją rapon o stanie telhnicznym budynku, jego fundana ograniczone możliwości integracji brytyjskiego 1
mentów, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz
państwa z krajami EWG. a także z powodu nikłych I
pcr:,pekn-w rozwoju transponu miejskiego. Najwy- I instalacji elektrycznej. Wraporcie będzie też odnotowane, czy podt-za.-; kontroli zauważono insekty.
żej spośród miast brytyj,kich, bo na 14 pozycji. znaAnaliza zawierać będzie także kosztorrs niezbęd
lazł się Edinburgh.
nych napraw. Przegląd techniczny kosztuje od 350
Wśród pierwszych 3.2 mia5t europejskich w rankingu EEAC znalazło się: 8 miast z RFN, 6 z \\'iclkiej do JOOO USD.
Bl)tanii. po 4 z W1och i Francji, po 2z Holandii i HiPo uzgodnienrn ceny uwzględniającej stan techszpanii oraz po I z Belgii, Austrii Irlandii PólnocneJ, nicznv nieruchomości sprawę przejmuje adwokat
Danii, Portugalii i Szwajcarii.
CZU\\~jący nad stroną pra,,..11ą transakcji. Z reguły
(j.) pob,e□ on wynagrodzenie w wysokości 800-2500

Urzędnicza mqdrość
Cykl artykuł6w poświęconych nadmetraiowi wywoł~ł. spore H~ieszanie w tr6I·
mielskich magistratach, Mleslkańcy Sopotu, po na11e1 1nłerwen~I•, płacą obecnie
prawidłowo naliczane czynsze. WGcłyn1 iesł po stare'!'u• U~ęcln1k mag!stratu shl•
rał się nam udowodnić, ie wykładnia resortu budownictwa 1est błędna I urząd bę■
uie postępował weclług własnych, wypracowanych usacl. Chwalebny iest fakt zna.
jomośd pneplsów prawa lokalowego, któ~ z~słanlają s!ę unędnlcy, n~ml~
interpretacja Ich według własnego wld1lmis1ę I negowanie tego, co ustaliło M1•
nisterstwo Budownictwa I Sąd Nalwyisiy jest co najmniej zaskakująca. Jak nas
oświecono w gdyńskim magistracie: nprawo jest jak pajęczyna, bqk ją pneblje,
mucha się zatrzyma". Nie dochod1iliśmy kto w tym priypadku jest bqklem, a kto
muchą. Moiemy się jedynie domyślać.
Impulsem do ponownego zajęcia się kwestią
byty skargi mieszkańców Gdyni, którvm czynsz za zajmowane lokum powiększany jest
bezz.1s~dnie o kwotę, wynikającą zzajmowania teoretycznie ponadnormatywnej po'\\ierzchni mieszkaniowej.
. Dv,11krotnie zwracałem sic; do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, z prośbą o skorygowanie

nadmetrażu

stawki czvnszu za zajmowane mieszkanie. Bez efektu. Jeste;1 osobą samotną i przysługuje mi ponoć
podwójna powicu.chrua mieszkalna• pisze do reclakcji mieszkaniec Gdyni. Urząd twierdzi, i.e nie kwalifikuję się do jalciejkolwiek ulgi w czynszu. Jestem
emel)tem i płacenie potrójnej stawki za zajmowane
. zdaniem urzędu . dodatkowe metry niezmiernie ob,
ciąża mój budżet.

Pothlanian wil1od ! P

od koniec 1990 r. sopoccy ra•
dni zatwierdzili uchwałę o spne•
daiy mleS1kań w domach ko1111u•
nalnych. Termin składania
wniosków upływał z końcem pierwsze•
go kwartału 1991 r., a wykup był moi•
Niemcy reklamują ostatnio proste urządzenie.
liwy tylko w6waas, gdy wnyscy najem•
przypominające ~woim wyglądem nawilżacz powielokali w danym budynku wyra1III
cy
trLa. które ponoć skutecznie Z\\"akza wilgoć i zakupna 1ajmowanych lokali, Wten
akces
pach stęchlizny w mieszkaniu. Górna jego część,
spnedano w całym mieście za.
sposób
specjalnym,
wypełniona
jest
pokrywą,
pod samą
kilkanaście budynków, a radni
ledwie
nietoksycznpn granulatem, o bardzo silnych wla- i
stanęli pned koniecznośclq 111oclyflka•
ściwościach absorbowania wilgoci z otoczenia, dolcii wc1eśniej podiętej uchwały.
ną zaś stanowi zbiornik z wodą.
To niewielkie uaądzenie, pracujące bez jalciegokolwiek zasilania, pochlania wilgoć w lokalu do ;o
m kw. ~'}maga jedynie, co cztery miesiące, W}ma ny
filtrującego granulatu. Podobno może działać wszę
dzie. w piwnicy, kuchni, łazience, a nawet na jachcie. Cena tego „wynalazku" nie jest szokująca. Kompie! kosztuje 30 DM, a nowr granulat· 20 marek. Nie
UŻ}waliśmy tej nowości, 1ym samym nie potrafimy
określić jej skuteczności. Do reklamy podchodzimy, nauczeni i doświadczeni, z duzj-111 dystansem.

Sprzedaż mieszkań w budynkach komunalnych

wiąże się z chęcią odciążenia gminy

od opieki nad
tymi budynkami. Przekazanie ich osobom prywatn}'lll
to zmniejszenie kosztów remontów i administrowania, jak ró'\\-11ież pewien zastrzyk finansowy dla miejskiej kasy. Do tej pory niestety nie,,..ielki, ponieważ
w efekcie transakcji wpłynęło do niej zaledwie 2,3
mld zł. Mimo teoretycznie sporych chęci · jak W}b·
zaly ostatnie badania, 40 proc. ankietowanych było
zai~tcrcsowanvch wykupem mieszkań• sopocianie
mają niestety niewiele pieniędzy. Poza tym wiele
Q.) osób uważa. że wyl..l.lp lokalu nie11iele daje, gdyż
opiaty pfZ)· statusie własnościowrm są analogiczne
USD. Po podpisaniu kontraktu przez obie strony jak przy lokatorskim.
Do końca 1992 r. wpłynęło około 1300 wnionależy przekazać do depozytu adwokatowi strony
sków o "'rkup. Wr,m roku• 400. Natomiast, jak na
sprzedającej sumę odpowiadającą 10 proc. ceny
razie, sprzedano t iO mies1.kań. Wysiano 280 pism
kupna. Na tym etapie można rozpocząć starania
do osób pl}watnych, na podstawie któiych można
o uzyskanie kredytu. OCZ}wiście czyni się to za po,awrzeć akty notarialne. Dokonano też 850 wycen.
średnictwem brokerów, którq pobierają za swą 1
Niemniej proces sprzedaży, czyli okres od złożenia
usługę około I proc. wartości udzielanej pożyczki.
wniosku do podpisania aktu notarialnego trwa dość
Za sam fakt zajęcia się sprawą kredytu bank podługo, pneciętnie od 6 do 8 miesięcy. Nadal. mimo
biera opłatę, która wynosi średnio ;o0-600 USD. zmiany systemu sprzedaż)', zdarzają się przypadki, iż
Pożyczka nic zostanie udzidona bez drobiazgowej
najemca nic może kupić zajmowanego przez siebie
analizy wartości. jaką posiada nieruchomość.
lokalu. Ma jednak możliwość złożyć wniosek do poKolejne 1000 l!SD koszruje sprawdzenie ewen- nownego rozpatrzenia, bowiem nie obowiązuje już
1Ualnych obciążeń sprzedawanej niernchomości. zasada kupna całego domu. Chyba że jest to budyNie wolno zapominać również o ubezpiel-zeniu ty- nek wpisany do rejestru zabytków, a takich wSopocie znajduje się około 80. Wówczas nadal wymagany jest akces kupna mieszkań przez wszystkich
, lokatorów.
Według nowej uchwały• zatwierdzonej I lipca
1993 r. przez RM, dotyczącej 1y·lko wniosków złożo
nych w br• najemca ma prawo nabyć lokal mieszkalny wraz z proporcjonalną do jego powierzchni czę
ścią działki. na której jest posadowiony budynek.
Cenc mieszkań i ziemi ustala biegły z listy wojewody. Óplatę można uiścić gotówką lub rozłożyć na
raty w równej wysoko5ci. Przy sprzedaży ratalnej.
tulu własności na wypadek. gdyby dokonana anali- pierwsza wplata nie może być niższa niż IO proc. loza „CZ}'Stości" hipoteki okazała się nie,\iarygodna. kalu, a pozostałe, wraz z odsetkami (5 proc. rocznie)
Bank przelewając pieniądze na konto sprzedają
cego nieruchomoś( pobiera prowizję od pożyczki hipotecznej w \\1'Sokości 1000-2000 USD. Następne
400 USD zażyczy sobie adwokat banku za pośre
dnictwo W"przeprowadzeniu transakcji.
Końcowy wydatek rzędu 1000 USD to ubezpieOd pewnego czasu cale zastępy zachodnich speczenie nieruchomości od pożaru oraz jej wl:aścicie C}' od ekonomicznego, energooszczędnego budow!a od odpowiedzialności qwilnej. Dopiero wów- nictwa namawiają nas na stosowanie, sprawdzonych
w ich krajach technologii Twierdzą, że budujemy ile,
czas dom przechodzi na własność kupującego.
drogo i nie znamy ~wiatowych trendów w budownicopr. na podst. Home and Market
twie. Krótko mówiąc - jesteśmy sto lat do tyiu. Nie
miejmy jednak kompleksów, bo tak naprawdę z technologią nie jest u nas tak najgorzej. Fatalnie natomiast
jest z pieniędzmi, bez których i altanę trudno wybu-
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Malo tego, okazuje się, że polskie technologie
Wvdawany wWiedniu biuletyn
CNIDO NEWS LETfER. zajmujący się promocją do-

wychodzą na świat.

Zdaniem urzędu
piśmie

adresowanym do zainteresowanego,
W
naczelnikWydziału Spraw Lokalowych UM, paniJolanta Steppa tłumaczy: ,,Rozporządzenie Rt\-1 z dn.
9.11.1987 r. w sprawie wykonania niektól)-ch przepisów Prawa Lokalowego (Dz.U nr 36 poz. 203)
dotyczy norm zasiedlania lokali mieszkalnych
z uwzględnieniem uprawnic1i do dodatkowych powicrzchni mieszkalnych (tzn. przydziały mieszkań).
Zgodnie z §10 ust. 5 tego rozporządzenia „osoba
samotna może otrzymać prl}dzial lokalu o powierzchni odpowiadającej dwóm normom zaludnienia", a §11 określa „w pfZ)'padkach uzasadnionych
potrzebą zajmowania lokalu o \\i~kszej powierzchni od przysługującej na podstawie nom1 zaludnienia,
może być przyznawana dodatkowa powierzchnia
mieszkalna. Norma powimchni mieszkalnej przysłu
gującej 1 osobie wynosi 7-1 Om kw., przy czym po·
wierzchnia mieszkalna stanowi łączną powierzchnię pokoi. Za pokój nie uważa się pomieszczenia
o powierzchni poniżej 6 mkw.(...)
Dalej pani naczelnik pisze: .. Przepisem określa
jąqm zasady ustalania czynszu za najem lokali mieszkalnych na podstawie decyzji administracyjnej
o pfZ)·dziale jest rozporLądzenie Rady Ministrów
z dn. 14.12.1987 r. w sprawie czynszu najmu za lokale mieszkalne i użvtkowe (Dz.U. nr-iO poz. 230).
Zgodnie z §9 cyt ra'zpo17ądzenia, za pokój (pokoje) o powierzchni 6 m kw i większej, ~tanowiący
nadW}ik.ę powierzchni mieszkalnej najemca opłaca
czynsz najmu według stawki ustalonej dla danego lokalu podW}·ższonej o 200 proc. PrLepisu tego nie
stosuje się do najemców. którzy ukończrli 75 lat ży
cia.(...) Pokój stanow~ nadwyżkę, jeżeli w pozostałych
pokojach najemca ma zapewnioną powierzchnie;
przyslugująq według normy 10 m kw. na osobę
oraz z Mulu dodatkowej powierzchni mieszkalnej
albo uprawnień do dodatkowych norm i pokoi".
Na końcu pani Steppa autOJ)1at)Wnie stwierdza:
.,Powvższc rozporządzenie jest jedynym obowiązu
jący~ aktem prawnym dotyczącym naliczania czynszu za najem !ok.-lli mieszkalnych na podstawie przy-

wym", będącym jednym z koronnych argumentów
pfZ)'1oczonych przez gdyńskiego urzędnika. Neguje również taką interpretację przcpoow w rozmowie
z dziennikarzem.

Zdaniem Sądu Najwyższego
Wtrakcie spotkania, pani J. Steppa smierdzila, iż
cytowane rozporLądzrnie RM z 9.11.1987 r. (*10
ust.5) przewiduje ~-łącznie możliwość otrzymania
prLcz osobę samotną przydziału lokalu o powierzchni odpowiadającej dwóm noffilom zaludnienia. Czyż
by urzednik od mieszkań me znal uchwały Sądu Naj~ z 8 pai.dziernika 1992 r. (sygn. akt IDAZP
221.)2), w której to siedmiu sędziów odpowiedziało na pytanie: cry ten przepis można stosować także do tych samotnym osób, które jw: 7.ajmują taki lokal?
Czytamy w niej: ,,Najemca lokalu mieszkalnego
o powierzchni odpowiadającej dwóm normom za.
ludnlenia ustalonym dla~ samotnej zachowuje • po wejściu w życie rozpoa.ądzenia - prawo do tego lokalu, chociażby decyzja o przydziale wydana
swego czasu dla wieloosobowej rodziny, podjęta
została przed wtjściem w zyde t e g o ~··

Prawo... jak pajęczyna

Nie dopuszczamy nawet myśli. że naczelnik magistratu, a do tego prawnik, mógłby nic zapoznać się
z tą, istotną w sprawie. uchwalą naj,\1>i.szej palestry
i nie znal jej rangi.
. Własna interpretacja przepisów clotycz.1q-ch
podwójnej normy mieszkaniowej jest niedopuszczalna . usłyszeliśmy w Ministerstwie Budownictwa. ·
Nie zwalnia również z ich przestrzegania znic5icnie
szczególnego trybu najmu.
Jak sama naczelnik Stcppa zaznacza w swoim piśmie, analizowane rozporządzenia „dotyczą zasad
naliczania czynszu na podstawie przydziału administracyjnego·. Awięc nie można tu mówić o typowych umowach cywilnych, między wynajmującym
a podnajmującym lokal. mających miejsce w rynkowej gospodarce mieszkaniowej. do której, póki co,
jeszcze nam daleko. Można oczy\\-iście próbować
działu administraąinego"
zrozumieć specyfikę Gdyni. w której niemała częśl
Zgadl.amy się, iż rozporządzenie to stanowi pra- mieszkań mieści się w prywatnych zasobach. Włoda
wo, natomiast mamy wątpliwości , czy w gdyńskim rze miasta są tym samym między payslowiowym
magistracie jest ono wfakiwie interpretowane.
młotem i kowadłem - czego zresztą nie ukl)wa pani naczelnik. Z jednej strony mają W}·stępujących
Zdaniem ministerstwa
z roszczeniami • i to często uzasadnionymi · właści
Już wcześniej . przy okazji wyjaśniania spra,,..r
cieli 1.amienic, z drugiej, Bogu ducha winnych lokanadmetrażu w Sopocie, gdzie, tak jak w Gdyni znietorów z administracyjnymi prqdzialami mies1.kań.
siony został szczególny tryb najmu• redakcja wrstą•
Jak na razie, według obowiązującego praw:1 ci ostatpila do resortu budownictwa z prośbą o "'lkladnię
ni mają takie same „przywileje", jak wszysry mają
przepisów prawa dotyczących tej kwestii.
cy szczęście zamieszkiwa(· w lokalach gminnych.
Wicedyrektor departamentu Polityki Mieszkanio.
Tak mówią przepisy, nawet jeżdi są pfZ)taczane
wtj,ArturBodnar, powo!ujac się na te same rozpoprzez ministerialnego urzędnika, którego rozwój inrządzenia Rlvl, co nacr.elnik Steppa. zaznacu wswotelektualny . zdaniem naczelnika gdyńskiego ~•yim piśmie przysłanym do redakcji .DB", że .osobie
dzialu Gospodarki Mieszkaniowej• jest mocno wąt
samotnej pfZ)'-sluguje prawo do mieszkania odpowiapliwy.
dającego podwójnej normie zaludnienia. tj. poElżbie~1 Przewoźniak
wierzchni mieszkalnej do 20 m kw. Omacz:a to, iż
ai<msamolna 7.ajmująca mieszkanie dwupokojowi:,
PS. Dopóki nie nastąpi gl~bok:t refonna czynw którym każdy ma powierzchnię poniżej 20 mkw. szów automatvcznie likv.·idująca pojęcie nadmetranie powinna opłacać podwy-lszonego czynszu z ty· żu, w~-stkim, ~potykajątym się z urzędniczą arogantułu nadwyżki powlenchni mieszklllnej, bowiem
cją, prqsluguje__ prawo odwołania się od
w żadnym z tych pokoi najemca nie ma ~ o - m~gistrackich decyzji do Kolegium Odwoławczego
nej pełnej, przysługującej normy". Dyrektor Bod- przy Sejmiku Samorządo~·m Woj. Gdańskiego .
nar ani słowem nie wspomina tutaj o „progu wieko-

WSopocie
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do 31 marca każdego roku.
Cenv mieszkań w bud)nkach 12b1tkowych są niż
sze o 5Ó proc., ale osoby je kupujące zobowiązane
są do wykonania remontu generalnego budynku,
zgodnie z wytycznymi ZBM, konsultowanymi z konserwatorem zabytków. Rownież i w r,m przypadku
lokale można spłaca(· ratalnie, jednakże oprocentowanie wrnosi 10 proc. w skali rocznej, a cala należ
ność musi być wpłacona wokresie nie dluższi,111 niż
•
10 lat.
Kupione od miasta mieszkanie (uchwala o lokalach użytkowych nic została zatwierdzona) można
sprzedać dopiero po uregulowaniu całej kwoty należnej miastu. Ponadto w przypadku zwolnienia się
powierzchni we wspólnrm mieszkaniu, gdy przenależy uiszczać

wspólnych i W}wozu śmieci
Akcji przekazywania na własność mieszkań komunalnych towarzyszy pom1dkowanie ~tatusu własno
ściowego garaży. Do niedawna wszyscy budujący je
w oparcia o zezwolenia z Wydziału Architektury UM
i umov.r dzierżawne na grunt z ZBM. po 6-10 latach stawali się jedynie najemcami. natonlia,t prawo
własności przejmował skarb państwa. Zmiany ustawodawcze (od stycznia br.) wcielane obecnie w Sopocie, zakładają prawo nieodpłatnego przejęcia garaży na własność paez wszystkich. którzy je
wybudowali. Automatycznie stają oni również• na 40
lat z możliwością przedłużenia - użytkownikami
gruntu.
Wpłynęło już 800 wniosków w tej sprawie. Każ.

....,,,.3~-'··,:f

budowa jego jest niemożliwa lub niecelowa, najemca ma prawo ubiegać się o kupno tej powierzchni po
cenach określonych przez biegłego. Jednakże oplata z.a nią jest W}magana (Przynajmniej pierwsza wplata) jeszcze p17ed zawarricm aktu notarialnego. Miasto pozostaje zarządcą budynku <lo momentu
sprzedaży ostatniego lokalu, czyli nadal· teoretycznie . jest zobowiązane do remontowania części

brych rozwi.i7,Jń technologicznych, zamieścił kilka ty·
godni temu informację o naszym rodllm}m systemie
budowania.
Eksperci z CNIDO uznali, iż systemy MLRSA, stosowane w Polsce od lat zasługuj~ na szeroką promocję. Austriacy zanim zdetydowali się na taki krok
obejrLCli budynki po;,tawione prq zastosowaniu tej
technologii. ZaskOCZ}ia ich v: j prostota i latwo,ć zastosowania. Elementy, z któiych powstaje konstrukcja domu, moż.e zrobić pud wiatą jeden czlowiek. l to
bez nadzwyczajnych kwalifikacji. ponieważ obsłu
ga urządzenia do ich produkcji Jest niezmiernie prosta. Poza tym -na co szclególna uwagę ZWTócili el\·

~

~

dy rozparywany jest indywidualnie. S)mptomatyczny jest fakt, że w notariacie połowę podpisywanych
aktów z ramienia sopockiego Urzędu Miasta dol)'-czy
"'iaśnie tych obiektów. Wygląda na to, że pl)WJt}'·
zacja garaży przebiega ekspresowo. Gorzej spra,,r
się mają z ptywatyzacją lokali mieszkalnych.

MariaGiedz
perci -s1-stem MC RSA pozwala 01 lączenie betonu
z 50 najróżniejsZ}mi materiałami, w tym ekologicznie czysf)mi trocinami i wiórami.
PoUtcchnika Warszaw,ka. na której powstała ta
technologia, jest już w lej chwili „bombardowana"
z.apytaniami z całego nieomal ~wiał.a. Zgłaszają się inwestorzy z Anglii. USA. Hiszpanii, Indii. Indonezji, Iranu, Zambii. Ekwadoru, Jordanii. I nie ma się czemu
dziwić. Cena metra kw. domu w stanie surowym
oscyluje w granicach 1,5-2 mln zł. qc:znie z instalacjami i pcln1m wykończeniem koszt ten nie przekracza 3 mln. Apoza tym, dom wybudowany t}m syste•
mem bardziej odpowiada oczekiwaniom przvsz!ych
lokatorów, niż tak ostatnio reklamowany drc,, niany, w tzw. stylu amel)·kańskim.

.~ &~!!l
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)'SOkie oprocentowanie kredytów, nieosiągalne ceny mieszkań, wygórowane
koszty wynajmu • wszystko to zmusza
wiele mlo<lych małżeństw do korzystania z jednego z pokoi wmieszkaniu rodziców. Nic
nie wsk.12uje na szybką zmianę tej patowej sytuacji.
Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i szukać popra•
wy warunków życia w maksymalnym wykorzysta•

Jak trudne jest to zadanie przekonali się wszyscy,
którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, zmuszającej
do szukania niezwykłych, odważnych rozwiązań.
Jednym z nich może być budowa antresoli. Jest to
propozycja głównie dla użytkowników lokali wstarym budownictwie • ze względu na odpowiednią
~kość pomieszczeń• ale i mieszkańcy .nowych
bloków" mogą spróbować z niej skorzystać.
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gospodarowania
pokoju o wymia-
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rach 4 x 4,5 m,
z wykorzystaniem

u

dwupoziomowej
antresoli. Pierwszy
poziom 10 plańor-
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Rysunki przed-

stawiają próbę za.
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umożliwiająca

ma
wygodne wejście

_,.._.,__

na łóżko i dostęp
do pawlaczy. Pod

_.

nią znajdują się

szafy i półki. Na
pierwszy poziom
prowadzą lekkie
drewniane schody. Drugi poziom
to dwuosobowe
łóżko i pawlacze
na pościel oraz
rzadziej używane
przedmioty.
Pod antresolą
znalazło się miejsce na duży blat
roboczy-deskę do
rysowania lub
biurko. Jeden z rogów antresoli zo.
stal ścięty ze
względu na znajdujące się w tyle
duże okno.
Pozostałą część

I
. ,--

niu powierzchni własnego lokum.
Jak jednak ustawić meble w pomieszczeniu o powierzchni 16 m kw., aby spełniało ono wszystkie
funkcje niezbędne dla nonnalnego funkcjonowania
rodziny. Czy w tak niewielkim pomieszczeniu możemy mieć i salon i pracownię i sypialnię?

pokoju zajmują
kącik wypoczynkowy z fotelami i małym stolikiem oraz miejsce do
jedzenia.
Konstrukcja antresoli, sposób wykończenia powierzchni oraz kolor powinny być zharmonizowane z posiadanymi już meblami.

awet w państwach, uważanych za arcydemokratyczne, gdzie prawo określające wni•
kliwie obowiązki i prawa tak właściciela kamienicy, jak i lokatorów, dochodzi do
ostrych zgrzytów między jednymi i drugimi. Oczywiście ci drudzy, jako posiadacze mieszkaniowego dobra są na uprzywilejowanej pozycji. Dlatego ci słab
si integrują swoje siły w walce z kamienicznikami.
Oczywiście jest to W}-lącznie walka na paragrafy.
Nie każdy zdaje sobie sprawę, że u bogatych naszych sąsiadów zza Odry, trudno jest wynająć ranie
mieszkanie. Pctnią szczęścia jest takie, które mieści
się w zasobach komunalnych. Stresy natomiast niesie mieszkanie w prywatnej kamienicy.
Wniektórych miasrach Bundesrepublik lokatorzy
integrują się w związkach, gdzie przy pomocy emerytowanych sędziów, prokuratorów i innych znają·
cych dogłębnie mieszkaniowe paragrafy, zabezpieczają się przeciw ewentualnemu rugowaniu z lokali.
Oczywiście spece ci nie działają charytaty,.,nie. Człon
kowie tych organizacji zrzucają się na ich honoraria
po kilkanaście marek miesięcznie. Za te pieniądze
znawcy prawa mają obowiązek stanąć wobronie lokatorów, często ludzi niemajętnych, renci5tów i emerytów, którzy tocząc samomie walkę z kamienicznikami przeważnie ją przegrywali.

Walka
ocztery ściany
Obecnie bojów takich może być coraz więcej,
Przyczyna • jak twierdzi Niemiecki Związek lokatorów • to sprzedaż wielu budynków przez dotychczasowych właścicieli. Zanim przystąpią oni do sfinalizowania tranSakcji, wszelkimi sposobami starają
się opróżnić lokale mieszkalne.
W większych miastach niemieckich, gdzie głód
mieszkaniowy daje się szczególnie we znaki, obowią
zują przepisy chroniące lokatora przed właścicie
lem, który jako powód wymówienia umowy podaje, iż lokal jest mu niezbędny dla potrzeb własnych.
Władze dokładnie sprawdzają te argumenty, aby wykluczyć ewentualną spekulację mieszkaniami.
Z przedstawionych faktów wynika, że kamienicznik
nie może według własnego widzimisię dysponować
swoją wła,nością. lokatora broni prawo. Oczywiście tylko tego, który zachowuje się bez cienia zarzu.
tu. Przysługuje"mu obecnie 5-letni okres ochronny
(do niedawna 3-letni). Natomiast, ten, robiący burdy może z dnia na dzień znależć się na ulicy.
Być może warto by przetransponować te zasady
gry na mieszkaniowym rynku w polskie pielesze,
a nie po raz kolejny. tworząc prawo lokalowe. odkrywać przysłowiową Amerykę. Nowelizacja niecierpliwie oczekiwanej usrawy trwa na domiar wszystkiego niezmiernie długo, ku zniecierpliwieniu
i kamieniczników, i lokatorów.Tych uczciwych i porządnych.
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Ryszard Rostek

.1nqce s
,

iatyrn---osi

na sklepowych pólkach. Obecnie
na rynku jest ich sporo, zarówno krajowych, produkowanych w Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych, jak i zagranicznych, sprowadzanych nieomal
z całego świata. Niestety, nie wszystkie, ze względu
na kiepską jakość, są godne polecenia.
Na ich klasę wpływa przede wszystkim rodzaj
i ilość warstw teflonu, sposób przygotowania podło
ża i nanoszenia powłoki, grubość dna. Dlatego tci
nie warto inwestować w lekkie, aluminiowe wyroby
włoskie czy tajlandzkie • z tzw. serii ekonomicznej •
powleczone jedną warstwą teflonu, która nawet po
jednorazowym użyciu może ulec aęściowemu lub
całkowitemu oddzieleniu się od naczynia.
Jedną z najbardziej znaczących na świecie firm
produkujących dobre, pod względem jakości użyt
kowej i zdrowotnej, powłoki teflonowe jest koncern Du Poot. Dwuwarstwowym· TEFLON 2 · powie•
kane są m.in. naczynia rodem z Olkusza,
trójwarstwowym· SILVER STONE, SILVER STONE
SUPRA• dostępne na rynku naczynia firm 1bckle, Balwini, TYS, Regal. Z kolei czterowar.;twowy teflon •
QUARTZ • z jedną warstwą wypełnioną mączką ce-

Zieleń wokół

Handlu len asortyment opalu, między innymi tzw. kęsy , kostkę, orzech
Budowlapalem i Materiałami
ymi w Gdańsk.u -Oliwie, obe- (luzem i w opakowaniach po 10
nie spółka pracownicza o na- kg), groszek i miał węglowy.
wie „NO RDOM", działa na Podkreślamy, ii wszystkie posiadają atesty ekologiczne. GwaranNybrzeżu od 1945 r. W swej
ziedzinie jest w tym regionie tują one najwyisz.ą kaloryczność
ajbardziej znaną i uznaną finną. przy znikomej zawartości siarki
i pyłów.
1ieści się przy ul. Grunwaldz,,NORDOM" to takie komiej 491, tel. 52-41-12, 52-00-01,
lx 52-21-67 . fax 52-43-31. Na pleksowa oferta materiałów buerenie woj. gdańskiego i elblą dowlanych i wykończeniowych.
k.1cgo dysponuje 18 składami Można w nim kupić niemal
raz hurtownią przy ul. Łokietka wszystko (pocz.ąwszy od cementu, a zakończywszy na gwoź
I wSopocie,tel.51-13-95.
,.NORDOM" poleca wszyst- dziach), co potrzebne do wybuim zainteresowanym odbiorcom dowania domku jednorodzinneindywidualnym i hurtowym) pe- go, a nawet całego osiedla i ich

.

larini.

Jakościowo porównywalny z teflonem D11 Ponta
jest europejski TEFAL, którego czterowarstwową
powlokę posiadają wyroby o tej samej nazwie.
Najniist.ą jakość ma jego odmiana T-PLUS, stosowJna w naczyniach OAS.SIC, średnią• ULTRA TPLUS (naczynia ElCI1A), a najwyi5zą pokrycie wyrobów o nazwie RESTISTAL COMFORT.
W sklepach jest taka różnorodność teflonowych
wyrobów, że niejednokrotnie mamy duże trudności
z wyborem takich, które w pełni by nas satysfakcjonowały, a do tego odpowiednio długo spełniały
swoją rolę. Oprócz patelni, garnków, brytfann, moż
na kupić żelazka z teflonową stopą, która w czasie
prasowania nie pl'Z}Wiera nawet do krochmalonej
bielizny, czy noże do krajania łatwo pl'Z}Wierających
produktów. Niedawno pojawiły się ,,rozpinane" formy z żaroodpornym dnem do pieczenia ciast,
a z dziurlcowanym. do pieczenia pi2zy. Wyroby te pochodzą z różnych firm, zarówno renomowanych jak
i mało znanych. Aby więc nie narazić się na kupno
naczyń o nie najlepszej jakości, lepiej wcześniej

czy posiadają one atesty.
Od mniej więcej roku można również natrafić
na naczynia amerykańskiej finny Ekco
Ioc. oraz niemieckiej Kaiser. Wykonane z blachy sta•
!owej cynkowanej, powłeczonej obustronnie żywi
cą, o właściwościach teflonu, są odporne na działa
nie temperatury do 400 st. C. Formy te nie mogą być
jednak poddane bezpośredniemu działaniu płomie
nia, gdyż żywica ulegnie zwęgleniu. Można w nich
piec tylko w piekarnikach elektryanych lub gazowych, uważając, aby nie przekroczyć temperamry
zalecanej przez producenta.
Wśród v.ielu wyrobów tych finn na uwagę zasłu
gują formy do pieczenia chleba i kilku lub kilkunastu bułek jednocześnie . Są przydatne szczególnie
w tych domach, w których wypieka się pieczywo dla
osób nie tolerujących glutenu.

sprawdzić,

Housewares
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ADOIAC ROBUST • bezbarwny, dwukomponentowy lakier akrylowo-poliuretanowy, utwardzany chemicznie na bazie wody, przeznaczony i polecany do malowaniia parkietów narażonych
na ścieranie. Atest PZH nr 630/B-473f.H.
SADOUN-SADOIAC NORMAL SOLVENT · bez.
barwny, jednokomponentowy lakier poliuretanowy, odporny na działanie wody, alkoholu i tradycyjnych środków czyszczących. Atest PZH nr
816/8-688/91.
SADOUN SADOIAC NORMAL H2O • bezbarwny, jednokomponentowy lakier akr}iowy na bazie
wody, odporny na działanie detergentów, bezwonny. Atest PZH nr 627/B-536191.
BONDEX PARKETI IACK-665 SG· przezroczysty,
bezbarwny, szybko schnący lakier na bazie alkidu
lnianego, modyfikowanego uretanem, rozcieńczal
ny terpentyną, odporny na dotyk i ścieranie.
BONDEX PARKETI IACK · akryl - matowy lub

nas
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Lakiery
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Pięcioletni kokornak, pnący się po nieco za delikatnej konstrukcji drewnianej.
Sciany domu, których nie chcemy zasłaniać pną· ski. To kolwmakwk:lkollstny, dorastający do 10 m.

czami, mogą stanowić znakomite tło dla roślin owi•
jających się. Mogą one piąć się po slupach i balustradach, a wybór roślin charakteryzujących się takimi
możliwościami jest • w odróżnieniu od popularnych, samoczepnych· bardzo bogaty. Urok ich jest
tak ogromny, że warte są upowszechnienia.
Dławisz okr.jgłollstny · to silnie rosnące pnącze,

lakier do podłóg drewnianych, parkietów, wykładzin korkoW}·ch, blatów, tworzy trwałą
odporną na brud i wodę warstwę, nie ulegającą zniszczeniu pod wpływem detergentów.
BONDEX PANEEL IACK 3984 • akrylowy lakier
polecany do malowania boazerii, mebli, drzwi drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

połyskliv.)'

Uwielbia półcień, ale upraM jego udaje się równici na otwartym stanowisku.
Inną rośliną, godną posadzenia jest powojnik
~ , przypominający tylko z nazwy to, co powszechnie uprawia się jako klematis, znany ze swoich wielkich efektownych kwiatów. Ten, o którym
mowa, wyrasta ponad 10 m, wytwarzając gąszcz li-

LAKIERY FIRMY Dl/FA
• MALER VORIACK • podłogowy

ści. Kwitnie mtorrwl5t niepozornie, .z;i ro opierzone

· SEIOEN l\l.\TII.ACK · do drewna i metalu
· MALER'WEISSI.ACK · do drewna i metalu
· FENSTERI.ACK • do drewna
• KRAL\CK - do drewna
• TECTACRYL-IASUR-wodnorozpuszczalny. akl)·lowo-alkidowy z dodatkiem pigmentów.
· CLFACRYL BRIUANT
· CLFACRYL SAT!N · akrylowe, dyspel'S}jne, bez.
barwne lakiery na bazie specjalnych akr}iatów.
• DELTA KIARIACH PU 70
• DELTA KIARIACH PU70-SATIN • jednoskladnikowt lakiery poliuretanowe odporne na działanie ~iabych kwasów i alkali.
DELTA POLYMER- lakier syntel}·czny szczególnie
zalecany do powierzchni betonowych i cementowych, muru, tynku, żelaza, tworzyw sztucznych, stosowany do wewnątrz i na zewnątrz.
DELTA AQUA IASUR + Ml.X. wodnorozpuszczalny lakier do drewna impregnujący, na bazie ży
wic akrylowo-alkido'i'.)'Ch, z dodatkiem pigmentów
bezolowiov.)'ch. Stosowany do wewnątrz i na ze-

i

wnątrz.

a■ orykań1klogo rządu na
wprowa!izenie I obsługt syllemu kroclyt6w hipohcmydl, opatydl INI poiyakach
Banku Swlatowego I A■eryka61klol A9Hcll Rozwol• MltdSJllarodowogo.
Pienlqd1e te będziemy ■ogll 1połytkow• łclflo według woll ofiarodawcy.
opłacani amerykańscy

konsultanci,
nie amerykański sprzęt komputerowy, pokl)iemy koszty szkoleń organiwwanych przez
fachowców zza Atlantyln1.
~ak już wielokrotnie l\'Spominaliśmy, pożyczka
z BS wyniesie 200 mln USD, az AARM - 25 mln USD.
Pierwsza transza z agencji, w wysokości JO mln USD
zostanie uruchomiona ponoć niebawem. Z pienię•
dzy BŚ już korzystamy, nie obserwując jednakże wyraźnych zmian w kredytowaniu mieszkalnictwa. PrzyCZ}Tia jest pro.ta• nie są one w najmniejszym stopniu
preferencyjne, a zasady ich otrzymania są analogiczBędą

nimi

nabędziemy za

do promocji swych
towarów. Jedną z innowacji
w tym zakresie było stworzenie
aż
działu marketingu. Jego zadaniem jest m.in. organizowanie
s potkań promocyjnych, w których uczestniczą konstruktorzy,
wyposażenia np . w piece, armaprojektanci, inwestorzy i wykoturę czy dywany .
nawcy. Ostatnie dotyczyło wyro„NORDOM" jest również bów „Wavirt Metalplast-Buk" .
przedstawicielem i dystrybuto- Spotkało się z dużym zainteresorem wyrobów wielu renomowa- waniem m.in. ze strony przedstanych finn. Są wśród nich znane wicieli firmy „Saur" i gdańskiej
z najwyższej jakości Zakłady gazowni. Kolejne sierpniowe
Stolarki Budowlanej „Stolbud" spotkanie dotyczyć będzie okien
w Sokółce oraz „Wavin Metal- finny „Velux". O dokładnym terpiast-Buk", znany producent rur minie powiadomimy na lamach
do instalacji kanalizacyjnych , naszej gazety.
wodnych i gazowych, a także
Wszystkie towary nabywane
słynąca z produkcji ognio- i wow PHOiMB ,,NORDOM"' można
doodpornych płyt kartonowo-gi- nabywać za niskooprocentowane
psowych „Nida Gips".
raty.
„NORDOM", w którym
Łuk
funkcję prezesa zarządu pełni
Tekst sponsorowany
Władysław Soroka, przykłada
R-332

od fundamentu po dach
Wszystko na racy
·
„

ramiczną, zwiększającą odporność powłoki na ście
ranie, stosuje m.in. wspomniana już fimia wl~ka BaJ.

1O mln USD dostaniemy w „prozeacle" od

du żą wagę

Przedsięb iorstwo

Minęły czasy, kiedy to z rozwianym włosem wypatrywaliśmy ich

żółty, a czerwone owoce utrzymują się do ~ - • OM>Ce, ~ kształt szarobiałego runa, utrzyszych mrozów. Stare, pozbawione liści pędy rośliny, mują się długo na roślinie. Niekiedy pnącze traktoz czasem przybierają bogatą formę poskręcanych wane jest niczym chwast, a to za sprawą szybkiego
. lian". Dławisz nie przemarza, a zimą· co jest rów- ro7.5iewania się i tworzenia zarośli.
Dlaczego wybraliśmy właśnie te, a nie inne roślinie ważne• wygląda lepiej niż inne pnącza tracące
Są po prostu odpowiednich rozmiarów do szyb,
ny?
liście.
kiego przykrycia sporych i niezbyt dekoracyjnych
Warty polecenia jest również rdellt ameryb{llld,
dający w ciągu jednego sezonu wielometrowe przy- konstrukcji, a poza tym ich wygląd daje niezłe, este•
rosry. Wymaga jednak bardzo dużo miejsca i dlate- tyczne doznania.
Ana koniec, dla wszystkich miłośników pnączy
go nie nadaje się do sadzenia na ograniczonej prze•
strzeni. Utrzymuje zielone liście do pierwszych • podstawowa wskazówka. Unikajcie, drodzy pańmrozów, jak również do tego czasu • od polowy la- stwo, stawiania przy ścianach budynków różnych
ta · kwitnie obficie białymi, drobnymi kv.iatami ze. konstrukcji dla tego rodzaju roślin. Skutek takich
bran}mi w płożące i przewisające wiechy. Efektow- poczynań jest zazwyczaj fatalny, szcr.ególnie w okreny latem, zimą szary i niepozorny. Jednakźe sie bezlistnym. Zamiast konstruoMć kratki, tyczki,
największą jego wadą jest przemarzanie. Regenera• podpórki, l'07.CiJl83Ć sznurki i żyłki, sadimy przy ściacja tej rośliny, doskonalej dla niecierpliwych i lenach samoczepne rośliny, nie potrzebujące takieniuchów, przebiega jednak błyskawicznie.
Ostatnio można kupić wspaniałą roślinę, o wiei- go, często przedziwnego w formie, wsparcia.
Na podst. Muratora opr. (p.)
kich likiach, układających się we wzór regularnej lu-

Katanyna Korczak

ORDO
''

Teflonowych naczyń cd.

laórego liście zabarwiają się jesienią na kolor jasne,

... Czym jest tycie?. to przemijanie cusu w nieskończonej pnestneni wszechPytanie trik.o, na ile zdą.tymygo wyprudzić, na lk czas ten będzk naszym
czasem. To jedyna chwila, którą musimy wykorzystał. Czym więc jest artysta? •
ognin·em nieskończoności wszechświata, a dzido to ślad po nim. I tak rośnk mi1:]·czna wieia Babel w niekończącym się procesie tworzenia. Anyslll natomiast jest
najpocężniejszą silą pozostawiającą ślad dh cale/ cywi11ucjL 'fylko ślad - bowiem
On sam nie jest doskonały i absolutny w tym co robi - bowiem nk ma rzeczy ostatecznie skończonych • Wojciech Kostiuk.
Wiosną dwa lata temu wybrał się na spacer na sopocką plażę. Zobaczy! wtedy zjawisko
nieprawdopodobne. Nad Gdańskiem świeciło słońce, nad Gdynią rozciągały się czarne chmury Raptem i w Sopocie zrobiło się ciemno i zaczął padać śnieg. To wrażenie, ten moment,
p17etrawione w wyobraźni, po roku dopiero przeniósł do swojego tryptyku wykonanego
techniką suchej igły.
Inspiracją dla Wojciecha Kostiuka jest przyroda. Świat natury• rmliny, zwierzęta, morskie i nizinne krajobrazy. Wiele czasu spędza na wsi i tam się .ładuje". Wprzyrodzie tak się
dużo dzieje. Czasem wsztuce odzwierciedla to, co mu się śni. Nigdy się nie sugerował jakimś aktualnie panującym kierunkiem w malarstwie. Stale f.tscynują go nieprzemijające war•
tości malarstwa średniowiecznego. Ulubieni autorzy• Diirer, Bo5ch.
.,Senne widzenie", .Znaki czasu", ,.Amorficzny sen o Gdyni", .Mokradła" to l}tuly kilku ostatnich jego barwnych graft.k wykonanych w rzadko stosowanej technice intaglio.
W każdej z tych prac zawarta jest część niepowtarzalnego świata wewnętrznego autora. Te
prace, o przyjemnej dla oka, naturalnej kolorystyce, nie s~ tylko obrazkami do oglądania.
Skłaniają one do myślenia, do refleksji nad przemijaniem naszego życia,~ piękną przyrodą.Jego grafiki wyglądają jak obrazy. Tak widzą je ludzie w galeriach. Te prace są dobrze
odbierane i chętnie wieszane wdomach i wnętrzach biur i firm. Ten efekt ciepła, jakie promieniuje z grafik Wojciecha Kostiuka, wynika nie tylko z podejmowanej przez niego, bliskiej każdemu prawie z nas, tematyki, ale i dzięki stosowanej technice.
- Intaglio • powiedział autor • zacząłem stosować po raz pierwszy kilka lat temu z moim kolegą, artystą grafikiem, Cezarym Paszkowskim. Próbow:l.l~my tej bardzo trudnej techniki przez \\iele dni do późnych godzin nocnych. Gdy pojęl~my, na czym sztuka ta polega, każdy z nas zamkną! się wswojej pracowni i zaczęliśmy znów pracować indywidualnie.
. Dzięki intaglio osiągam wgrafice efekt malarskości. Używa się do tej techniki tylko jednej płyty. Rylec pracuje na różnej głębokości, wszystkie kolory nakłada się na jedną blachę.
Mieszanie kolorów odbywa się w momencie odbijania. By osi~ąć pożądany efekt, bywa,
że meba wvkonać kilk:inaście odbitek.
Prace W~jciccha Kostiuka obejrzeć można w galerii ZPAP przy ul. Piwnej 6/J/67 wGdań
sku i w sopockiej „Triadzie" .

świata.

Porady od A do... I

ne do tych, obowiązujących w PKO BP. Być moi.e kre-

dyty realizacyjne

będą

nieco tańsze, jednaliże nie

ma co liczyć, że ich oprocentowanie będzie niższe
niż obecnych

hipotecznych.

Obserwując cały ten kredytowy zamęt, rokowania dla budownictwa mieszkaniowego nie są, nieste-

ty, optymistyczne. Zapomniano zupełnie równici
o tym, że stara substancja mieszkanioM wymaga
kolosalnych nakładów finansowych. Bez tanich kredytów, jeszcze moment, a nie będzie co remontować.

U.)

WYROBY

c:11

OIIfAN -lakier poliuretanOW}', dwu,kładnikowy,
do malowania parkietów, podłóg i wykładzin podło
gowych z dowolnego gatunku drewna i materiałów
drewnopochodnych.
EKOLIN · wododyspel'S}iny, poliuretanowy, akrylowy, jednoskładnikowy, znajduje zastosowanie do
malowania parkietów oraz elementów drewnianych
oraz materiałów drewnopochodnych.
• Ocena higieniczna PZH 561/B-370192.

.._. g HUTNICŻE
ul. Marynarki Polsldej 98
tel./fax (058) 43-25-&

Gdańsk,

43-1~71/5 Wf/W, 3161317

OFERUJE:

- pręty zbrojeniowe oraz płóside I kwadratowe.
- pręty okrągłe ciągnione zwyl<łe I jokościowe.
- rury stalowe, PCV.
- rury z PCV wodoci~ no 10 atm.,
- kształtowniki walcowane Izlmnoglęte.

• bednarko czarno I ocynkowana.

- kształtowniki I blachy ałunlnlowe,
- blachy zimno- I gorqcowałcowane,
- taśmy stalowe I ałumlnlowe,
- blachy ocynk. płaskle, follste I trapezowe,
- panele dachowe,
• strunobetonowe terdZle Wirowane.
- grzejniki Favlera.

Zapraszamy od ponledzlatlcu do plqtlcu
w godz. 8.00 - 16.00
w soboty w godz. 8.00 - 14.00
2ll

IT/uuo
duży wybór płytek

ceramicznych

• glazura • terakot, • prytki klinkierowe• płytki techniczne (9res1

0

CERAMtcA ARTISTICA

IL CAVALLJNO

~ESTO

~KLJNKER

Gdynia Grabówek,
ul. Opata Hackiego 12 tel. 23-08-02, 23-52-86
Gdynia, ul. Mściwoja 10 tel. 20-89-79
Sklepy współpracujące.
1. Sklep AB Andrzej Bury, Gdańsk, ul. Kartuska 249
(teren lecznicy dla zwierząt) 32-96-71.
2 .•Tes" Wejherowo, ul. Sienkiewicza 7.
3. P.H .•Glazur" Gdynia-Dąbrowa, ul, Anyżowa 40.
4. P.H. JMB Gdynia, ul. Mylna 9
(przed skrętem na obwodnicę) 23-74-08.
5. Haas & Skowroński Gdańsk-Morena,
ul. Jaśkowa Dolina 105, 47-68-92.
6. Polhil Gdańsk-Przymorze, Czerwony Dwór, Rynek.
7. ATT Gdańsk-Wrzeszcz, Gmach Opery Bałtyckiej, 41-06-69
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Gdańsk,

ul.

V {
• I
(9
•I I l•l\.0

Jedności

Robotniczej 253
tel. 390-071

~

1, Sprzedaż ~
, na raty ~

oferuje: szkło okienne od wymiaru -1; 2-10

GLAZURA WŁOSKA -

po cenie zbytu

-oszczędne

• grzejniki typ TIF O, 136 ~ żebro

Płytki podłogowe, przeciwpoślizgowe, parapety,
stopnie, cegła klinkierowa niemiecka, pianka uszczelniająca

Przy zakupie powyżej 150 m 2
- bonifikata 5 %.

I

i inne materiały
80-394 Gdolisk, ul. Szczeciliska 41

elegancla

RA fFIC

Zakład Usługowo-Handlowy

HURTOWNIA - Sklep „SKAT"
g
Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 3, tel./fax 058 53 16 61 ,.._

Gdańsk-Orunia , Raduńska

54

tel,/fox 39-45-33

Fińskie zawory
kulowe (gAVAL

wod.·kan„ c.o .. gaz.,

:;1~~

Technol. najnowsze i tradycyjne
PRZEDSl~B. INSTA!ACYJNE
• 1$1\ * sp. Z O.O.

i\~~!,~)fc,~'ia~~~~a.!54'37

ul.

Pn. - Pl. 7..10- 17.00. SOB. 8.00 - 1200

GDYNIA. ~ O Lutego 23
WRZESZCZ. Grunwaldzka 85
SOPOT. AI.Nlepodległoecl 646

tel.: 470-217, 470-298, fax 41-76-01

STAŁA OFERTA- NAJNIŻSZE CENY!!!

HURT i DETAL
OFERUJEMY DO SPRZEDAtY:

gazobeton, grys marmurowy,
bloczki betonowe, ościeżnice metalowe, slyropian,

)

TYPOWE I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA

o wyroby betonowe i żelbetowe

-

(płyty ścienne i stropowe, kanały c.o., belki, slupy)
krawężniki, płytki chodnikowe wyroby lastryko
(kolorowe) - płytki, parapety i okładziny
O wyroby zbrojarskie i ślusarski?..

o

sprzedał

Usługi laboratoryjne
(badanie betonu i kruszywa)
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

i
E

OBI

Gdańsk-Oliwa, ul. Abrahama 2

"Eko" spółka z O.O,

80-307
tel. 52-18-61

j

tel. 43-16-61 wew. 345,351

Gdynia
ul. Jana z Kolna 12 pok. 25 „
tel. 20-56-11 wew. 231 ~

·rr ~

SFEROIDALNEGO

:l

l!
j!
ii

Oferujemy wyroby hutnicze

stalowe I alumlnlowe
Prowadzimy skup nadwyżek

,.,-.----....-~-..._
Klientomniezadowolonym
z obsługi udzielamy 4 % bonifikaty

~

UWAf,~~ przyjmujemy zgłoszenia

wsprawie zakupu taniej stali z Ukrainy g
Gdańsk-Kokoszki, ul. Budowlanych 31 ~
tel. (058) 41 1281, 412056, wew. 479,480

I

PASKI KLINOWE
ł.OŻVSKA, ŻARÓWKI
głównego szeregu,
samochodowe
specjalistyczne
FILTRY
oleju, paliwa, powietrza
KLOCKI HAMULCOWE
20867/PM

w Polsce

;.111,1ea• .,.

I ••••

'~1

1

:~:

!i

firma od kil~u l~t .
dztałaJąca na tereme N1em1ec.
.

il[

Ili

Gdańsk, ul. Sobieskiego 7
tel. 47-22-48 fax 47-22-63

\l
ul. Marynarki Polskiej 96
80-955 Gdańsk

HURTOWNl'h:f:T:rn_
.........

STALI

i/;c::."· .................................................... -· ......................................··- ....--:....- ..=·"'""'"='' ~

li WY~~
!I~ sufity podwieszane mineralne, gipsowe i aluminiowe

"CELIMEX"

53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8-1 O, (budynek TV)
tel. 0-71 / 68-44-05, 68-44-06, 68-44-21 , tax 0-71168-44-53
•
tlx 715433

1063

POLECA

roacieńaalnil<i,

kształtki żeliwne

najtańsze

Gdynia-Orłowo
Górnośląs ki 7

pl.

80-730 Gdańsk
ul. Opłotki 1
tel./fax 31-19-34,
31-50-09, 31-92-66

lal<iBr!J
autorenD/al<i,
lcl,ye,

IIIRURY ZŻELIWA

we Wrocławiu
- ~•allzacJa większych zamówień
· bezpośrednio z huty

UZDATNIACZE
prod. USA

82·300 Elbląg
ul. Legionów 29
tel. 34-71-55

ofertge
lmul'Ńe, farby,

WODOCIĄGOWE

hurtowa z magazynu

ODŻELAZIACZE,

@

w związku z wejściem VAT

na

FILTRY DO WODY

Makro-Hurt

ptJda/e,
.
, .
papier BG1ern9.

ZNIEMIECKIEJ HUTY SHW

OFERUJEMY WYROBY NASZEJ PRODUKCJI

do rur

CELIMEX

A10X i inne

o cement luzem i workowany, wapno, cegła,

'-,,,

80-955 Gdańsk

STAL
AUTOMATOWA

BUDOWLANE

ZŁĄCZA

"CELIMEX"
ul. Marynarki Polskiej 96

C>D 5
L I P C A TAŃSZA
GLAZURA I
ŁAZIENKI

MATERIAŁY

HURTOWNIA
CHEMICZNA

38050/1/pm

PE
firmy PLASSIM

, -., Fi

Łazienki

Glazura

w

T V , \!

CELIMEX

hinx

sprzedaży ratalnej
,,OLKAM" Sp. z o.o., ul. Matejki 6 (p. 314)

>

3A

tel. 53-37-60

Blachy profilowane i blachodachówki pokryte poliestrem,
akrylem, plastisolem lub PVF2
Również

Obrońców \Vybrzeża

RURYVIPRO

Producent:
. Prefabex Gdańsk
ul. Litewska 11
1ł/FAX
INWACO (058) 224073 tel. 31-09-27 24367

Gdańsk-Przymorze

I

lim, wlaski:/1,
szwsdzkich, polskich

14935713

RURY BETONOWE

015 do 0500 PNmax40
dla instalacji: c.o. i c.w. • •
chemicznych i naftowych
•regulacyjne 0 10do015o
i inne. specjalistyczne dla c.o. i c.w
•grzejnikowe
Cylkowskiego40
termostatyczne
podwójneJ reg. Gdynia Redłowo

węzt-j cieplne, kotłownie

Gt:lotfsk, ul. WIMopale .1b

56-12-87 w. 2,

KRĘGI BETONOWE

I!

•przelotowe

wykonuje instal. sanitarne
wew. i zewnętrzne

.D

tel. 56-12-11w. 21

"'"''' """

·.

"11. 4J-10-7d, 4J-(}(J-S8

I

STYIQPIAN
STAL ZEBIOWANA
BLACHA OCYNKOWANA
LEPIK, PAPA

tanie okna
z PCV
i dachowe

-moc cieplna 24 kW - 300

Klinkier

[:)®Q@®ru
WYPOSA2ENIE ŁAZIEN IEK

NAJTANIEJ WTRÓJMIESc1E

serwis - montat

1

Nowo otwarty sklep

BUDOWLANE

-olejowe, gazowe, koksowe,
gwaranc/a,

do glazury, styropianu, korka, parkietu,
sylikony, fugi, wylewki
blacha aluminiowa 65 tys./m 2

MATERIAŁY

KOTŁY-FAKORA

TO-KLUE DLA BUDOWNICTWA

Dystrybutor Huty Szkła Okiennego
"Szczakowa"

19671

•J·

•••1

Hurtownia „GLASS•

! l

tel. 43-16-61 wew. 351

ianki"uuonowo-gi~we
t.ft...
•
! / ~ se
' >

U~/J· wyłączny dyst,ybulor ~- ~BLA CNY TRAPEZOWE~'
szwedzkiego koncernu
•
.
:::::;;.;..;=:.::.~·
.,Undab" .
BLACHODACHOWK' 1
~ ~@f13®JJ@ DMliMffll .' .,
Orynnowanie
1/ Powlekane na gorąco ~ 4 warstwy. A Przycinane na żądaną długóśl: ,; ""

STYROPIAN
płyty, kształtki,

kołki

izolacje rur,
rozporowe do mocowania płyt styropianowych
z własnego punktu sprzedaży
Chwaszczyno, ul. Gdyńska 68, tel. 52-59-82

!

il

(posiadamy atesty 1TB i PZH)

!I"

- POMIAR

MONTA2

SERWIS -

GDAŃSK, UL. JASKOWA DOLINA 44

I

·

TEL./F~.~-14
_ 7_,a
_,_41_,~2""'~'~%~'-=""~-

I!

ATRAKCYJNE CENY 83721-wJ

ii

' -.:\

i!:

sprzedaż sufitów mineralnych

J1i

l!i

POSTAWNA CENI;..

ZACHODNIĄ JAKOSC

Ii

;

i"

I

DOŚWIADCZENIE

.,,i,j,i•.

3 0024

~·l\

... :,.:==~=--= ~=:.:.:.::=:=:=:===~--:: . :.::.:.::::::::.::::.:.:.=:.·:.~·,,·· - - ---·"*~~/

NA NASZVM CHŁODZIE

@

OSZCZĘDZISZ

IMPORTER
, ?' Caravell

z okuciami firmy WINKHAUS

I N W ~ ~ ~ : ~ = WCY

ił

OFERUJEMY
MASZTY FLAGOWE Z WŁÓKIEN SZKLANYCH OD 6 +-16 m

-I medl·um

l,.i,

11 •

PPW BAI.EX• Bolszewo t. Wtjherowł uł. WIJl)eloww 1h, lel. (058) 72-14-1& tel. (058} 72-11•79, l'll (058) 724+18 ·

,- ------'-"Fl"RMA_p_~- L~-c-N_A_o
__s___A_ _
• OKNA,
DRZWI i ROLETY z PCV
I
z profili firmy THYSSEN

i:

· 11

1i

Trwałe,

if

Posiadamy refe~ncte .
renomowanych firm n1em1eck1ch
UWAGA:

\ J

nie wymagające konserwacji. • Estetyczne, w szerokiej gamie ko
~ N~jlep~ze n~-b~dynki mi~szk~!~~~h~e,magaz~~ ele1a~je. •;i!;jj · ,w w .

•

+
1!1

il/

i \~~projekty, aranżacje

BALEV/// .

J!l

'

' ! / fł roboty budowlane

Cfl© liJ.J ~'iX oferul•

iii
!!i;j:

~
9
•

◄ :13':f,iM,1
arneG

Sprzęt chłodniczy dla sklepów i supermarketów
81-350 Gdynia, ul. Portowa 4,
tel./fax (0-58) 20-30-24
39394/MM
tel. (0-58) 20-02-47

U NAS KUPISZ I WYKONASZ

KOMPLETNĄ INSTALACJĘ

WOD.-KAN. I C.O.

( ALPOL Wejherowo-Bolszewo Leśna 1 B TELJFAX 72-38-56 TEL 72·26-42 , 72-43-54 lub 72--03-47 po 16.30 Ux. 54652 )

PEWNOŚĆ
SOLIDNOŚĆ
NOWOCZESNOŚĆ

POWSZECHNY BANK KREDYTOWY S.A.
w WARSZAWIE
ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Gdańsk,

ul. Ogarna 116 tel. 31 30 81

Gdańsk-Nowy

Port,
ul. Śnieżna 1 / Marynarki Polskiej/
I.li
ZATOKA
GDAŃSKA
< • •
"łOWY

DO HURTOWNI:
1. DREWNA
2. OGOLNOBUDOWlANEJ

• tel. 43-68-27
• tel. 43-60-83

3. ELEKTRYCZNO-HUTNICZEJ

-tel. 43-79-81
43-75-16

4. OSPRZfTU PRZEŁADUNKOWEGO

• tel. 43•70•27

Liny polipropylenowe, stalowe,
bandówka, zawiesie, szekle

BIURO HANDLOWE
tel. 43-61-23, 43-76-1 2
Hurtownie czynne w godz. 7.00- 16.00
oraz w pierwszą i ostatnią
sobotę miesiąca 8.00 - 13.00.

,,......
,01

~ !i,.

3 miesięczne- 31 %
6 miesięczne - 35%
ar 12 miesięczne - 38%
_. 24 miesięczne - 42o/o

•
•

Wysokie
oproce!1towanie lokat
3-miesięczne
6-miesięczne
12-miesięczne

- 33 %
- 38 %
- 45 %

oprocentowanie w skali roku
kapitalizacja odsetek po okresie umowy

DO SKLEPU

,.._,_._.. USD

PRZEMYSŁOWEGO
· galanteńa budowlana, narzędzia,
art. biurowe, śr. czystości
tel 43-71-37
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG HANDLOWYCH A-Z
spółka z o.o.

80-955 GDANSK-NOWY PORT
ul. Snieżno 1
tel. 43-ó?-51, fox 43-65-59

Bank Budownictwa S.A.

DIM

Fllf

CHF

ZAPRASZAMY:
od pon. do pt.

Oddział

Gdynia
ul. Śląska 53,
81-304 Gdynia, tel. 211-426
godz. obsługi klientów
poniedziałek - piątek g@ - 1g@
oraz sobota g@ - 1211!!

w godz. 8.00 - 18.00

w sobotv prac.
od 8.00 do 11.00

.

'

POWSZECHNY BANK KREDYTOWY S.A. w WARSZAWIE
-TO BANK Z PRZYSZtOk:IĄ
A957/AZ

MM

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRE$ó ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

20 lipca 1993.
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Młodzieżowa Spółdzielnia
ogłasza

cena
I)
2)
3)
4)
Sj
6)
7)
8)
9)
I O)
I 1)
12)
13)
14)
15)

ZAKŁAD

Mieszkaniow a

'(nrAR - MAL"

81-589 Gdynia. ul. Paprykowa I 2, tel. 290-016 [O I 7)
przetarg nieograniczony ofert pisemnych na nw. pojazdy:

~ MACIER~~16

}e

wywoław.

6

ffll I J

1 • KRAWĘDZIAKI I KROKWIE
CJE DACHOWE
E KONSTRUKCJE NA ZAMÓWIENIE
:il'-l'E
Q DESKI PODŁOGOWE. MOZAIKĘ I PARKIET
..l DESKI I KANTÓWKI STRUGANE
::, BOAZERIE
'..J LISTWY WY~ONCZENIOWE IW DU2YM WYBORZE)
..J

ODDZIAŁ MALBORK UL TORUNSKA

ooo ooo.-

I I OOO
15 ooo
12 ooo
50 ooo
40 000

000.000,000,000.OOO.-

OKNA I DRZWI
Z PROFILI ALUMINIOWYCH
FIRMY THYSSEN
ROZBUDOWA
PRZEBUDOWA
ARANi:ACJA WNĘTRZ
REALIZACJA INWESTYCJI
POD KLUCZ

PRODUKCJI

.. =

„IZOLACJA"-NIDZICA

suchy
dom

z~estem Państwowego Zai<iadu l!gieny

OKUCIA-t:l1ill

S2YBY: ZESPOLONE
BEZPIECZNE

li(

BIURO HANDLOWE
• 82-244 GDANSK - WALESZCZ
ul. GilUNWALDZKA 76/78 • tel. 41-12-31 w.54
• 82-200 MALBCRK
ul. KOSZVKOWA 9 • tel. 1055) 27-07

f

,,-L ~

~

IZOLACJA

iltf3ii·i

Gąsiorv ceramiczne

(wszystk'ie rodtajt')

Dachówki bitumiczne
Płyty faliste bitumiczne
Folia dachowa zbrojona
(podkład pod pokrycie
właściwe zastępuje
deski i papę)

Okna i wyłazy dachowe
licowe

Rynny plastikowe, aluminiowe

o

ZAWSZE KROK PUED KONIUUNCJA

Li1ewsko 18 każdego dnia w godz. 6,30 • 19.00.
454
Informacje tel. 31-52-09, 31-50-71

□ ~rnM

T~JP:> _:;:z_

·~-WŁOSKA

I"\

!P

"

dlllll!mm111

"

Blachy trapezowe

Pra!Jidi, sobaa naBB BAW«
takiego jeBBr..se nie lJlidaialeaf

Blachodachówka

Po ~rowadzeniu VAT 15% taniej.

I

WPŁACAJĄC

40.000.000

PiWiGaz

WODOMIERZE I CIEPŁOMIERZE PRZEMYSŁOWE

zł

u

ZAWORYTERMOSTATYCZNE, AUTOMATYKA WĘZŁÓW CIEPLNYCH

[lUllhUI]

ULTRADŹWIĘKOWE CIEPŁOMIERZE „SONOGYR"

REMS

PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA DLA HYDRAULIKÓW

ofds

ZAWORY TERMOSTATYCZNE

VEXVE

ZAWORY KULOWE DO WSPAWANIA

-166 mln zł.
-40 m2
- 7 lat
-od 1 m-ca do4 lat .

in1ormacje otrzymacie Państwo
w siedzibie firmy
lub telefonicznie w godz. 10.00 - 16.00

Szczegółowe

GRUNDFOS POMPY OBIEGOWE

GDYNIA, UL. ŚLĄSKA 35/37, Ip. Tel. 211-501

l- ~~11m,
1

1

17764

i

.
. 1·ach01i.ry montaz_.. service
,··_ pomiar_)~
* krótkie terminy realizacji
ceny

i- 'i!-I
lfJ~~i
ilbau.

tel./fax. 51 J I 07

1

* konkuren0Jnf

Sopot ul.Grunwaldzka 12

SKLEP DRZEWNY „DREFAMET"
I oferuje wysokiej jakości ·
l!L!!!J PRAWIE WSZVSTKIE WYROBY Z DREWNA

~

l•f-

• Boazerie krajowe, import (kolorowe), listwy wykończeniowe
• Drzwi zewn. i wewn., drzwiczki kuchenne, blaty, parapety
• Deski, parkiet, mozaika, schody, tralki, slupy, kantówki 100 wzorów
• Pergole, plotki, domki ogrodowe itp.
• Okucia, wkręty, gwoździe, farby, lakiery, impregnaty.
Gdynia, ul. Warszawska 78, tel. 21-76-31
Gdynia, ul. Waszyngtona 11, tel. 27-64-69
czynny od 9.00 do 18.00, soboty od 9.00 do 15.00

1

PO ~E

Zapach

Chlor

Żelazo

Mangan

Azot

oferuje w ci~głej sprzedaży
detaliczneJ i hurtowej:

I

f Wele t

zS][2J

Mikrozanieczyszczenia

THM

WWA

chloroform

benzoa-piren

mg/dm3 mikrcg.ldm3

ng/dm1

amonowy; metale
ciężkie

Źródło,

mg/dm'

mg/dm3

mg/dm3

mg/dm1

UJĘCIE STRASZYN

OFFICE

I

czerwiec 1993 r.

1

• meble
bi~rowr
,:::__..__. krzesła
ob oto'r'e

Zn-0,01
Cu-0,001

Woda podawana do sieci 1.
Woda podawana do sieci 2.

2-nat. ziem. mul.
1·nat. roślinny

0,2-0,5
0,2-0,3

0,01
0,00

0,03-0, 12
0,1-0,14 '

0,04-0,32
0,0-0,04

pozostałe-nw

nb

15,50
0,40

poniżej 1

Magistrala przesyłowa 1.
do Gdańska
(Komora Łostowicka) 2.

2-nat. ziem. mul.

o, 15-0,4

0,02

0,06

0,00

nb

15,80

nb

1-nat. roślinny

0,15-0,3

0,02

0,06

0,00

nb

1,15

nb

Osiedle Niedźwiednik 1.
Osiedle Niedźwiednik 2.

2•nal. ziem. mul.
2-nat. roślinny

0,10
0,08

0,12
0,12

0,02
0,02

0,02
0,02

nb
nb

22,20
0,30

nb
nb

Osiedle Suchanino 1.
Osiedle Suchanino 2.

1-nat. ziem. mul.
2-nat. roślinny

0,35
0,15

0,25
0,25

0,10
0,10

0,02
0,02

nb
nb

22,90
0,40

nb
nb

Osiedle Morena 1.
Osiedle Morena 2.

2-nat. ziem. mul.
2-nat. roślinny

0,02
0,02

0,10
0,10

0,03
0,03

0,02
0,02

nb
nb

24,60
0,70

nb
nb

Osiedle Orunia 1.
Osiedle Orunia 2.

3-nat. ziem mul.
1·nat. roślinny

0,10

0,18
0,18

0,04
0,04

0,04
0,04

nb
nb

24,10
1,00

nb
nb

Osiedle Ujeścisko 1.
Osiedle Ujeścisko 2.

2-nat. ziem. mul.
1-nat. roślinny

0,10
0,06

0,15

0,04
0,04

0,01
0,01

nb
nb

23,60
0,80

nb
nb

Osiedle Chełm 1.
Osiedle Chełm 2.

3-nat. ziem. mul.
0-nat. roślinny

0,20

0,04
0,04

0,02

0,00
0,00

nb
nb

19, 10

0,30

0,70

nb
nb

1•nat. roślinny
1-siarkowodoru

nie dotyczy
nie dotyczy

0,01
0,42-0,9

0,08
0,09-0, 13

0,02
0,20

nb
nb

nie dot.
nie dot.

nb
nb

I-siarkowodoru
1-nat. roślinny

nie dotyczy
nie dotyczy

0,1-1,0

0,1-0,25
0,04

0,0-0,34
0,56

nb
nb

nie dot.
nie dot.

nb
nb

4,00

SIEĆ WODOCIĄGOWA

0,05

0,15

0,02

UJĘCIA WGŁĘBNE
Ujęcie Jasień
Ujęcie Osowa

SIEĆ WODOCIĄGOWA

EKSKLUZYWNE
OKNA

Osiedle Osowa
Świbno

I DRZWI BALKONOWE
ONIOWEG-0
ZD
WDOWOLNYCH KSZTAŁTACH,
WYMIAIIACH I KOLORACH

PPH „POLGRAV EL"

1111

Uprzejmie informujemy

Szanownych Klientój
o zmianie siedziby b iura, ]
które mieści się
pod w/w adresem. 0
I

miesiąc:

I

rejon zasilania
p-kt kontrolny

I

ZAWORY KULOWE DO WODY IGAZU

KOMUNIKAT SAUR NEPTUN GDAŃSK W UZGODNIENIU Z WOJEWÓDZKĄ STACJĄ
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ W SPRAWIE JAKOŚCI WODY DO PICIA
I NA POTRZEBY GOSPODARCZE WODOCIĄGU m. GDAŃSKA

OKNA DRZWI WITRYNY ROLEJY:
PCV 1.ug. niernieckiego systemu "VEKA.

~

~:

METR~N

STANIESZ SIĘ
MIESZKANIA
UPRAGNIONEGO
WŁAŚCICIELEM

Koszt mieszkania
Pow. użytkowa
Okres spłaty rat
Okres oczekiwania

80-308 GDAŃSK-OLIWA, UL POLANKI 29
TEL. 5210 81 1FAX 52 09 39
WODOMIERZE MIESZKANIOWE IDOMOWE

V

• SYSTEMY ELEWACYJNE
- PODWYŻSZANE PODtOGI
- PŁYTKI TECHNICZNE „GRES"'
- PŁYTKI SZKLIWIONE O STOPNIU ŚCIERALNOŚCI
PEI 5 Z 10-LETNIĄ GVv'ARA.1'\JCJĄ
- KLEJE, FUGI, ŚRODKI KONSE~\,VUJĄCE
TERAKOTĘ DUŃSKIEJ FIRMY „ALFIX"

31734

Fiś!.

PROWADZI SPRZEDAŻ RATALNĄ MIESZKAŃ
2-POKOJOWYCH

GLAZURA TERAKOTA
BEZPOŚREDNI IMPORTER
HURT DETAL

i ocynkowane

ogłas:r:o

ERPO L

(przy przystanku SKM)

~~

.

Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
na mocy Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

poclwyłszenle kapitału zakładowego Spółki
o kwotę 8 696 OOO OOO z.ł do kwoty 1O OOO OOO OOO zł
(słownie zł: dziesięć miliardów) f?Oprzez utworzenie nowych 4348 udziałów
po 2 OOO OOO zł (słownie zł: dwa miliony) każdy.
Szczegółowe informacje dotycz.ące kryteriów regulujących kwestie obejmowania tych udziałów,
możliwości uprzyvvile[owań i innych - w Biurze WTCG w Gdyni, ul. Armii Kra1owe1 24,
tel. (O 58) 20 11 83, 20 57 14, 20 31 82 i fax (O 58) 20 13 02.
659/ i~ I
Termin składania deklaracji upływa z. dniem 2~ipca 1993 r.

DosłoW( do Zakład~ w Gdańsb, ul.

Gd. Zaspa
ul. Pilotów l
tel. 48-43-8 7

I' lEN

WORLD TRADE CENTER GDYNIA

I

dofcożdej tonyorrrzudziolw1Mowanil, noply -ll!lewizo,a ~

SS t I

Papy zgrzewalne

Najwyżs?.Rjjakości !

Company Sp. z o.o.
BIURO HA!l]LOWE
80-320 GDAŃSK-Oliwa
IJ, Grunwaldzka 501
tel.Au 52-35-11, llx 51-31-73

r

Pr,;ydoslawocf, powyi.ej200bldodatlcowo ptlfflio50000 zł

•r•r ltrił.

MA lłKETING GEWER8E

fax 31-1 5-44 tlx OS 12934 kshj pl

Platnoić golówłg natydimiaslowo.

„BUDOWNIC TWO"st

sp. ·z o.o.

Cegły

tel. centr. 31 - 1631 , 31-28-1 I, 31-36-36

wew. 422/421

skupuje po nowych, c!rakcyjnych cenach wąy i złom sialowy wszystkich kkis.

GDA~SK-DSOWA UL. KIELI\IIE~SKA 138
GODZ. 8 ... -18." TEL.: 52·75·97 i 52·75·98

Pokrycia dachowe najwyższej ~asy
(wszystkie rodzaje)

~
•'-•';!;;;!·!f::::,':,:':~
.,,,,•. ,.~•'•"-•,,.,
I li•IH1)•1

83-000 Pruszcz Gd .
ul. Łukasiewicza 6
(dawna H. Sawickiej)
tel. 82-35-59
tel. 82-30-91 do 96 wew. 290
fax 82-35-59

Dachówki ceramiczne

I

SKŁAD MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH I BUDOWLANYCH

BLACH-DEK
,

ul. Heweliusza I I
pok. 1706
80-890 Gdańsk

nCentro1lom" wGdańsku

ciepły

~~

MARKETING-GEWERBE·AUSSTELLUNGSGESELLSCHAFT POLEN

81-574 GDYNIA, Ul.MAl:A 7, TllJFAX (O 5812905 40

669 /f?IJ/

PROFILE

Za<.f~~o~ lub przyjdź

AWUCZ

sprzęt można oglądać

•DRZW9~~~-

<:J

Q

w godz. 8.00 - 14.00 w bazie PUBiST .TRANSDROG"
w Gdyni-Dąbrowie. ul Nowowiczlińska.
Oferty prosimy kierować pod adresem Spółdzielni.
Rozpatrywanie ofert nastąpi 27.07.1993 r o godz. I 0.00 w siedzibie Spółdzielni.
MSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Ww

A7

• J ;~3

I 60 OOO OOO. 55 ooo ooo.SS OOO 000,60 OOO 000.50 ooo 000,35 ooo 000,25 ooo 000,35 ooo 000,2 500 000,-

1989
1989
1989
1989
1990
1989
1973
1990
1976
1976
1989
1987
1974
1988
1990

Betonomieszarka Tatra 815 szt. 4
Ciągnik siodłowy Kamaz 54 I O szt. 2
Wywrotka Kamaz 5 5 1 I szt. 2
Skrzyniowy Kamaz 53212 szt. 2
Wywrotka Kraz 256 szt. 2
Wywrotka Jelcz 3W3 I 7 szt. 1
Dźwig Jelcz Hydros 1O KS szt. I
Skrzyniowy Multicar 250 I szt. I
Przyczepa Sanok D50 szt. 1
Przyczepa Sanok 050 szt. I
Przyczepa SZAP szt. 2
Naczepa NS 18 I szt. 2
Cementonacz. CN l 64E szt. 1
Cementonacz. NCA szt. I
Spycharka OT 75 szt I

Firma wystawiennicza
poszukuje poważnych
~~ndydatów na akwizytorów
na terenie całego kraju.
Chcesz zostać naszym przedstawicielem?

HA~LOWO-USŁUGOWY

ŻWIROWNIA W RYBAKACH k. Kościerzyny oferuje
do sprzedaży piaski hydroklasyfikowane suszone
luzem i workowane z zastosowaniem na ścierniwa,
posypki, wypełniacze filtrów wodnych itp.
Bliższych informacji udziela i zamówienia przyjmuje

Biuro Techniczno-Handlowe
w Gdańsku, ul. Chłopska 3, tel. 53-06-05

I

323 /RW

0,39

Najwyższe dopuszczalne zawartości wg Dziennika Ustaw Nr 35 z dnia 31 maja 1990 roku Załącznik 1 (normatywy):
Zapach - 3-naturalny nieuciążliwy (dopuszczalnX zapach chloru przy dezynfekcji w tym roślinny taki jak: ziemisty, trawiasty. ogórkowy, kwiatowy, rybny, itp.
żelazo 0,5 mg Fe/dm', mangan O, 1Omg Mn/dm . Azot amonowy 0,5 mg NNH4/dm' - dla wód z uj~ powierzchniowych
Metale ciężkie (Hg) rtęć 0,001 mg/dm', (As) arsen 0,05 mg/dm', (Zn) cynk 5,0 mg/dm', (Cu) miedz 0,5 mg/dm', (Pb) ołów 0,05 mg/dm'
.
WWA (benzo•a-piren) 15 ng/dm'
THM (chloroform) - 30 mikrog/dm' -dot. tylko wód chlorowanych
chlor wolny 0,2-0,5 mg/dm' • dot. tylko wod chlorowanych
nw - nie wykryto, nb - nie badano 1. przed włączeniem filtracji na węglu aktywnym 2. po włączeni u filtracji na węglu aktywnym na Uj. Straszyn
UWAGA
Uj. Straszyn - 22.06.93 włączono za zgodą WSSE filtrację wody na węglu aktywnym. Zapach wody mulisto-ziemnisty jest całkowicie
eliminowany. Mikrozanieczyszczenia - na granicy lub poniżej oznaczalności. Zapach chloru b. słabo wyczuwalny lub brak.
KOMENTARZ
W pozostałych wypadkach Jakość wod~ do picia i na potrzeby gospodarcze nie wykazywała odchyleń od wielkości normatywnych.
NaS'.ąpił wyraźny ,skok' jw. wpoprawie jakOSCi WOOf oostarczanej z Uj. Straszyn po zrealizowaniu wstępnego etapu modernizacji· filtracji wrxfy na filtrach węglov,ych.
Na osiedlu Osowa nastąpiło pogorszenie jakości wody, zanieczyszczenie związkami żelaza i zapach.siańmwodoru .Zbadano pod względem bakteriologicznym
wodę z wszystkich dzielnic Gdańska • 272 próby. Woda spełniała warunki określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
A -11301RW
z dnia 4 maia 1990 roku zał. nr 2 Dz.U nr 35 poz. 205.
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TELEFON, samochód osob. rencista, oczekuje propozycji, 52-02-36

PRACA

3872'3

AKWIZYTORZY · materiały budowlane, tel. 22-49-55, 29-00-41

UCZCIWA emerytka, wyksrtalcenie średnie
podejmie jakąkolwiek pracę. Oferty 43298,
Biuro Ogłoszeń, Gdańsk, Targ Drzewny

J~

681)

PRZEDSTAWICIELSTWO
firmy rnemiedliej poszukuje asystentki. Wiek
25-39 lat, znajomość języka niemieckiego,
tel. 31-25-45
47192

ZATRUDNIĘ akwizytorów ogłoszeń
reklamowych, wysoka prowizja, 39-03-51 do
58 wew. 145
364

AGENCJA towarzyska zatrudni panie, 31-4524
'3496

AGENCJA zatrudni Panie, 32-75-55
AGENCJA zatrudni dziewczyny, 57-07-~930

UCZENNICĘ zatrudnię

• zakład fryzjerski,

22-06-71

•1931

UCZNIÓW przyjmie zakład stolarski, Chwaszczyno, 52-59-49
41946
UWAGA! Masz samochód, jesteś kooperatywny, chcesz zarobić po 400 OOO,- dziennie.
Zadzwoń. Pon.-pt. 9.00 -16.00 tel. 52-36;1~
Z kilkuletnią praktyką wzachodniej łinmie samochodowej i komputerowej, poprowadzę
hurtownię lub magazyn, inne propozycje.
Oferty 2127, Biuro Ogłoszeń, Władysława
IV/24
2127

AKWIZYTORÓW z samochodami dostawczymi zatrudnimy, tel. 43-22-42 wew. 51,3532
AKWIZYTORÓW z samochodami zatrudni
Wytwórnia Artykułów Spożywczych Diamond. Praca stała, 47-77-95 po 17.00 43539
ASYSTENTA dyrektora ze znajomością ję
zyka niemieckiego zatrudni Apexim, Gdynia,
Kołłątaja 1
42209

ATRAKCYJNA praca Elbląg, 32-46-17

ZATRUDNIĘ

ATRAKCYJNA praca w Networku Marketingu. Wysokie zarobki, Gdańsk, ul. Ogarna
39/41 m10

64

ZA TRUDNIĘ ucznia do nauki w zawodzie •
malarz, 20-56-02
1327

ZATRUDNIĘ sprzedawcę do sklepu branży:
chemia ogólnobudowlana, urządzenia, tel.
32-97-35 wgodz. 16.00 • 19.00
ZATRUDNIĘ panią do pracy w gabinecie masażu i solarium, tel. 26-31 -16
2120

ZATRUDNIĘ akwizytorów z wykształceniem
min. średnim, tel. (069) 31-60-50 (17.00 •
20.00)

1302

DYNAMICZNA praca, wysokie zarobki, moż
liwość szybkiego awansu. Renomowana za·
chodnieuropejska firma poszukuje ambit·
nych, energicznych, wykształconych 20 · 50
lat, z samochodem, telefonem. Oferta także
dla pracujących. Spotkanie Szkoła Podsta·
wowa nr 7, Starogard Gdański • 20.VII, wtorek, godz. 18.00
R 1205

EKSPEDIENTKĘ zatrudnię,

tel. 51-71-162158

EKSPEDIENTKĘ zatrudnię

Extra, Sopot,

Grunwak!zka 22

2123

ZATRUDNIMY dokumentalistę informatycz•
nego. Zgłoszenia pisemne: TRES s.c. 81-359
Gdynia, ul. Zygmunta Augusta 3-7
41874
ZNANA firma na terenie Gdańska poszukuje
sekretarki. Wymagania: znajomość języka
zachodniego, obsługa urządzeń biurowych,
miła prezencja, nienormowany czas pracy,
31-09-55

INIERUCHOMOŚCI I

Długi Targ

ELBLĄG

· galeria biżuterii, Gdańsk,

19
3428

• praca dla ludzi z samochodami,

34-33-03

170

ELITARNY Klub Biznesmena w Pruszczu
Gdańskim zatrudni eleganckie panie, tel. 31 ·
09-69 (10.00 · 22.00)
EMERYTA do lekkiej pracy przyjmę, Pruszcz
Gdański, tel. 82-22-51 (269), godz. 7.00 •
1500
913

FIRMA zatrudni doświadczonego handlowca
wbranży: materiały wodociągowe i kanalizacyjne. Proszę o wyczerpujące alerty pisemne. Alicja Jankowska, ul. Marynarki Polskiej
96, 80-955 Gdańsk.

1/2 bliźniaka, surowy, zamknięty Wielki Kack,
sprzeda pośrednictwo, 51-27-64
1790

DOMY, działki, mieszkania · Kancelaria

tel 52-12-81. 52-12-82, 52-19-93

356

FRANCJA, kabarety, legalna piaca dla a\Tal<.·
cyinych pań o uzdolnieniach tanecznycn. \nformacje tel. 57-99-17, 10.00-20.00 5509
fNZYNIER · mistrz stolarski poprowadzi zakład, 29-09-84 po 18.00

682

KLUB 'Miami" zatrudni panie do towarzystwa, 752-472, Jastarnia.
37972

KONCESJONOWANE Pośrednic

two Pracy "Gapro", Sopot,

797 A. Oddział Gdynia, Slą
ska 35/37, budynek B, pokój 213
Niepodległości

39655

MŁODA z bardzo dobrą znajomością j.
skiego poszukuje pracy. Tel. 56-14-72

NAJTRUDNIEJSZE zlecenie kadrowe bły·
skawicznie zrealizuje Bank Kadry Zawodowej
'Elektroimpex·, ul. Helska 8, tef. 23-10-98,
23·14·61, 23-13-98, fax 23-43-80
35673

NAST. Doradztwo kadrowe. Informacje
o wolnych miejscach pracy. Gdynia, Zygmunta Augusta 3-7. Tel. 21-80·21 wew. 287
1357

PANIĄ do biura zatrudnię, tel. 374-304
47100

POSIADAM samochód 2uk, oczekuję stałej
współpracy, tel. 71-38-20
1333

POTRZEBNA osoba umiejąca dobrze grać
na pianinie, mająca instrument. Wiadomość,
Gdańsk 50, skr. 641
36910

PRZEDSIĘBIORSTWO "Sapell" w Tuchomiu
kolo Chwaszczyna, zatrudni wykwalifikowane
krawcowe do produkcji odzieży eksportowej.
Praca I-zmianowa · akord. Zapewniamy do·
wóz do i z pracy osobom zamieszkałym:
Gdańsk-Oliwa, Sopot. Informacje: 52-59-55
'24

PRZEDSIĘBIORSTWO zabezpieczeń anty·

korozyjnych zatrudni piaskarzy. Informacje
tel. 37-24·62
314

PRZEDSIĘBIORSTWO prywatne pilnie za-

trudni: murarzy-tynkarzy. betoniarzy • zbrojarzy, tel. 51-51-14 (7.00 -15.00)
471'2

RECEPCJONISTKĘ ze znajomością języka
angielskiego zatrudnię wmałym pensj011acie,
tel. 51-30-46
47127

RZEMIESLNIKÓW • murarzy, kafelkarzy itp.,
de prac na zlecenie poszukuje PUB, 21 ·80·
21 wew. 300
1271

SEKRETARKA ze znajomością angielskiego
i obsługi komputera potrzebna, tel. 32--04·76
47146

SKLEP kosmetyczny "Guerlaina' zatrudni
ekspedientkę, Gdynia, ul. Abrahama 23
'353()

STAR 200 6 t, pocejmę współpracę, tel. 5274-60
42810

STOLAR2Y zatrudnię, Wrzeszcz, Chrobrego

5

'3419

STUDENCI wykonują • mycie okien, sprząta
nie, opieka, 22-46-88 wieczorem.
13'4

Gdynia-

SPRZEDAM działki rekreacyjne w Kamieniu,
tel. 21-14-80

SAMOCHODY zachodnie do remontu •
kupię, Kwidzyn, tel. 18-53
45313

SKODA Favorit. Raty, leasing, gotówka.
Przymorze, Arkońska 2, tel. 52-12-58 wew.
45
SPRZEDAM 2uka izotermę 1989, tel. 22-20·
38
1099
SPRZEDAM VW Passat GL combi diesel,
1990, 1.9 L71 OOO km, ABS, otwierany dach,
centralny zamek, alarm + pilot, czerwony,
cena 9200 $+koszta, tel. 43-57-49 (20.00 •
22.00)
42998

2122

SPRZEDAM działkę budowalną Gdańsk
Osowa, teł. 52-58-94 do 16.00
36913

SPRZEDAM działkę 1020, Gdynia. 21-75-96
42267

SPRZEDAM dom koło Gdańska, tel. 41-40·
73 wew. 63, 31-83-43
SPRZEDAM, wydzierżawię budynek
mieszkalno-handlowy 700 m kw. Pruszcz,
82-26-64

43456

SPRZEDAM Mercedesa dostawczego 207 D,
1988 rok, pochodzenie pewne, Kazimierz
Byczkowski, Leźno, Majkowskiego 1, tel. 81·
86-83

43283

IMOTORYZACYJNE I

przy głównym szlaku turys!Yczno-spac~rowym we Władysławowie
oraz kostkarkę do lodu, sprzedam, tel. 23-23·
94 po 19.00 21-07-19
1202

SPRZEDAM kiosk 12 mkw., murowany, siła. Gd. Orunia, ul. Równa 13/1

996

SPRZEDAM ładny dom, 24-27-98
44113

WYPOŻYCZALNIA samochodów 'JWJ'. 52-

36·23

AUTOGLAS • Jaan •
Szyby samochodowe,
osobowe, dostawcze, ciężarowe • szyby
boczne, tylne • WO!J eurogejskie,

czołowe,

LąP.ońskie, amerykańskie.

GdanskWrzeszcz 41-49-92, Kościuszki 8,

Gdańsk-Orunia, 39.02-20+29
wew. 230, Jedności Robotniczej 223 (Eltor).
Gdynia tel.ifax 20-49-77, Kapitańska 4
39336

59

39642

CAR-GLASS. Autoszy.
by osobowe, dostawcze,

KUPIĘ samochody powypadkowe, 41-

80-43

'3480

NOWOŚĆ • przycinanie szyb, folie
antywłamaniowe, 56-51 •71

43390

SPRZEDAM ciągnik siodtwy Renault TR 350,
naczepa cysterna 35 OOO I, tel. 0507 11-55
Nowy Dwór Gdański.
47185

47174

47145

823

BOJANO działkę sprzedam, 23·06· 11

134ll

DO wynajęcia budynek produkcyjno • war•
sztatowy 1000 m, telJfax 22-48-83
•1m

dachy uchylne, sprzedaż. montaż. Autoglas,
Gdańsk, Grunwaldzka 487, tel. 52-12-65, fax
52-12-62
36452

TANIO! przyczepki, mi11itrakto;y z
osprzętem,

TŁUMIKI Osowa
ciężarowe, 52-71-41

DUŻY dom sprzedam, 82-36-32

1347

1162

rekreacyjna Osowa• tanio! 71-86-

34

1896

na przejściu granicznym w Gronowie sprzeda "Home", 41-29-64
DZIAŁKĘ

901

DZIAŁKĘ budowlaną

w zabudowie szeregowej Gdynia-W1czlino, tel. 57-08-66 po 16.00

WYPOŻYCZALNIA samocho29885

WYPOŻYCZALNIA samocho·
dów dostawczych, mikrobusów "Tex·, VW,
Mercedes, 41-24-30
25530

WYPOŻYCZALNIA Samocho·
Gdańsk,

dom - Ortowo, sprzedam, tel. 24·

86-04

ul. El42506

WYPOŻYCZALNIA samocho1518

WYPOŻYCZALNIA 'Piast',

dostawcze, osobowe, 52-26-33

311166

ZNAKOWANIE,57.34.33

43351

AUDI 100 TOuattro, 1990, sprzedam, 71-28·
41
2121

samochodów ciężarowych.
Tczew Baza STW, ul. Głowackiego 2 a.
Posiada w sprzedaży samochody ciężarowe:
Jelcz, Star, Kamaz, Autosan, dźwig 10 t
(Jelcz) i części nowe oraz podzespoły do ww.
samochodów, tel. po 18.00 069-31-21-15,
31-80-13
AUTO-ZŁOM

43102

BARKASA kupię, tel. 23·48·41 po 16.00
CZĘSCI Ritmo, Volvo, Transit, 23-72-59

47196

DZIAŁKĘ,

45651

DZIAŁKI różne

oraz domy Trójmiasto, okol~
ce, sprzedam, 52·76·86
36907

1325

2129

FIRMA sprzeda Renault Trafie 1100 D, rok
1990, pojemność 2100, diesel, ładowność
1,5 tony, cena 200 milionów. Bardzo dobry
stan, 47-68-78 lub po 20.00 43-55-94 38905
GAźNłKI, regulacje silnika, 57-87-47

36705

GOLFA 1978, 1500, cena 22 OOO OOO,- tel.
72-36-44

GRABÓWEK segment, sprzedam, 23-06-11

HAKI holownicze osobowe, dostawcze,
Gdynia, Chwaszczyńska 7

120

1789

HOME · Agencja Nieruchomości · ob·
sługa prawna, wyceny, geodezja, projek·
!owanie, montaż okien Gdańsk
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82, 41-29-64
33456

LEGE Artis Biuro Prawne Obrót Nieruchomościami, Gdańsk-Wrzeszcz, Grunwaldzka
76/78, 41-12-31 wew. 22

WYPOZYCZALNIA .Automar' 2uki, Nysa,
52-45-79
32687

Samochodów
WYPOZYCZALNIA
Dostawczych 'Nava'. 39-02-20 wew. 22t19
WYPOŻYCZALNIA samochodów, 31-86-31

w. 50

753

40638

WYPOŻYCZALNIA 2uków, 57-61-94

•1765

JELCZ turbo + naczepa kontenerowa 40',
sprzedam, tel. 78-39-57
43478

KUPIĘ Liaza, Warszawa,

46-19-85

PILNIE sprzedam dom Gdańsk, ul. Jaśkowa
Dolina, tel. 31-09-35, 17.00 • 20.00
43354

PLOMBĘ budowlaną wmieście kupię. Oferty
41966, Biuro Ogłoszeń "t.abox', 81-368 Gdy·

nia, Swiętojańska 5

41966

PRUSZCZ działka 2000 mkw., trasa Gdańsk
· Łódź. Biuro 60 m kw., magazyn 50 m kw.,
możliwość rozbudowy. Dzierżawa lub współ
praca z RFN. Oferty; 48-76-52
36923

RUMIA dom, sprzedam, 23-06· 11

1350

BMW 3, rok 78-79,

Elbląg,

tel. 31-32·

64

41724

WYPOŻYCZALNIA dostawcze, 20-16-14

13Zl

WYPOŻYCZALNIA· osobowe, 23-68--08, 20·
07-90
1075

WYPOŻYCZALNIA, 21-14-79

509

2159
R-1156

KOSMETYKI Avon, 22-47-06
KROKWIE, tarcica, okorki, 82·33-36

2160

1719

KSEROOFFSET Print· Fix, 4-kolorowy, A-4,
6000hl, matrycarkę • Gestetne<, cena 25 OOO
OOO,- lub zamienię na komputer PC 386 DX,
tel. 72-36-44
MASZYNA do pakowania
Bydgoszcz, 052/303-07

próżniowego,
47205

1341

MERCEDESA 207 chłodnię, opryskiwacz
400 I, obieraczkę, krajalnicę, frytkownicę,
kserokopiarkę Minolta EP470Z, dom z
warsztatem, sprzedam, Nowy Dwór Gdański,
21·53
157

MłNISZNAUCERY

czarne, rodowodowe, 23-

69-32

212$

MŁODEGO
obrończego

owczarka niemieckiego
po tresurze, tanio, Sopot,
Poznańska 715

MOTOROWER Hart, 51-89-34

SPRZEDAM
żwir, pustaki,
bloczki, trylinka, płyty chodnikowe, deski,
stemple, styropian, wełna mineralna, papa,
lepik, stal, grzejniki, transport, wykopy

CEMENT wapno,

ziemne 29-00·36, ul.

tanio.

Chwaszczyńska

168,

·
'4339

DESKI bar, parkiety, boazerie, 5216-32

GARAŻE blaszane, 32-56-67
ŁATY dachowe,
33-36

43005

kantówki, 82·
1720

NAJTAŃSZE

Amigi ·

'Nexus·, 31-83-43

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

43220

PAWILON· handlowo-gastronomiczny z superłokafizacją, 323-555, 13.00 ·

Wit\!

RYNNY, rury spustowe i uchwyty, 3256-67

4300<

SIATKI ogrodzeniowe,
Chmielna 731 31-22-91
38037

do
Orunia, ul. Równa 13/1

śmietany. Gdańsk·
43511

WANNY narożne, brodziki, 82-20-87

33'

AMERYKAŃSKA dachówka bitumiczna

'Globe' zatestem 1TB, 23-14-50

35641

NR 24 ..., 29-06-00

AMERYKAŃSKA dachówka bitumiczna, 23·

AMERYKAŃSKIE filtry do wody i
odżelaziacze, telJfax 23-30-22
'4456

BLAUPUNKT CR-2000S, duża kaseta SVHS,
profeajonalna, tel. 765-408, 35 OOO 000„
21ss

BOAZERIA 85 000,-71-10·15

44323

BOAZERIA, drzwi, najtaniej, 57-27-27

NUMER 51 ..., tel. 32-74-72
OBRZYNARKĘ· wielo~łę, 25-34-84

BOAZERIA, podłogówka 34 mm, Dzierżążno,
81-35-60. Zapewniamy transport.
BOAZERIĘ,

57-54-31

OKNA, drzwi, okna dachowe, kotły c.o.,
podłogi, listwy. Tormet, Pruszcz Gdański,
Batalionów Chłopskich, tel. 82-30-75 45194

CYKLINIARKĘ, szlifierkę, lastryko, walce,
żłobiarkę, nożyce

elektryczne do blachy, tel.

52-31-16

665

DOBERMANA 1O• miesięcy sprzedam,
Nowy Port, Wyzwolenia 51 0/15
47153

41937

ELEMENTY wentylacji dachu do pokryć
dachówką bitumiczną, 23-14-50
872

FIAT 1251975, 41-29-94
43277

HAFCIARKĘ czteroigłową, 56-66-47
43352

SPRZEDAM dom w Rumi, tel. 713-369 po
17.00

PROMOCJA · znakowanie, autoalarmy,
blokady, Elbląg, 34·52·96, Gdańsk, 52-17-61

43527

162

11

47137

PARKIET buk 19,5 m kw. 65 x 300, cena 2
OOO OOO,· tel. 43-25-64
PO cenach atrakc~nych • silniki elektryczne,
wyroby hutnicze, armatura sanitarna,
ksrtattki szamotowe, materiały elektryczne,
samochodowe, samochody
dźwigi
ciężarowe, części samochodowe, narzędzia,
maszyny i urządzenia, Gdańsk, tel. 43-16-71

wew. 266,319 lub43-15-09

76

42864

Lokum" .

Bezkonkurencyjny wynajem • 41-84-42.
Wrzeszcz, Uphagena 15 (15.00 · 19.00)
13438

"'

bezpłatne,

37-42-91

331

ODNAJMĘ pokój, 32-43-92

ODSTĄPI~ udział na mie•
szkan1e własnościowe, komfortowe 52

m kw., garaż na miniosiedlu Green Way
wOrtowie • zasiedlenie Xlł.93, tel. 51-44-95

47178

ANTIDOTUM · pośrednictwo,

ODSTĄPIĘ sklep, 23-54-71

POKÓJ wynajmę, telefon 20, zamienię na 23,
Gdynia, Zamenhoła 31W

BAŚKA • wynajem. zamiana,
sprzeda, 43-26-39, (9.00 -15.00.k

POMIESZCZENIA biurowo-mieszkaniowe,
fax, telefax, 32-26-03

1322

47202

m, Balladyny 90 m, 20-65-58

szkań, nieruchomości, lokali użylkowycłl, Oliwa, Czyżewskiego 38, tel. 52-50-41, wew.

291

410\2

DIOGENES, wynajem, Piastowska 7,
52-12-46 wew. 260. Zgłoszenia bezpłat~021
DOMU, mieszkania poszukuję• 48-2657

POSZUKUJĘ mieszkania, 24-37-30

POSZUKUJĘ mieszkania, 23·53·36
POSZUKUJĘ mieszkania, 21-96-12

M-5 IV p. Obłuże, sprzeda pośrednictwo,
20-36-22 (11.00 -17.00)

MERPOL • Obrót nieruchomościami,

SPRZEDAM pawilon handlowy 30 mkw., we,
woda, Bazar Centrum, 82·23-00

(7059

Sląska 35, 211 -501

18713

M_IESZKANIA, sklepy,
biura. sgrzedaż · wynajem, Gdynia,
SwiętoJańska 91, 21-79-71,
Centrum Nierucllomości.

<1803

MIESZKANIA poszukuję, 52-57-05
22486
MIESZKANIA, domy, działki Kancelaria Prawnicza J. Abramowski,
Gdynia, 1OLutego 33, 21-88-02, 9.00 • ~ł
MORENA 60, telefon, 310 mln,
Nordservice, 20-55-47

'5666

wydzierżawię
łub
SPRZEDAM
pomieszczenie 600 mkw. 20-78-51, 57-59·
39
1316

SPRZEDAM 38,5 m, 12 700 USD, 22-06-71,
9.00 -17.00
TRZVPOKOJOWE dolny Sopot (49), czwarte
piętro, bez windy, garaż,- sprzeda
pośrednictwo, 51-27-64
1792

WARSZTAT samochodowy• sprzedam lub
wynajmę, tel. 51-71·16
2157

WYNAJEM· "Astra", 24.
83-83, 51-93-28

WYDZIERZAWIĘ pawilon handlowy Gdańsk

WYNAJEM • "MGM", 41·53·

WYNAJMĘ

Wrzeszcz, 31-32-94

37621

1625

stół + 6 krzeseł dębowych
'Swarzędz', Elbląg, tel. 33-82-47 po 16.00

38158

STOŁY bilardowe, wydzierżaVJię, sprzedam,
22-44-24, 16.00 · 20.00
133'

SUKNIE ślubne, wizytowe, garnitury
'Marietta·, Gdynia, Morska 169, 23-49-27,
Władysława IV 1-5, 21-84-78
41758

SZWEDZKIE deski podłogowe, grzejniki
elektryczne, 374-724

824

1788

CZTEROPOKOJOWE (117) Sopot, Parkowa,
(I), telefon, sprzeda pośrednictwo, 51-27·1~ 7
DOM w Gdańsku odnajmę, tel. 51-41-59

fonmy do produkcji lizaków
sprzedam, Częstochowa, 226-226

12336

832

WANNĘ nową, tanio, 21-98-66

1341

ZWIROWNIA "Kruszkop· dostarczy żwir,
piasek, pustaki, bloczki, tel. 52-77-52/53.
Tanio.
42864

domek
szeregowy 200 m kw., piwnice 100 m kw.,
garaz, telefon. Informacje, 20-86-05
1332

GRABÓWEK 3-pokojowe, sprzedam, 23-0611
'4461

KUPI~

GRABÓWEK dwupokojowe, sprzedam, 23·
06·11

ZAMIENIĘ mieszkanie w centrum Sopotu na
dwa mieszkania, tel. 51-64-12

KAWALERKĘ spółdzielczą w Gdańsku
zamienię na większe kwaterunkowe.
Miejscowość do uzgodnienia. Oferty: skrytka
pocz. 26, 80-009 Gdańsk 9
47143

KUPIĘ

Gdańsk

47198

HURTOWNIA Secret · Art. szkolne,
atrakcyjne towary i ceny. Tel. 24-02-19
37533

HURTOWNIA Odzieży Używanej Bochlin k.
Nowego, teł. 27·220, środa · czwartek, 9.00 •
15.00, 24 godz.
41888

39578

OKULISTA, 47-91-93

31835

POLIKLINIKA Salon Medyczny
Dr Kreps, Gdynia, Starowiejska
23. Echokardiografia, USG, gastroskopia,
zabiegi operacyjne, biopsje. Tel. 20-18-11
1202

PSYCHIATRA, 31-58-20

sprzeda

mieszkanie, 31-41 -48

KUPIĘ mieszkanie, 21-89-63

1329

LEKARSKIE

UROLOG· K. Tarnowiecki, Gdańsk-Siedlce,
Malczewskiego 78 F, wtorek, piątek 16.00 ·
18.00, 32-56-35
'5097

WYJAZDOWA Pomoc Lekarska: dzieci,
dorośli, EKG całodobowo, 57-63-25, 56-2740
31686

NAUKA
KURSY koR1puterowe;
sekretarek; maszynopisania;
kasjerów walutowych. ODDK 41 -12-31 w. 34,
68
księgowych;

13436

KURSY komputerowe .
GPI "Etob", 41-40-55 wew. 252

PRA}VO jazdy profesjo•
naln1e, "Polmozbyt'• 31-00-44, "Morena'· 48-76-01, "Krakus'• 51-83-17, 'Jolka' •
39-40-17, • 'Emhador' • 53-01-80, 52-23-85
•2480

WEKTOR · indywidualne kursy
komputerowe, 31-67-27

431411

ANGIELSKI, tel. 41-97-06

47140

ANGIELSKI, tel. 52-33-50

47209

ANGIELSKI, 32-68-62

36725

KURS prawa jazdy · wszystkie kategorie,
Credo, 32-32·18
3421

68-16

38897

25876

DENS • Prywatny Gabinet Dentystyczny . Długa
67/68. Codziennie 8.00 • 20.00, sobota 8.00 •
14.00. Rejestracja· 31-12-58

41576

KURSY: wędliniarza, kucharza, kelnera,
barmana-miksera, kosmetyczki, stolarza,
cieśli , tapicera, murarza, mechaniki
pojazdowej, SEP, kierowców wózków
akumulatorowych spalinowych, gazowych,
palaczy c.o. organizuje ZOZ Wrzeszcz,
Miszewskiego 12, teł. 41-03-62
87

47086

GABINET stomatolo•
giczny, Centrum Handlowe Wrzeszcz,
Partyzantów 6112, 41-52-61 do 64 wew. 200,
czynny 9.00 · 19.00, stomatologia zachowawcza, protetyka, chirurgia, rtg zębów,
(zwolnienia L-4)
39023

GINEKOLOGIA, testy ciążowe,
porady, 51-66-30

128

LinCare · a!Jllielsk!_. przygotowanie do matury
i studiów stua1um Pomatu•
ralne, 20-55.59
41686

LinCare · kurs komputerowy, 20-55-59

41688

MATEMATYKA, wakacje, 57-41-46

450<2

LASEROWE leczenie chorób
skórnych, odclludzanie 'Magda', Gdynia, 1O
Lutego 13, 24-87-68
38756

LEKARZ domowy wizyty
specjalistów, EKG, 31-89-53, 20-68-16

NIEMIECKI, 52-48-70 po 18.00

43300

PC Service, wielotematyczne kursy
komputerowe, 21-10-13, Gdynia, Sląska 35,
p. 305
122

25875

MEDICUS. 56-38-28. Przymorze,
Opolska 8. Stomatologia • znieczulenie
gqóln21, protetyka, lekarze specjaliści, EKG,
US\I •stawy, dzieci, dorośH.
Jłim

RTG zębów Centrum Handlowe
Wrzeszcz, Partyzantów 6/12, 41-52-61 do
64, wew. 200, czynny 9.00 - 19.00
39025

SPECJALISTYCZNY ga•
binet lekarski, Centrum Handlowe Wrzeszcz, Partyzantów 6112, 41-52-61 do
64 wew. 200, interniści, neurolog, reumatolodzy, Ekg, badanie do prawa jazdy, książeczki
zdrowia (zwolnienia L-4)

37853

37852

mieszkanie 80 • 100 mkw. Wrzeszcz,
Oliwa, tel. 375-391, 8.00 • 15.00

2126

KUPIĘ dąb I kl. gr. 50 mm i więcej,
sezonowany, tel. 24-87-73 po 19.00
325

SAMOCHÓD skrzyniowy 8 ton oraz
dwukółkę do przewozu dłużycy, 31-16-76
R-120<

ZŁOM kolorowy, 51-12·88. Posiadam
transport.

KUPIĘ

mieszkanie, 21-69-64

KUPIĘ, wynajmę mieszkanie, 52-50-41

291

41833

wew.
4101◄

ŁADNE M-3 i M-2 na Brodwinie sprzedam
6,5 minim, tel. 51-95-36
36921

M-2 Suchanino, rok 1050 dolarów,
świadczenia. Oferty 1798, Sopot, 'Pionier",
Obr. Westerplatte 2/4
1798

42873

M-3 na Grabówku, wynajmę, 20-24-24
36925

LOKALE
POSREDNICTWO · (Sopot · Oliwa), 51-1585
1874

2-POKOJOWE, własność hipo1eczna na 3·,
4-pok~owe lub domek, tel. 41-04-84
888

,1945

80 m kw.Dąbrowa przed zasiedleniem na
odpowiednie w centrum Gdyni lub Sopotu,
73-20·71 wew. 292 po 16.00
1J06

41689

LinCare • angielski specjalistyczny dla
oficerów i marynarzy, 20-55-59

PRACĘ "mgr" (ped.) zlecę, 51-16-51

43534

PRAWO jazdy kat."B', tel. 53-10-30

39062

PRAWO jazdy '8' · raty, 41-36-76

45769

PRAWO jazdy B, cena 1150 OOO, 32-41-40,
51-00-64, wew. 423
1741

PRZEDSZKOLE Euroschool, czynne w
wakacje, 20-45-80
44470

nauka
skuteczna
SZYBKA,
obsługi komputerów C-bit,
31-42-81

VITAmedicine, 51-19·43, 51-77·
11, profesorowie, specjaliści, USG, wizyty.

USŁUGI

ALERGOLOG, denmatolog, testy, 20-46-62
38679

BALTIMED interniści, EKG, 51-81 ·95

'2ALLUX' • żaluzje pionowe, poziome,
rolety. Bezterminowa gwarancja, 31 -2784
42921

42033

36693

64,5 mMalbork, sprzedam, 72-64-12

:38007

39024

625

47017

KOMIS komputerowy ,Nexus', 31-83-43
KONTENER biurowy, kupię, 71-28-41

36072

KURSY, wakacje komputerowe, 26-38-35,
26-36-71

ALKMEDYK · porady, stany
poalkoholowe, esperal, 31-89-53, 20-

KUPIĘ

47175

25879

STOMATOLOG, 32-48-77

36176

KIOSK 'Ruchu" z lokalizacją, 57-47-93

463

KURS 'B', teł. 32-98-88, 41 ·21 ·82

13'9

KAWALERKI Gdynia,
pośrednictwo, 21-89-63

gastroskopia,
EKG, kolonoskopia, porady. 51-05-04 lub 51·
62-33, Sopot, Kościuszki 58

5503

wynajmę

2118

TKANlNY, podszewki, dodatki krawieckie
tanio, Gdańsk-Wrzeszcz, Partyzantów
27 A, tel. 41-06-78, po 16.00 41-91-89

43278

Z POWODU wyjazdu odstąpię prosperującą
pizzerię na Suchaninie, tel. 31-02-67 (12.00 •
17.00)

1502

GDYNIA, 2-pokojowe, sprzedam, 29-02-81

462

TECHNOLOGIĘ,

47217

1234

CZTEROPOKOJOWE (72) Zaspa,
komotrtowo urządzone (IX), telefon, sprzeda
pośrednictwo, 51-27-64

GDYNIA-Redłowo,

USG jamy brzusznej,

430

WYNAJEM, 21-62-39

SPRZEDAM

584

mieszkanie, 41-29-94

62

WYNAJEM, 21-96-12

-41250

NORD-MEDICA USG· bioderek, 51-05-04,
51-62-33, Sopot, Kościuszki 58

43258

1273

WYNAJEM mieszkań, domów, lokai
Polstar. 47-67-64

33161

NODENT • stomatologia, pełen zakres usług,
31-70-21 wew. 62, Kołodziejska 4, "Czarna
Sala Teatru', godz. 9.00 · 18.00, soboty 9 00
· 14.00. Zapraszamy.

SPRZEDAM mieszkanie wbudowie (4 pok. +
garaż 110 mkw. Gdańsk). Tel. 22-08-20 w
godz. 16.00 • 19.00

1272

SOPOT kawalerka, tanio Nordservice,

36734

43279

1337

1250

1330

38159

Pót bliźniaka do wynajęcia, 52-38-77, 56·
13-39

'4198

tokarskie, wentylatory, .., , - - - - - - - - - - AGENCJA 'Gem", 41-46·93, architekt •
silniki, pompy wodne, tokarki. 22-32-96 •7643
obsługa prawna · kupno-sprzedaż,
wynajem-zamiana.
PRZVCZEPĘ gastronomiczną, tanio, tel. 31393'5
~ - - - - - - -- -~
82-19wew.16,dogodz.19.00
36922
APEKS zamieni na mniejsze mieszkanie 73
mkw. Morena, tel. 47-02-22
PUSTAKI, bloczki, gazobeton, płyty, obrzeża,
335
cegła, cement, żwir, transport, 48-78-00
42448
BOX Targ Sienny, wydzierżawię, 31-23-83
47159
R02NO 200 OOO szt. tel. 31-75-94
36938
CHYLONIA trzypokojowe, sprzedam, 23-06·
11
SOLARIUM, sprzęt kosmetyczny, tel. 52-50·
2151
411245, 56-62-33
◄ 1109
CZTEROPOKOJOWE w Gdyni ul.
SPRZEDAM pawilon kwiaciarnia z telefonem,
Swiętojańska sprzeda pośrednictwo, 21·88·
248-588
02
średn.

37623

POSREDNICTWO 'Woliński' Sopot, ul. A.
Krajowej 66, teł. 51-22·51 (10.00 - 17.00\

Gdynia,

INTERNISTA wizyty, 41-26-94

37622

KUPIĘ pilnie mieszkanie, 23-60-16

mieszkaniami. Zgłoszenia bezpłatne,

INTERNISTA wizyty domowe, 53-42·59

Medical Gabinet
PAN-MEDICAL
Chirurgiczny, Wrzeszcz, Pestalozziego 17.
Porady i zabiegi codziennie 16.00 • 18.00
czwartki, ~ątki, soboty 10.00 • 12.00

43272

POSZUKUJĘ lokalu na sklep na terenie
sprzedaż-kupno mieszkań, nieruchomości, · Gdańska, tel. 32-97-35
339
,1932

45443

POSZUKUJEMY mieszkania od trzech pokoi,
57-10-98

47157

"lnto"

Gdynia, Abrahama 1O, 20-98-93

Grundkowski,

gnekologiczno-położnicze,

37613

KANCELARIA

Lesław

POMIESZCZENIE na produkcję spożywczą
300 • 800 m kw. (zaplecze socjalne),
zdecydowanie kupię lub wydzierżawię.
Trójmiasto• okolice. Oferty 47157, Gdańsk,
Targ Drzewny 12/14

13'70

FORUM• Kupno, sprzedaż, zamiana.
Mieszkania, domy, działki. Gdynia, Bema 6,
21-09-95

GINEKOLOG USG,
56-78-51

NORD·MEDICA

42219

CEF, sprzedaż. kupno, wynajem mie-

56

GABINET stomatologiczny, tel. 41-33-39.
Rejestracja codziennie po 15.00

39658

POMIESZCZENIA do wynajęcia, 22-45-31~

PRĘTY różne, noże

SPRZEDAM trak tarczowy na piły
1OOO cena ok. 40 mln, tel. 29-01-47

2125

kupno • sprzedaż, Gdańsk, Chrobrego 1/2,
39359
41-06-92 (9.00 -17.00)

BI U RA do wynajęcia, Swiętojańska 50

GABINET stomatologiczny Gdańsk •
Wrzeszcz, ul. Klonowa 1 (Dom Rzemiosła)
czynny 8.00 · 20.00, soboty 8.00 · 14.00.
Rejestracja 41-08·83

1832

47194

'7152

20-55-47
OVERLOCK, tel. (7.00 do 15.00) 41-39-16,
57-23-81 po 17.00

31696

CHARTY angielskie • whippet i greyhoud z
elitarnym pochodzeniem, tel. 51-95-78 (po
16.00)

POLONEZ "Caro', nrm-t, 51-16-51
POLONEZA, FSO, kupię, 57.34.33

419339

DREWNO lipowe, surowe, kupię, 72-00-03

LAWETĘ wypożyczam, 41-24-30

2131

AGENCJA

41583

NOWY Port , 74 m kw., tel. li p., sprzedam,
414-001 wew. 50

47163

DREWZBYT • Tartak Gniewowo k. Redy, •
konstrukcje dachowe • tarcica, usługi
tartaczne.

ODNAJMĘ garaż, 51-46-07

'7208

'3454

41221

41968

1340

06-84

DOGI· Pudelki, Gdańsk, Refektarska 1/1

NACZEPA kontenerowa 40' potrzebna, 2442-19

1270

SPRZEDAM emulgator 'krowa·,
węgierską ubijaczkę

KUPWEMY używane samochody • gotówka,
tel. 31-98-54
1546

130

NOWĄ sprężarkę WAN-EO, 24-37-34

Przymorze, Jagiellońska 2, 53-01-41

65 · zgłoszenia bezpłatne.

56

POMOC drogową 'Aro' sprzedam, teł. 39-4174

1409

36003

A-1121

SPRZEDAM działkę budowlaną 617 m kw.
Kiełpino Górne, tel. 21-33-60, 9.00 • 15.00,
23-36-47, 17.00-2000
'4224

'2651

m1

KUPIĘ Vectra, Audi 80, VW Passat rok 1990
lub młodsze, Elbląg, tel. 33-82-47 po 16.0&ia
KUPIĘ

2153

KONTENER giełda, Gdańsk, Miałki Szlak po
19.00 (069) 31-40-81 wew. 317

WYPOŻYCZALNIA Polonezów, 24-18-22

581

ORŁOWO działkę sprzedam, 23-06-11

'7190

WYPOŻYCZALNIA samochodów, 38-71-71

662

GARA2E: Oliwa • Kaszubska, Gdynia - Kopernika, Sopot • Przylesie, sprzeda pośre
dnictwo, 51-27-64
2152

'2228

39041

1831

DZIAŁKA pod dworek/klub golfowy, sześć
dziesiąt centów metr, Wejherowo, 72-64-39
DZIAŁKA

osobowe,

dów dostawczych, 41-39-24

dów dostawczych, tel. 47-69-61

DOMEK letniskowy sprzedam, 23-06-11

. lt:!7

31-97-23. 9.00: 14.00

DOM letniskowy k. Sulęczyna, sprzedam.
Oferty 47156, Gdańsk, Targ Drzewny 1~}1

36918

WARTBURGA z silnikiem VW kupię, 25-42·
38 po 17.00

• specjalizacja, Starogard, tel. (069) 220-~~1

dów Osobowych, 31-72-38,
bląska 114

DOM nad jeziorem lub działkę kupię, tel. 4139·26

m19

Szlak 27,
43123

DO wynajęcia warsrtat samochodowy wSopocie, pow. 300 m kw. Kontakt • Gdańsk,
Kartuska 385 B, tel. 53-73-46 po 20.00 43329

t

KOMPUTER Commodore C-64 z kasetami,
81-33·83 po 16.00

SPRZEDAM Fiata Uno t 992 r., tel. 32·3k:iW

2UKI, Star, 230-730, 822-651, 9.00 -16.00

Miałki

ży, 414-001

ATRAKCYJNY dom wolno stojący Gdynia ·
Płyta Redłowska sprzeda pośrednictwo, 21 ·
88-02

47180

MEBLE przedwojenne, tel. (82-42-72) 209 po
19.00

serwisem. Gdańsk,
tel. 31-59-22

pełnym

SZYBY samochodowe,

420TI

tel. 52-09·

MASZVNY dziewiarskie, 22-45-39

ZASTAWĘ kupię, 22-47-06

SPRZEDAŻ · domy, działki,
ECK E 20.43.37

Szeroka 11-13/2. tel. 31-99-55, godz. 9.00 •
19.00

KOMORĘ chłodniczą, składaną,

55

SPRZEDAM 2uka 1985 r. 44 OOO km, tel. 71·
12-47

VW Polo bez cła, tanio, 82-35-36

"Szmidt", 20-14-03

1469

AGENCJA wynajmu· zgłoszenia

38401

119

SPRZEDAM Fiata 126 p, 1981 r., tel. 48-73·
69

OPONY osobowe, ciężarowe, tanio, z

SKRZYNIE biegów VW Bus

"
AGENCJA Nieruchomości Pro Omnia, ul.

baranek,

'3460

23494

km od plaży wKarwi. Tel. 31-10-84, 31-90-72
de godz. 14.00
1362

AGENCJA przyjmie mieszkania do sprzeda·
w. 50

47176

KOLOTYNK cyklina,
różne kolory, 51-25-53

1336

SPRZEDAM dziatki budowlane t,5

1289

KASY pancerne różnych wielkości, sejły do
wmurownia sprzedaje warsztat Orunia,
Raduńska 9

47064

SPRZEDAM Nysę, 57.47.93

Zgłoszenia bezpłatne

"AS" • ekspresowy wynajem • kupno, sprzedaż mieszkań,

KAMERĘ Sony nową, tanio, teł. 52-07·8ioc,;

KONTENER 40, 72-39-86

SPRZEDAM VW Gamusa 72 r. 57.79.75

36934

INFORMACJA motoryza.
cyjna, 29-09-83
37687

wło

43509

budowlaną

LOKAL gastronomiczno
• handlowy • usługowy

42227

KIEROWCÓW z samochodami do piekarni
dorywczo, Gdynia, Pucka 43

SPRZEDAM działkę
Pogórze, tel. 20-81-74

Przymorze, Czarny Dwór 1O, róg Jana Pawła
fi i Zielonej Drogi, 53-20-31 wew. 2 4~ 7

41891

KIEROWCĘ z samochodem dostawczym •
blaszak i pomieszczeniem magazynowym
10 m, zatrudnię na terenie Trójmiasta. Kontakt; Bydgoszcz 433-992

SPRZEDAM działki nad morzem, tel. 72·33·
15 wew. 56 Sasino, Malinowski.

NAJWIĘKSZA Trójmiejska oferta sprzedaży
mieszkań, nieruchomości. Agencja

"ARTUS" • wynajem, 41-12-69.

46005

1881

30376

Prawnicza J. Abramowski, Gdynia, 1OLutego
33, 21-89-63, 9.00 · 18.00

.t2075

FIRMA Pack-Plast zatrudni akwizytorów z sa·
mochodem. Gdańsk, ul. Grunwaldzka 481,

47065

AUTOHANDEL Fiat 126, 51-26·

37856

EKSPEDIENTKĘ

SPRZEDAM dom z warsztatem razem 600 m
kw. 1 km od granicy Gdańska. Ładnie
położony, Kazimierz Byczkowski, Lezno,
Majkowskiego 1, tel. 81-86-83

HURTOWNIA Silników Elektrycznych
"Agroma·, Gdańsk, ul. Chmielna 73, tel. 31·
22-91

wypadku lub do remontu kupię.
Wózek niemiecki sprzedam. tel. 21-96-89 po
16.00
RłTMOpo

46109

212•

BANK Informacji Budewlanej zatrudni emerytowanych inżynierów z woj. gdańskiego i elbląskiego jako agentów reklamowych. Waru·
nek: samochód i telefon. Informacja: Gdynia,
tel. 20-17-61 wew. 148

'3470

SPRZEDAM garaż · Osowa, tel. 41-52-22
wew. 181 lub po 19.30 52-73-27

mgr farmacji, 31-59-60

575

SPRZEDAM dziesięć działek budowlanych w
Gdańsku-Jasieniu lub inne propozycje + 2 ha
ziemi przeznaczoną pod budowę szkoły.
Oferty 43470, Biuro Ogłoszeń, Gdańsk, Targ
Drzewny 3{l

MIESZKANIA 3-4 minim Wejherowo, Reda,
sprzeda agencja, 72-64-39
3789<

MIESZKANIE jednopokojowe (38 m kw)
Gdańsk, ul. Długa, I p., telefon, cena 270 OOO
OOO,· sprzeda pośrednictwo, 51-27-64
118

MIESZKANIE kwaterunkowe 120 mkw., willa
I p., centrum Gdańska, ogród, garaż, telefon,
pomieszczenia gospodarcze, zamienię na
dwa po około 45 m kw. Trójmiasto, garaż,
telefon. Oferty 43550, Biuro Ogłoszeń, Targ
Drzewny 3{l
43550

BEZOPERACYJNE leczenie kamicy
nerkowej, żółciowej, prostaty, hemoroidów.
Rejestracja do lekarzy 14.00 -18.00 (41-1186)
39101

CENTRUM Stomatologlczne
Vis-Dent • leczenie laserem, zabiegi
chirurgiczne, także wnarkozie, 41 -92-96, 41 ·
85-04
• 393'7

CURODENTAL · Gabinety stomatologiczne
czynne codziennie również wniedziele 8.00 •
20.00, Gdańsk, Pańska 6 (naprzeciw Hali
Targowej) 31-69-58
224!15

DEFANT • zespół implantologii stomatologicznej, Gdynia, Syrokomli 415, tel. 22-06-26
• przyjmują specjaliści stomatologii ogólnej .
protetyki • chirurgii szczękowej. Na miejscu
pracownia porcelany, "Marina' • Hotel • Gabinet dentystyczny, 53-20-79, wew. 1100, pon.·
sob. 10.00 • 18.00. Pełny zakres usług.
36899

DR med. Jan Niżnikiewicz, specjalista
neurolog, Przymorze, Szczecińska 32.
Rejestracja: 56-12-49. Również wizyty
domowe.
41473

ANTENY. 52-30-30

25884

ANTENY, 51-40-47

45183

ANTENY, 31-65-27

47029

ANTENY, 31-36-64

45185

ANTENY, gwarancja, 20·84-89

1069

AUTO-ALARM, Cerber. 3248-94, 52-43-11

- 3/J757

BEZKURZOWE cyklinowanie,
lakierowanie, wysoka jakość, 47-60-37
I

BIAŁA limuzyna
wynajem. 23-40-21

'2568

. nowa•
37650

BIURO Rachunkowe
"Aktywa" • księgi przychodów i
rozchodów, handlowe, poradnictwo, tel. 329514
42527

BIURO rachunkowe, 21 -6239, 21-96-96

1235
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BIURO rachunkowe. tel. 39-42-11 12000

ANTENY, 43-08-22

CYKLINOWANIE lakie•
rowanie 20-14-77
18711

ARCHITEKTURA wnętrz, biur, sklepów,
Nord-Service, Gdynia,
mieszkań
Starowiejska 47, 20-55-47, fax 20-92-87

47220

TANI transport, 48-72-85

KAFELKOWANIE, hydraulika, 56-15-78

TELEWIZVJNE • radzieckie, 53-09-62

51-70-62, 'JMM". Odzyskiwanie należności
(równiez RFN), 9.00 -17.00
43213

KAFELKOWANIE, hydrauliczne, 23-68-25

TE LE WIZYJNE, dojazd bezpłatny. 52-44-60

1O %

KAFELKOWANIE, malowawnie, tapetowanie,
32-43-94
47160

TELEWIZVJNE, 32-81-69

47025

1300

DEZYNSEKCJA, gwarancja, 5786-02

BIURO rachunkowe, 32-55-27, księgi
przychodu i rozchodu, handlowe kompleksowa obsługa.
45412

32412

DEZYNSE KCJA, deratyzacja,
51-87-59

DRZWI,

żaluzje,51-95-11

23-36-50

TELEWIZVJNE, 20-21-52

KRATY, drzwi, ogrodzenia, 32-65-49, 31 -7978

«298

FIRMA "Parkietus" - 51-2604 uflada parkiet eksporto wy

CYKINOWANIE, 32-17-42

wlasn1, powjeqony. Rachunki. Gwarancja.
36670

CYKLINOWANIE· 57-26-19

antywłamaniowe,
przeciwsłoneczne. 23-57-86

FOLIE

47112

CYKLINOWANIE, 21-04-47

GAZOWN ICZE;

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

TRANSPORT supertani 1t, tel. 23-20-36116"

LODÓWKI, klimatyzacja. Naprawa, 51-70-91,
po 14.00 51-47-09
LODÓWKI, 52-29-33

CYKLINOWANIE, 51-64·36

37758

GREGOR - Kurpińskiego 1 H.
przewozy międzynarodowe.
Wczasy i wycieczki, 32-39-88

Najtańsze

MALOWANIE i inne, 31-65-48
CYKLINOWANIE, 56-01-95

<3506

KS IĘ GĘ przychodów rozchodów
poprowadzimy, rozliczamy VAT, 32-56-67

CYKLINOWANIE, 20-68-16

MYCIE okien, sprzątanie, 48-71-19

CYKLINOWANIE, 31-89-52

45024

MALOWANIE, tapetowanie,
81-27

•=

TRANSPORT, 51-81-77

43549

TRANSPORT, 48-51-83

23-

100<

PARKIET eksporto wy,

CYKLINOWANIE, 20-74-81

MALOWANIE, tapetowanie, szlilowanie
stolarki, 51-94-61
47133

«355

powierzony, roczna gwarantja, tel.
57-06-69
45119

CYKLINOWANIE, 53-94-68

PRALKI -naprawa, 41-50-86

CYKLINOWANIE, 52-78-15

MALOWANIE, boazeria, zabudowy,

PR OF IT - komputerowa obsługa

CYKLINOWANIE, 48-54-33

księgowa z VAT-em • doradztwo. Nadzór
biegłych rewidentów, Grunwaldzka 139, 4100-01104 w. 236

MALOWANIE, elektroinstalatorstwo, 23-4904

CYKLINOWANIE, 21-88-60

PROPON UJEMY wyciąć!I!

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 52-35·
19
21006

własny,

39127

ROLETY antywłamanlo•
we "Sohns-Pol", tel.Max 39-92-65
SIECI Kompute rowe PC
Service, 21-10-13, Gdynia, $iąska 35, p. 305
133

SONY telewizyjne inne, video, 32·
37-30, 23-51-04

13475

STUDENC KA Agencja
Usługowa oferuJe: opiekę

nad dziećmi, sprzątanie, obsługę przyjęć,
remonty, maszynopisanie, porządkowanie
ogrodów, prace nietypowe, tel. 41-97-24, 41·
56-53
45607

SZYLDY napisy, 57-90-89

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 32-1429
36574
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
(samochodowej), 21-07-33, 21-72-02
41726

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-5171, 24-81-87
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek
(samochodowych), 21-00-61
,11163

1154

dojazd bezpłatny, 25-21-97
5479

TELEWIZYJNE - Neptun, Jowisz,

Helios - dojazd bezpłatny. 41-69-66, 41-71 •
Ot , 53-79-22
13466

TELEWIZ YJNE zachodnie, 47-

DOMOFONY, 43-22-20

46000

UBEZPIECZENIA - 39-42-46
<5601

WIDEO · naprawa, 56-35-97, 24-80-05,
rok gwarancji.

pionowe

producent, 52-37-36

42694

ŻALUZJE - produkcja Hanles,

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

DRZWI drewniane, dodatkowe, 41-79-91
ELEKTROINSTALACYJNE, 43-47-76

486

-45614

ELEKTROINSTALATORSTWO, 57-53-44
4261!7
ELEKTROINSTALATORSTWO, 51-69-05
39630

ELEKTROINSTALATORSTWO, 32-96-57
47218
12:!7

GAZOWE, 48-70-18

39192

GAZOWE, 32-28-30

45674

GAZOWE, 53-71-22

•7r:tJ.7

GRAFIKA szydełkowa: obrazy, serwety,
poduszki, inne, teł. 765-408
2156
HESTIA - ubezpieczenia, 41-90- t 6
HYDRAULICZNE tanio, 24-84-39

ŻALUZJE, produkcja Urbaniak 90

HYDRAULICZNE, 23-70-61

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

HYDRAULICZNE, 248-115

42488

«380

37647

HYDRAULICZNE, 32-86-97

1121

HYDRAULICZNE, 43-17-10

1314

PRALKI, 48-51-79

39019

PRALKI, 32-80-1 O

39018

PRALKI, 56-15-15

33<)23

PRALKI, naprawa, 23-44-48, 20-19-75,
PROFESJONALNE wideofilmowanie, 51 -1445
41690
PRZEPROWADZKI-transport, 57-12-68, 5728-15

HYDRAULICZNE, 31-34-38

45132

HYDRAULICZNO · gazowe, 32-98-56
40987

4506;)

81-33.4 GDYNIA, ul. Polska 30
& CJ"' tel. 21-53-97, fax 21-82-44, tlx 5.4070
BEZPOŚREDNIO Z PAIIRYK
~

czeskich, niemieckich, austriackich

«957

36688
«001

31699

ŻWIR przywiozę. 56-63-12

PRZEPROWADZKI, transport, 32-51-3\5880

2WIR przywiozę, 48-54-76

PRZEPROWADZKI, 56-40-68

PRZEPROWADZKI, transport, 57-93-45, 5370-58
REKLAMA, tel. 48-77-90

43303

REMONTOWO-budowlane, 25-55-77

41972

REMONTY, adaptacje, 39-03-79

972

REMONTY, prace budowlane, tynki, kafelki,
tel. 29-00-75
1331

42805

2WIR przywiozę, 22-22-66

SANITARIATY: CZESKIE - KRAIOWE
CEGŁA KLINKIEROWA: GOZDNICA

I MATRYMONIALNE I
OKAZJA !!! 'Alpha Kontact' -

bezpłatnie kojarzy panie z

obcokrajowcami, tel. 32-94-62, godziny:
t2.00 · 18.30
856

LIDO, 24-83-83

SERWIS systemów alarmowych, 53-29·JJ 11

OFERTY matrymonialne Sandra, 22-24-61

SOLIDNE kalelkowanie, 32-43-92

PANNA, lat 26, st4.dia, pozna kawalera, bez
nałogów. Oferty 1315, Biuro Ogłoszeń,
Gdynia, Władysława IV/24

SOLIDNIE, tanio: • wygładzanie ścian, malowanie, tapetowanie, - podłogi, boazerie,
-prace wysokościowe, 53-53-97
45196
STOLARSTWO, drzwi
zabudowy, 52-28-52

przesuwane,
1486

SUFITY podwieszane, tapetowanie, 41-~;1~

311166

POLNORD-TOUR Gdańsk. Na

Piaskach 10, 31-62-31 wew. 17, 18.
Zaprasza: wczasy kraj: Lubowidz, Skorzewo,
Włochy, Hiszpania, - wycieczki: - Włochy,
Hiszpania, • przejazdy Europa, ubezpięczenia, - wynajem mikrobusów -

Berhn.

,1628

PRZESYŁKI ekspreso •
we, przewozy ładunków VAN"

1650

Sucha 31 , 43-23-06: Warszawa 38-92-14 wew. 204. Najtańszy transport na liniach standardowych: Warszawa,
Gdańsk, Elbląg, Białystok, Poznań, Szczecin,
Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Częstochowa, Kraków.
1522

Gdańsk-Letnica,

z o.o., do sprzedania ·
43519

PRZEWO ZY · Koln "Hallo",

R·927

teo. 72-39-86

po 19.00

SZWAJCARJA -Perta europejskiej
turystyki Pary z + Eurodisneyland -

47189

SKLEP z konfekcją damską , poszukuje
dostawców, tel. 32-79-79
47183

wycieczki z Sopotu 'Balticana" 51-20-74

31600

I

TOWARZYSKIE
"ROZ I" Agencja całodobowa, 41 •t 0-60
356

DWUTYGODNIOWE rejsy jachtem po
tel. 53-45-38
47147

ANIOŁKI

56-41-98

CAŁOBOWA agencja, 57-87-38

LONDYN, Paryż, przewozy autokarowe.
Muza, 31-76-10
36888

3430/1

CAŁODOBOWA agencja, 56-90-

95

MAXITOUR - Przewozy - Marsylia, Nicea,
Lyon, Paryz, Londyn, Benelux. Codziennie
Hamburg, Kolonia, Rzym. Wczasy, kolonie,
ubezpieczenia, 41-21-82
36896

CAŁODOBOWA agencja, 31-45-

24

NIEMCY, Benelux - przewozy autokarowe.
Muza, 31-76-10
36887

DYSKREC JA to nasza dewiza. 5370-29

ORIANO. Agencja Turystyczna Gdynia,
Falista 14, tel. 21-82-67. Polecamy wycieczki
do Wioch oraz posiadamy apartamenly nad
Adriatykiem.
1288

EDEN -23-40-85
FOKUS· 51-62-44

- atrakcyjne nadmorskie wczasy
na Litwie "Balticana', 51-20-74
PAŁANGA

25888

MESSALINA. 39-47-06

159

36B85

POLMAR - 41-36-82, · Paryż, Londyn - 6dniowe, sierpień od 4,1 mln, • Hiszpania 13dniowe, wrzesień, październik, 6,7 mln, Wiochy • objazdowe 13-dniowe od 5,5 mln, •
Dania -wczasy, -Druskienniki -sanatorium.

SAMBA· 23-32-20

44246

SEKRET całodobowa, 32-75-55
TOP Service, zaprasza. 56-98-96

33570

POLMAR, 41 -36-82. Przewozy do Niemiec.
Gdańsk- Bremerhaven, - Gdańsk - Kolonia.
Bilety można nabywać: - Kościerzyna - 8645-45, - Wejherowo, 72-31-48, - Tczew - 31·
46-60, 32-33-t 5, oraz w biurach podróży
Trójmiasta.
33568

25890

WENUS -najniższe ceny, 31-65-48

38726

AGENCJA zaprasza. 31-45-24

5501

AGENCJA Rozkosze. 57-07-09

POLMAR, 41-36-82. Grecja • trasa: LarissaTeby, Termopile-Ateny, • Peloponez - wyspy
Thesaloniki. Autokar z Gdańska• hotele,
wyżywienie, bogaty program lurystyczny,
pilot, ubezpieczenie, wrzesień, 9,0 mln.

36929

CORA 57-48-78

47123

DANA -zaprasza Panów, 53-06-48

33571

PRZEWOZV mikrobusowe 3000,-lkm, 23-7176
1386

43518

DZIEWCZYNĘ do towarzystwa - pozna
38/178.
kulturalny
dyskretny.
Korespondencja: 80-305 Gdańsk 5, skr. 11

SAM/DE, 22-13-47. Przewozy rodzin
maryna,zy. Wynajem mikrobusów.
44069

36790

GEJSZA -zaprasza, 57-87-38

TIMING-SKIFF - tanie przewozy Benelux,
Niemcy. Wynajem autokarów, mikrobusów,
limuzyny Lincoln. Gdańsk, Dług Targ 39140,
31-95-31, 31-23-46
36874

5500

KLUB 'Paradis' zaprasza 20.00 - 6.00,
Sopot, 2eromskiego 6, 51-49-60
36671

SALON masażu 'Tha1s' zaprasza panów, tel.
23-43-21

WCZASY -jeziora, góry. Muza, 31-76-1~

SAR ITTA, 24-08-43

WIZY - Kanada, Hiszpania, RPA, Grecja,

WYCIECZKI · Egipt, Londyn, Francja. Muza,
31-76-10

WRO2KA Stefaniai jej najbardziej przyjazne
człowiekowi karty Tarot czekają na Ciebie i
Twoje problemy, 51-81-88

41568

1315

35707

Przewozy
czwartki.
międzynarodowe , wynajem mikrobusów,
Skwer Kościuszki t 811 A, 20-93-84

Stuttgart.

inne, PUH Kares, 51-81 -65

36866

37975

«<58

„295

WNUCZKI Celiny zapraszają. 56-15-97

36885

•5346

I PODRÓŻE

13471

IUR

AUTOCENTRALA. Najtańsze

BERLIN · Hamburg · Bus,
51-70-62, "JMM" - wywiad gospodarczy, 9.00
-17.00
43215

dobę.

TURYSTYKA

przewozy Cudzym Samochodem,
autokarami, mikrobusami, 374-406, 374-664
A·S26

RÓŻNE

NA kłopoty najlepszy jest relax w klubie
'Miami", Jastarnia, 752-472 czynny całą

WAKACJE • angielski, konie, sporty wodne,
25-48-10

36857

WYDAWNICTWO przyjmie zlecenia
komputerowego składu tekstów do druku, 3199-55
42081

poniedziałek, środa, piątek,

Globex, 20-07-

27, 20-37-06

to system Forte, Fenix, lnfor, Offi, Tamar Bridge i inne
przykładowe ceny mebli w kolorach:

36861

kontenerek

biurko

1i1'i

:ztiw.i1!t1@.~ mi~

antracyt. srebrny, palisander,

stolik komputer,

dąb,

venge. czarny

stół

regal

l.~ 1l.~~.- 1l.~J I ~ Il~

!i1

archit ekt i samoc hód

11,

!!

o wszczęciu postępowania likwidac jne o z dniem 1.07.1993 r.
do
wszystkich Wi(!Jrzycieli
Wz'f'!"a
swoich roszczen w terminie trzech mIesIęcy od ukazania się ninie1szego ogłosze- ·
]
nia.
66• I

I

li~wiłowanego przedsię~ior?t~~

ułatwi

Ci zalcup

Gdynia, ul. Morska (d. Kosynierów/ róg KwiatkovVSklego (est.akada/ • tel 23-23-94

zgłoszenia jii

Nieba wem tu skupisz wszys tko dla biura

R-1191/MM

18739

na vvykonar.ie zabezpieczenia konstrukgi galern budynku typu falowiec metodą "torkretowania"
Należy podać kalkulaCJę kosztu I mb calkow1teJ napravvy
WN metodą zebra I slupów nośnych (żelbetovvych)
Dokumenta cja znaJdUJe się w Dziale Technicznym A0-2,
ul Dąbrowszczaków 3, tel 53-17-61
Kalkulacja 1 mb winna obeJmować roboty przygotowa wcze
do ww prac oraz koszty zabezpieczen ia przy natrysku
Wskazane Jest podanie robót (adresy) vvykonywa nych tą

OFERUJEMY
koapl1tn1 wyp011tenie

m•~•zyndw 1 1klepów
• Budowa l
• Urzqdzenia transportu wewnętrznego 1 technologicznego

TYLKO U NAS ROZWIAŻESZ PROBLEMY MAGAZYNOWO -TRANSPORTOWE

PROMAG SA
Gdańsk,

fax 5146 18

41711

od 950 OOO,·

~o .~
'lt 528081 , 521629 łtlax 413NS

36883

WCZASY krajowe - morze, Kaszuby, góry,
jezioro (Międzybrodzie Bialskie) "Balticana',
Sopot, Chopina 36, 51-20-74

prze targ ofer t

81-120 POZNAN 22

42794

WEEKEND Gdynia, Mściwoja 3, 2173.71, Włochy, Szwajcaria, Węgry, Paryż,
Hiszpania. Wycieczki - pobyty, wczasy, kraj,
zagranica, kolonie, obozy, mikrobusy,
autokary.
36881

ogłasza

PROMAG SA

3427

VIDEOKASETY najtaniej kupisz w komisie,
również dzierżawa Gdańsk Bazar Centrum
przy ul. Chmielnej, box 15, 31-42-34 we!Js2

Administracja Osiedla nr 2 PSM
n~rzymorze"

ul.Szyperska 22

13472

BINGO całodobowa agnecja zaprasza,

LEOTOUR, 72-21-66 SwietłO•
gorsk, Jurmała. wczasy sanatoryjne.
1038

"""XY>

""

Charliego czekają.

56-49-30

· ''~'::f"'''"""J''ż'-:~'":<'f''hfa~'si'f>$~~-=w-=-=t~:'fi'~;f-&«~~--~4-~;•"t''.'i,,.~"·"""''f""W''"f~'''""'·f<m':f"'"%"'''.iti

Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług

171

TRAPER ekspresowo Frankfurt,

Likwi dator „Surv
ul. Indyj ska 13

I

443-67, 82-300 Elbląg.

TELEWIZORY - kolorowe, używane, video,
skup - sprzedaż - zamiany, gwarancja
(radzieckie wykluczone), Elmix, Oliwa, ul.
Piastowska 31- 52-32-61 (10.00 · 18.00) 1591

.,-~"~--~-,--~ --·.~~~~';--,:,ry.i1Ili
. ... . :c'""'"""".'~---,-~-~----,-r1·····•..
eyor" S.A. w Gdyn i
się

KLEJE, FARBY, LAKIERY
FAKTURY VAT ♦ DETAL

Skorzystaj ze sprawdzonej oferty
renomowanych zagranicznych biur podróży!
Wybierz z kolorowych katalogów wakacje
swoich marzeń! "Auto-Europa', Gdańsk
Oliwa, ul. Grunwaldzka 569, tel. 52-32-51

41-78-18, ulgi.
POMIESZCZENIE w centrum Gdańska.
43107
Podejmę produkcję lub przyjmę towar do
hurtowni, tel. 37-05-16 lub 31-62-76 wew. 35 - ROKI-TR ANS - Wrzeszcz,
46101
Kościuszki 719, 41-07-18 -Niemcy (czwartek,
sobota, niedziela). Paryż - Szampania 5.08 POSZUKUJĘ wspólnika z gotówką, tel.
10.08.93, 19.08 · 24.08.93, 9.09 · 14.09.93,
grzecz. 31-40-13
7.10 - 12.10.93. Wynajem autokarów,
990
wieczorem -32-78-51

„ 230

41247

47193

OKAZJA!
tanio, tel. 22-29-88

eksperym entuj!

NIE

41912

SERWIS alarmów, 37-06-89

.

SPAAWD:l NAS -NISKIE CENY
Spnecla l Ndalnal

1528

ROLETY aluminiowe, antywłamaniowe, tel.
52-41-06, 32-64-41 wew. 282
36748

41098

spółka

POSZUKUJĘ pożyczkodawcy,

39009

KLUB Garnizonowy -Wrzeszcz, Słowackiego
3, zaprasza na spotkania taneczne przy
orkiestrze we wtorki, środy. czwartki - panie
nie płacą, piątki od godz. 18.00 dla
wszystkich.
471~

RENOWACJA wanien, 51 -79-66

i

GIAZURA TERAKOTA Pt.YTKI ELEWACYJNE

ZAPRASZAMY: PON.-PIĄT. 8-17, SOB. 8-13.

2ALUZJE pionowe, rolety, mar1\izy, parasole,
drzwi harmonijkowe, produkcja, montaz,
Gdańsk, Rajska 1, 31-31-23

DANIA. Domki letniskowe. Knuthenborg
Safari Park. Zamek Aalholm Muzeum
Automobili. Falsler - Centrum Wypoczynku
Pol-Danske Pawilon Wystawowy 'Dania",
Sopot, al. Niepodległości 692, tel.lfax 51-7421
33011

36895

39438

LOMBARD • Skup złota, pożyczki pod
zastaw, Gdańsk-Przymorze, ul. Kołobrzeska
39 F, 53-04-68
33021

2ALUZJE, 24-35-66

Warszawskich 3, 32-34-22, koncesjonowane
przewozy do Niemiec.

LOKATY - kredyty - Aureus,-41-12-31 wew.
27, Wrzeszcz, Grunwaldzka 76/78
1~17

ZALUZJE pionowe, 20-7 4-81

44354

Paryż

Gdańsk, Powstańców

NE PT U N

KOMIS techniczny i usługi fotograficzne
oferuje Master, Garncarska 30. Zapraszf3T15!

LOKATY -pożyczki, 20-57-29

- wycieczki:

A·928

JAK spłacać długi? Czy spłacać długi? Tel.
39-08-01
857

ZALUZJE pionowe, poziome, 31-66-66 41045

ZALUZJE, 32-38-96

Eurodisneyland . Legoland, wczasy, 374-406, 374-664

5471

LOKATY -kredyty, 41-45-80

2ALUZJE, 32-18-49

42392

ANTENY, naprawa, 32-04-65

39096

2ALUZJE poziome, pionowe, Sunstop, 5273-82
41042

2ALUZJE, 23-21 -33

KONTYNE NTY - Anglia - kursy

Lę_zykowe

44192

39079

42958

46038

1649

37638

ANTENY, 32-91-31

37888

455';6

1503

40639

ANTENY, 23-73-38

PARKIECIARSKIE, 23-58-t 7

42360

KOLONIE - Słowacja, 41-73-76 42463

Morska t7t , 23-t 0-54

WRÓŻBY - 'Luna" -22-12-70

WIZVTÓWKI bezpłatnie - drukarnia · skład
komputerowy Mirror, Klonowa 15, Gdynia •
Ortowo, 24-84-47

41829

HYDRAULICZNE, 71-31-27

ALARMY, 38-71 -71

OGÓLNOBUDOWLANE, 25-43-31

«305

1199

ALARMY inżynier elektronik, 31-74-79

NAPRAWY komputerów PC, 41-78-08

45609

LOMBARD - pożyczki, komis, lokaty.
Samocho dy - niskoprocentowe

39037

33568

44090

WIDEOFILMOWANIE, 52-73-53

- Hamburg, posiłek, napoje, ubezpieczenie w
cenie biletu, 4t-98-89, 53-01-49

21 009

VIDEOFILMOWANIE, 23-72-59, 56-83-95

43293

ELEKTRYCZNE, 53-77-68

132<

ŻALUZJE, 23-57-86

1633

35576

43216

37780

ŻALUZJE

VIDEOFILMOWANIE, 52-44-44

UNIEWA2NIA się zagubioną pieczątkę :

KOLONIE, obozy Zakopane, inne •
Spółdzielca, 57-86-80. 57-83-17
42043

43501

VIDEO-RONDO · Wypo•
żyęza!nia kaset v_iaeo,
dz1erzaw11.J wymiana .
20-32-86, ;ru-98-87
8475

47201

Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe
'Kand' Spółka z o.o. ul. Morszyńska 5, tel.

36855

46022

Sopot, Hattnera 2411, 51-47-t2

nr 8603, na nazwisko Piotr Szewczyk.

ISAB EL · supertanie przewozy Gdańsk

LOMBAR D• pożyczki od zastaw,

pożyczki, Gdynia,

39354

35538

41214

TRANSPORT wszelkie •
go rodzaju, tel. 57-25-21

boazerii, zabudowy, tanio rachunki, 71-10-15
«324
UKŁADANIE

VIDEOFILMOWANIE, 57-14-21

NAPRAWA pralek, 56-61-t 1

zastaw, 31-62-08

2154

Gdańsk,

Bałtyku,

LOMBARD - na~ańsze pożyczki pod

46102

1358

MURARSKIE · tynkarskie · kafelkarskie, 2701-51
1339

·-

Gdańsku
unieważnia zagubioną legitymację służbową

AKADEMIA Medyczna w

I NTEX - bilety lotnicze, wycieczki,
przewozy, Sopot, Monte Cassino, 51-53-65

Waty Piastowskie t (zieleniak), pok. 107, I
piętro, 374-234, 374-534

UKŁADAM marmur, kamień. płytki, lastryko
(sprzedam kamień brukowiec), 41-46-72

MIĘDZVNARODOWY transport Gdynia, 24-

DEKARSKO · blacharskie, papowe, 24-81-41

43363

TRANSPORT, 22-43-97

I

A·929

LOMBARD - pożyczki pod zastaw,

TRANSPORT, 57-16-25

36862

◄2ns

.•ZGUBY

Heweliusza
410.
wew.
Superwc zasy Morze Czarne,
Krym, wodolot + samolot 3 800 OOO.Najtańsze bilety autokarowe, lotnicze.
396

CONSORT-TRAVEL,
31-36-36
11,

HIGH-SO CIETY - Elżbietańska

pod zastaw Sopot, Sikorskiego 7, 51-16-88
44\02

41432

VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95

41685

- sprzedaż, 20-07-27, 20-37-06

WYNAJEM autokarów, 57-44-52

36886

BIBIONE k/Wenecji - niedrogie apartamenty
nad Adriatykiem "Balticana' - 51-20-74 36867

36868

LOMBARD - błyskawiczne pożyczki

41238

MERCEDES 207. transport, tel. 399-666

41814

DOMOFONY, 25-55-10

TELEWIZ YJNE • wideo;

23-95

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-5395

45485

-a• vis dworca PKP Wrzeszcz, tel. 41-24-32

984
42430

VIDEOFILMOWANIE, 52-35-19

259

34-37

wew. 225

39153

1307
41960

42471

Kompletne remonty mieszkań, domów,
budowy - tanio - szybko • gwarancja ·
rachunki PUB, 21-80-21 WfNI. 300
220<

podłogi,

53-33-98

871

10/11 , 31-51-11, mikrobus - Koln codziennie. Przewozy międzynarodowe.
Wczasy. Wycieczki. Legoland.

MALOWANIE, tapetowanie, maszynopisanie,
718-728

3422

LOMBARD k. Zbrojowni, 31-70-21

LOMBARD - pożyczki pieniężne, vis

41851

3423

43003

35573

TRANSPORT 1,5 t, 51-01 ·49

5505

wykładziny,

BTU "Maciek'. Przejazdy Niemcy, 47-98;~,

GLOBEX - legitymacje, znaczki PTSM

42437

CYKLINOWANIE, 53-63-85

EURO-TO UR Sopot, Helska 11.
Ekspresowe przewozy. Paryż przez Lille,
Belgia, Lyon przez Zurich (comiesięcznie
nagroda). Niemcy. Ubezpieczenia. Wynajem
mikrobusów, wycieczki, 51-66-60 (10.00 17.00)

36880

45623

młodzieży,

ANGLIA - kursy językowe dla
dorosłych. Muza, 31 -76-10

LOMBARD pożyczki pod zastaw,
samochody, komis techniczny, Sopot,
Podjazd 7
122

TRANSPORT, 57-70-96

MALOWANIE mebli, 43-47-84

WP 15

Przewozy międzynarodowe. Wczasy,
wycieczki, 51-33-88
36872

EST. Przejazdy autokarowe Niemcy, 31-55-25, Brama Wyżynna
(siedziba PTTK), Biuro Brokerów. 31-28611407 (siedziba NOT), Panda •
Tczew, 069/31-46-60

TRANSPORT Mercedes -Transit, tel. 23-60·
32
44376

13461

37582

LOMBARD samocho do•
wy - RTV, złoto, 20-39-24, Gdynia, I Armii

KRATY, zamki, 52-28-17, 8.00 · 15.00

43451

«533

41 977

TRANSPORT 1Ot, 51-44-69

663

YOU TOO Monte Cassino 51.

42411

WYCIECZKI: Bruksela - P aryż · Zamki,
Szwajcaria, Wiedeń , Włoch y , Hiszpania,
Indie, Egipt - Izrael. Wczasy: W ęg ry,
Słowacja, Wiochy, Swietłogorsk, krajowe,
obozy, kolonie. "Esmo' Gd ańsk, Targ
Drzewny 12114, tel. 31-71-1 t

Wały

EIDPOL • 31 -15·01 - wczasy krajowe
Gowidlinek, Góry inne zagranica, wycieczki,
przejazdy

ASTROLOG. Wróżenie - Tarot, 51 ·
40-51

• obozy Astra,

na~anieJ Ventus, Grunwaldzka 116, 4t-62-41
981

45645

miesięcznie, ulokuj kapitał,

28450

45326

WŁOCHY

Jagiellońskie, 31-34-78

uzyskasz pożyczkę, 21-90-1 4. Pro-Capital" Twój Pośrednik.
881

KRATY, ogrodzenia, balkony, tanio, 32-33-10
, 1035

KRATY, ogrodzenia, bramy, tel. 82-28-34

30029

CYKLINOWANIE i lakierowanie, 21-94-06

3764&

TRANSPORT Mercedesem, 81-46-69

42578

COLORMAT, Neptun, 32-37-30, 2351-04

43463

Najtan1eJ

TELEWIZVJNE, 25-30-16

<5427

CHŁODNICZE,

<71166

13476

KOMINKI, 23-65-99

39174

DRZWI przeciwwyważeniowe, kraty,

ogrodzenia, 32-45-57, 41-8643

<5228

41886

BIURO rachunkowe Oliwa, Derdowskiego
26/4, 52-24-38

31060

47186

TAPETOWANIE, malowanie, 31 ·63-02

BILETY lotnicze - autokarowe,

51-70-62, ' JMM". Bezpieczne lokaty szybkie pozyczki, 9.00 - 17.00

INSTALCJE c.o., wod.-kan., gazowe z rur
miedzianych i stalowych, wykonuję szybko i
solidnie, 31-15-31

ul. Kliniczna 7

(Zakłady Zapałczane)

tel. 82-22-17

metodą.

Oferty w zamkniętych kopertach nalezy składać w oągu 7
dni od daty ukazania się ogłoszenia. Część Jawna przetargu
odbędzie się w dniu 28 07 1993 r o godz. 14.00 w świetli
cy A0-2, ul. Piastowska 90 E
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.

·f.
~

i

Gdańskie Przedsiębiorstwo

lI

,:

w Gdańsku, ul. Długi Targ 1/7

1:

~ Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego ,YlZ" !I
zaprasza do składania ofert na roboty:

Jl

I

I

plus

f

~ a/ murarskie
~ bi zbrojeniowe i betonowe
!l c/ malarskie
~ - remontowo -inwestycyjno-branżowe
i urządzeń Przemysłu
il a/ remonty maszyn
Zbożowo-Młynarskiego
il
11 bi montaż maszyn i urządzeń jw.
~ cl wykonanie i montaż konstrukcji i zbiorników

~

36

I~

!l - ogólnobudowlane

ii

I

amerykańsk,eJ
oraz tirmy

11

1,

gwarancji !!!

bezpłatne

znakowani e

Zdalne sterowanie. centralne zamki. blokada zapłonu
ANTYSKANING, czyli blokada
.
p,zed rozkodowaniem z zewnąt,z

blokada skrzyni biegów

t

SOPOT, al. Nlepodległoścl 658

!,,,.t'·,•,.·

~·

I
lf
I

- obróbki warsztatowej

- ogólnoelektryczne
H
- roboty wod.-kan. 1 c.o.
~
·j Oferty wmny zawierać wycenę stawki godzinowej łącznie z narzu- j,
t
l tarni I zyskiem na każdy rodzaJ robót oddzielnie.
kopertach z napisem „Przet Oferty należy składać w zalakowanych
li targ" w sekretariacie Przedsiębior stwa przy ul. Długi Targ 1/7 !!

I!

•~ w Gdańsku.

R

l

l\

11 Zapraszamy do składania ofert wszy_stkie podmiot):' gospoda_rcze.
Mile w1dz1ane załączone referencie od byłych mwestorow oraz

il z Banku.

1( Otwarcie.ofert nastąpi w 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia

lr

in

•MONTAl i
AUTOALARMóW

ENFOIKER•
Flittet' Mouse

•

3-LATA GWARANCJI I
PLUS ZNAKOWANIE GRATIS
NIEZALE2NE ZASil.ANIE,
POWIADOMIENIE NA ODLEGŁOŚĆ,

CENTRALNE ZAMKI

!i

• MONTĄL SPRZĘTU RADIOWEGO

i[

.o'DAŃSK-OLIWA

k

~ w s1edz1b1e Przeds1ęb1orstwa .
·~ Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienia zbie- ~
li
.~ rania ofert hez podania przyczyny.

I

miesięcy

PREST IG E
SCOT i FOX

i

UL. GRUNWALDZKA 487

-·

(na terenie Motozbytu)
ff 52-12-65 w. 15

31279
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,,

•epoczytal y''

Liceum Katolickie

Szkoła

przestępca

Z

Gdyńskie

wykly obywatel pyta,
dlaczego służby powołane do walki
z przestępczością go-

szkole

spodarczą zamykają
przeważnie drobnych i pospoli-

tych przestępców, a sprawcy
wielkich afer są nietykalni.
Wszyscy na przykład wiedzą,
że sprzedawane w kraju papierosy pochodzą z przemytu, ale
przemytnicy uprawiają ten proceder bez większych trudności.
Zwykły obywatel sądzi, że ktoś
ma w tym interes. Na pytanie
kto, odpowiada on - ci co rzą
dzą. Pewnie obywatel jest
w błędzie, wszak zdarza się, iż
policja i prokuratura i do tzw.
grubych ryb też się dobiera.
Czy jednak organa ścigania
wszystkich potencjalnych przestępców traktują z jednakową
surowością. czy też czynią od
tej zasady wyjątki?

WJeidialąc na Obłuie nie spos6b nie sauwaiyć koicloła,
ale mało kto wie, ie na teronle parafii pw. łw, Andnela
Boboll, w Domu Katechetycznym mieści się 11koła.

Jak spółka „Elektromis"
kupowała papierosy?
,,Stwierdzić muszę z przykrością, że efekty działań un:ę

du są bezowocne" - napisał dyrektor Urzędu Celnego w Poznaniu do szefa poznańskiej
delegatury NIK w lutym bieżą
cego roku. W liście tym dyrektor opisał w jaki sposób z magazynów poznańskiej spółki
z o. o . ,,Elektromis" zniknęły,
bez zapłacenia należności cel- Urząd zażądał od banku PKO
nych i podatkowych, papierosy SA w Poznaniu, gdzie spółka
wartości ponad 79 mld z!.
miała konto, zajęcia jej środ
Papierosy sprowadził do ków finansowych i równoczePolski w czerwcu 1991 r. Z. K.
śnie postanowi! zabezpieczyć
w imieniu spółki z o. o. ,,Strefa
znajdujące się w magazynach
Wolnocłowa" z Poznania. Na,.Elektromisu" papierosy. Okastępnie zgłosił je do Urzędu
Celnego. Według 11 zgłoszeń zało się, że konto spółki było
celnych, spółka powinna zapła za malc, by pokryć zgłoszone
roszczenia, a w magazynach
cić około 150 m \n zł cła
i podatków. Odprawa celna na- była tylko niewielka ilość papierosów, wartości 7 mld zł .
stąpiła w Wolnym Obszarze
Celnym należącym do „Elek- O całym zdarzeniu został potromisu", gdyż cala partia pa- wiadomiony prokurator rejonopierosów, jeszcze przed ich wy.
sprowadzeniem z zagranicy zo,,Niepoczytalny" podejstała sprzedana spółce „Elektromis". Przedtem, gdy nie byriany
ła znana suma opiat celnych, Z.
Prokurator
z Prokuratury
K. przekazał „ Urzędowi Celnemu jako zabezpieczenie pod- Rejonowej Poznań - Stare Miajętego

towaru weksel „in blan-

sto

umorzył

.~Jedztwo z powo-

du niepoczytalności podejrzaco".
Pomimo dwukrotnych mo- nego. Od tego postanowienia
nitów Urzędu Celnego spółka Urząd Celny odwołał się do
,.Strefa Wolnocłowa" nie za- Prokuratury Wojewódzkiej,
która przyznała rację Prokurapłaciła zaległych należności
celnych i podatkowych. turze Rejonowej i utrzymała

w mocy
wienie.

zaskarżone

postano-

Główny Urząd

Cel interweu prokuratora generalnego. W wyniku interwencji
sprawa ponownie wróciła do
Prokuratury Rejonowej, która
i tym razem, w grudniu poprzedniego roku, umorzyła poniował

stępowanie.

A tymczasem, gdy tak sobie
prokuratorzy sprawę badali
i umarzali, pewien osobnik ze
sfałszowanym pismem dyrektora Urzędu Celnego i z fałszy
wą pieczątką tegoż urzędu usunął z magazynów „Elektrornisu" pozostałe papierosy.
Tą, może nic największą,
ale sugerującą wyraźne powią
zania przestępców z prokurato-

rami, aferą zajął sit; b. poseł
Edmund Krasowski, lecz nie
zdążył spowodować jej wyjaśnienia. Z rozwiązania parlamentu cieszą się nie tylko zwykli obywatele.
Ludmiła Wybraniec

Pani dyrektor, Wiesława Zaleska, jeszcze jako wykładowca
na Uniwersytecie Gdańskim obserwowała poczynania swoich
pociech w szkole podstawowej . Zauważyła, że dzieją się tam
dziwne rzeczy: nie ma kontaktu pomiędzy dziećmi a nauczycielami oraz rodzicami, małą uwagę zwraca się na wychowanie kulturalne, mniej zdolnym dzieciom nie poświęca się czasu. Denerwowało ją to.
Codziennie rano, jadąc do pracy autobusem, obserwowała
dom parafialny. Wiedząc, że parafii się nie przelewa, zastanawiała się co też w nim będzie - kolejna hurtownia?
Prowadziła wtedy różnego rodzaju kursy w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
Pierwszy raz pomyślała o utworzeniu szkoły i zagospodarowaniu Domu Katechetycznego. Wraz z przyjaciółmi, panią
Iwoną Stanisławską i państwem ltczak poszła do księdza proboszcza prałata Andrzeja Czerwińskiego, który otwarty na
wszelkiego rodzaju propozycje zgodził się na przeprowadzenie kursów - jakby na próbę, w obawie, czy wytrzyma to ekonomicznie.
Efekt był nadzwyczajny i dzięki szczęśliwemu splotowi
przypadków biskup chełmiński, Marian Przykucki, powołał
dekretem z dnia 1O marca 1992 roku średnią szkołę kształcącą
w duchu humanizmu chrześcijańskiego inspirowanego Ewangelią. Z kuratorium nie było żadnych kłopotów.
Liceum działa już od roku. Swoim uczniom proponuje program przedmiotów ogólnych MEN z rozszerzonym nauczaniem języków obcych. Trzy lata to kształcenie ogólne, natomiast rok ostatni to fakultety przygotowujące do matury i egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie.
Kadra szczególny nacisk kładzie na staranne wykształcenie
i wychowanie kulturalne. W szkole, która jest niewątpliwie
bardzo ciekawym rozwiązaniem architektonicznym, odbywają się wernisaże, wystawy, spotkania z ciekawymi ludżmi (nie
tylko dla uczniów) . Młodzież przynajmniej raz w miesiącu
odwiedza kina i teatry. Atmosfera jest szczególna - wspólnota
nauczycieli i uczniów oparta jest na wzajemnym zaufaniu,
szacunku i wysokiej kulturze osobistej. Ekologia również nie
jest obca.
W chwili obecnej, dzięki pomocy Rady Dzielnicy i księdza
proboszcza Andrzeja Czerwińskiego, sto dzieci, również te
mniej zamożne z Obłuża, przebywa na darmowym obozie pod
namiotami. Mają do wykonania istotne zadanie - oczyszczenie okolicznych terenów z nieczystości i ich segregację . Nowy rok szkolny rozpocznie się od kilkudniowego biwaku integracyjnego.
Marzeniem pani dyrektor Zaleskiej jest, aby każdy absolwent oprócz wiedzy ogólnej charakteryzował się wysoką kulturą osobistą, mówił poprawną polszczyzną, znal trzy języki
obce, sprawnie obsługiwał komputer (w szkole jest nowoczesna pracownia) oraz posiada! prawo jazdy (co szkoła zapewnia).

Grażyna Bojarska

Windsurfingowe frustrac· e
Zbierając materiały do reportaiy o Sopockim Klubie Żeglarskim kilka- i powołano komisję do opracowania stakrotnie próbowałam rozmawiać z lego komandorem Stefanem Jopykiem. tutu oraz regulaminów, których klub nigNiestety, za kaidym razem odmawiał. Wybrał Inną metod,. Trqkrotnie dy nie posiada!. Podjęto też uchwalę zoprqchodzlł do redakcll wna skarn w. Pny okazji zostawił lapidarny 11st bowiązującą zarząd do zwołania do dnia
18. 04. 1993 r. walnego zgromadzenia
z informacją wWJiaśnlającąn- podłoie konfliktu w sopockim kluble.
sprawozdawczo-wyborczego, w celu
„Artykuł „Folwark komandora", jak
i „List otwarty" są wynikiem frustracji
„działaczy" klubowych na niemożliwość
przejęcia władzy w klubie w sposób legalny - pisze komandor Jopyk. - Działa
cze ci, którzy poprzez swoje dzieci i kilku zawodników starają się przypisać mi
niecne uczynki i dyktatorskie zapędy
przekonali panią redaktor, że zasada pomówień, zamiast rzeczowej polemiki,
jest najlepszym lekarstwem na zaspokojenie nie spełnionych ambicji. Jedną
z przyczyn obecnego konfliktu jest odebranie klubowi organizacji regat HB
i przejęcie tych regat przez prywatną
osobę, która teraz tak bardzo martwi się
o przyszłość klubu ... Jest to bezsporny
przykład „prawdziwego" społecznego
zaangażowania dzisiejszych moich oponentów, którzy zapominają, że zanim zaczęli „działać" w naszym klubie, SKŻ
słyną! naprawdę z rodzinnej atmosfery,
pomimo że od początku jego powstania
komandorem klubu jest „dyktator" S. Jopyk... Ponadto zarząd i komisja rewizyjna klubu, aktualnie sprawująca władzę
zostały wybrane na walnym zebraniu
członków SK.Ż w dniu 8.09.1991 r. na4
lata. Statut zatwierdzony przez Urząd
Wojewódzki określa funkcję komandora
jako szefa zarządu klubu. Wszystkie
ważne decyzje zapadają na zarządzie
klubu - trzej członkowie zarządu, to byli
najlepsi zawodnicy w Polsce i założycie
le klubu. Sprzęt klubowy jest przekazywany w użytkowanie najlepszym zawodnikom zgodnie z listą rankingową i niezależnie od osobistych „sympatii". Klub
zakończył ubiegły rok bez zobowiązań
finansowych, a bilans za 1992 r. został
przyjęty przez UW w pierwszym terminie bez uwag. Obecny komandor klubu
(sprawujący tę funkcję społecznie od
1984 r .) jest prekursorem windsurfingu
w Polsce - był pierwszym mistrzem Polski i wielokrotnie medalistą w latach 70.
Pod jego kierownictwem zawodnicy
SKZ zdobyli w latach 1984-92, 56 medali mistrzostw polski w różnych kategoriach wiekowych".

Komandor SKŻ mgr inż. Stefan Jopyk

List komandora zapewne powinno się
zostawić bez komentarza. Niemniej, rzucone w przestrzeń, bezimienne zarzuty,
niezrozumiale dla osób postronnych, wymagają wyjaśnień.

SKZ jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną. Organem rejestrującym i nadzorującym jest Wydział Kultury, Nauki
i Sportu UW w Gdańsku. Zgodnie
z ustawą o kulturze fizycznej z dn . 3. 07.
1984 r. (rozdz. 9), organ rejestrujący ma
obowiązek nadzorować przestrzeganie
prawa przez stowarzyszenia, których rejestry prowadzi. A w SKż prawo nie jest

przez zarząd przestrzegane. Od 1984 r.
do dziś nie odbyło się ani jedno walne
zgromadzenie zwołane dobrowolnie
przez zarząd. Pierwsze. wymuszone
przez część członków klubu odbyło się
11. 09. I 991 r., a jego sposób przygotowania i przeprowadzenia pozostawia
wiele wątpliwości . Przy braku kworum
dokonano zmian w statucie. Komandora
wybrano niezgodnie z obowiązującym
wówczas statutem. Zmiany zgłoszono do

uchwalenia nowego statutu i wyboru nowych władz . Do zebrania komandor jednak nie dopuścił. Zarząd, w którym pozostały tylko dwie osoby, nadal nie widzi potrzeby zwołania członków klubu .
Zgodnie ze statutem, walne zgromadzenie zwołuje zarząd, ale ten jest „niekompletny", wobec czego komandor Jopyk
uznał, że walne zgromadzenie może się
odbyć dopiero jesienią z upływem kadencji. Tymczasem komandor Jopyk od

jącego się reklamą, zgłosiła się

firma
British American Tabaco z prośbą o zorganizowanie regat HB na terenie Polski.
Ponieważ syn pana Radomskiego zwią
zany był z sopockim klubem, on sam żeby nie było żadnych podejrzeń - zaproponował współorganizację regat SKŻ.
Spodziewając się „wpływów" do kasy
klubu, w tej sytuacji natychmiast dopisano do listy członków zarządu Andrzeja
Radomskiego. Regatami zajmował się
jednak sam, nikt z zarządu nie raczył
włączyć się do ich przygotowania. Kiedy
okazało się, że regaty nie przynoszą żad
nego profitu, komandor zaczął się zastanawiać, po co w zarządzie taki Radomski. No właśnie, po co? Tymczasem
w trakcie trwania zawodów w dziwny
sposób zniknęły nagrody. By! pretekst,
żeby A. Radomskiego wykluczyć z klubu. Kolejne regaty firma HB znów jednak powierzyła jemu. Przygotowywał je
bez udziału klubu. Markowi Wójcikowi,
który w imieniu SKZ usiłował przejąć
regaty, firma HB - zorientowana w tym,
co się dzieje w klubie - niestety odmówiła ich organizacji.
Do mistrzostw świata juniorow
w windsurfingu, które odbędą się w Pucku, pozostał tylko miesiąc. Dla młodych
ludzi z SKZ start w tych regatach jest ży
ciową szansą. Niemniej, o medalach nie
mogą marzyć, bowiem klub od ponad roku nawet nie posiada trenera. Poproszony przez Jana Kozłowskiego, prezydenta
Sopotu, o pomoc wojewoda Maciej Pła
żyński, który notabene ciągle ubolewa
nad ograniczaniem jego władzy, też
umywa ręce.

* * *

rejestracji 7 miesięcy po zebraniu i UW
je zarejestrował. Ponadto UW zarejestrował niedorzeczną zmianę w statucie, którą samowolnie wprowadzi! komandor.
Pan Jopyk wyrwał bowiem kartkę ze statutu i „poprawi!" paragraf 22 i 17, polegający na wykreśleniu komandora z zarządu i wpisaniu, że komandora w bezpośrednich wyborach wybiera wz. Zmianę wytłumaczy! w UW skorygowaniem
błędu powstałego podczas przepisywania
statutu. Załatwiając tak swoją sprawę nie
zauważy! jednak, że „poprawka"
sprzeczna jest z postanowieniami statutu
na wcześniejszej stronie.
W listopadzie 1992 i w styczniu 1993
dyrektor Wydziału KNiS UW, Jan Kasiura, otrzyma! od członków klubu pisemne prośby o pomoc w zwołaniu walnego zgromadzenia. 7 marca 1993 r.
wreszcie doszło do zebrania, na którym
by! obecny przedstawiciel UW. Wówczas oceniono negatywnie pracę zarządu

kilku miesięcy, bez żadnych kryteriów,
przyjmuje do klubu nowych członków,
przydzielając im najnowszy sprzęt, odebrany tym, którzy przeciwko niemu występują. Komandor sądzi, że do paździer
nika stworzy grono, które będzie na niego glosować.
Po komandorze Jopyku moją wiarygodność usiłują podważać inni. Państwo
Halina i Marek Wójcikowie - dwoje
członków obecnego zarządu SK.Ż - opowiadając historyjkę o ukradzionych sopockiemu klubowi przez Andrzeja Radomskiego, regatach HB, na których to
ponoć zarabia się 1,5 mld z!. Ten fakt ma
tłumaczyć - ich zdaniem - wszelkie konflikty w klubie. Łącznie z zastraszaniem
nieletnich zawodników przez prywatnych ochroniarzy Jopyka i notorycznym
przebijaniem opon samochodowych ojcu
dwóch zawodników medalistów?
Ale do rzeczy. Trzy lata temu do Andrzeja Radomskiego, zawodowo zajmu-

Obiektywnie patrząc na konflikt
w Sopockim Klubie .żeglarskim, tn:eba
stwierdzić, że istnieje on zaledwie od
kilku lat. Za czasów komunizmu był on
klubem dobrym. Jego zawodnicy od samego początku byli najwyżej notowani
w Polsce. Nie można więc powiedzieć,
że komandor Jopyk nic dla klubu nie
zrobił. Wręcz przeciwnie, przez wiele
lat w klubie panowało przekonanie, że
to dzięki specjalnym umiejętnościom,
koneksjom oraz osobowości samego
komandora w klubie było dobrze. Niemniej komandor nie potrafi zapanować
nad pogłębiającym się konfliktem, a nawet, być może przez nieświadomość,
robi wszystko aby go pogłębić. Teraz
nawet decyzją wiceprezydenta Sopotu
(8. 07. 1993 r.) klub nie może prowadzić swojej działalności statutowej na
wodzie, ponieważ nie przeprowadził
atestacji sprzętu pływającego, nie posiada sprzętu ratunkowego, nie potrafi
zabezpieczyć udzielenia pierwszej pomocy w nlzie wypadku. A przecież chodzi o to, aby klub w ogóle istniał i to nie
tylko dla zdobywania sukcesów sportowych i ćwiczenia zawodników metodą
wojskową. Sopot nie powinien stracić
tego klubu.

Fot i tekst Maria Giedz

Mafia wschodnia
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Gangsterzy rosyiskoięzyczni łączą się
Ponad 7 milionów obywatell państw powstałych po roz•
padzie Związku Radzieckiego pnylechało w ubiegłym roku
do Polski. Nie wymagałoby to odnotowania, gdynle nie
pnestępczość, które! doko11ulą na naszym terenie.

cent przestępczoś c i w skali
kraju. Będziemy mieli do czynienia z tym zjawiskiem w najb li ższy m czasie, kiedy Jugosłow i anie, T urc y , Rumu ni,
Bułgarzy, Afgańczycy , Hindusi itd. zostaną przesiedleni do
nas. A nie będzie to jakaś niezauważalna liczba osób; z danych straży granicznej wynika,
że tylko w 5 mies i ącach br.
wjechało do Polski ponad sto
ty sięcy osób wymienionych

Przed kilkoma miesiącami
na trasie Puławy-Lublin ośmiu

Nowa polityka niemiecka
wobec azy lantó w spowoduje
jeszcze dodatkowe, negatywne
mężczyzn, poruszających się
samochodami, zażądało, uży dla naszego kraju reperskusje.
W tym roku przyjmiemy bowając urząd zeń nagłaśniają
cych, zatrzymania autokaru w iem, na mocy zawartej
z RFN urnowy, 10 tysięcy niewiozącego turystów ze Wschodu. W celu zastraszenia oddali c h c i an y c h u n ic h osób.
kilka strzałów ostrzegawczych. W ostatnich l atach do RFN narodowości.
Gdy nie pomogło i to, uży li przedostało się ponad milion
Prognozy Biura Operacyj osób starając ych się o azyl,
kolczatek.
no-Rozpoznawczego Komendy
Kierowca autobusu został znaczna część z nich przez
Głównej Policji nie są optymidotkliwie pobity za utrudnianie nasz kraj . Po ls k i minister
styczne. Zapowiadają, co wispraw
wewnętrznych
okreś
lił
bandytom „pracy". Pasazerodać j uż goły m okiem, nieuwie musieli zapłacić haracz . w Sejmie tę liczbę na 40 OOO
Z opiat został zwolniony jedy- osób. Niemcy podają 100 OOO. chronny wzrost przestępczości
nie pasażer, który na pytanie: Pam iętając ubiegłoroczne na- o charakterze rabu nk owym
czy wśród wycieczkowiczów ruszenie przestrzeni powietrz- z międzynarodową rosyjskoj,;:jest kto ś, kto brał udzi ał nej na granicy ukrai ńsko-pol  z y czn ą i a z ylancką obs adą
w wojnie w Afganistanie, od- skiej przez nie zidentyfikowa- przestępców.
ny śmigłowiec można przypupowiedział twierdząco.
Z danych statystycznych, szczać, że niemieckie dane nie
przedstawionych na konferen- odbiegają zbyt od prawdy. Zacji zorganizowanej przez pol- trzymany wówczas samolot
ską policję kryminalną wynika,
miał na pokładzie siedmiu Pakistańczyków, dwudziestu kilże przes tępczo_ść_i:osyjskoję
zycznych przybiera coraz gro- ku Hindusów oraz kilku Rumunów i Polaka. C i ostatni
źniejsze rozmiary i formy .
W pierwszym kwartale br. podjęli się dokonania przerzutu
przybyło do Polski około I 900
ludzi do RFN.
tys. rosyjskojęzycznych , z któSprawa zakończyła się sukrych ponad 600 osób zostało cesem straży granicznej i polizatrzymanych za dokonanie cji, ale o sukces będzie znacznajgroźniejszych przestępstw:
nie trudniej, gdy na polskiej
zabójstw, rozbojów, napadów. granicy staną pierwsi azylanci
Drugie tyle stało się ofiarami z Niemiec. Są już wprawdzie
przestępców.
dla nich przygotowane obozy,
Udzielający wywiadu przedale nie mieszczą się one na testaw ic ielo m polskiej p rasy renach zamkn iętych, odizoloCzy policja zdoła nas obroGienadij Czebotariow - pierw- wanych od ludzi. Azylantom nić? Warto j uż dzi ś, zamiast
szy zastępca naczelnika Głów wolno swobodnie się poruszać wci ągać j ą w uliczne przepynego Oddziału ds. Zorganizo- po całym kraju, a ów „obóz" chanki ze zdegustowanymi powanej Przestępcz ości Rosji - jest jedynie miejscem wyzna- 1i ty k am i , uk i erunkować jej
powiedział:
dz iał an i a w obronie bezpieczonym im do zamieszkania.
W 1992 roku tylko w Rosji
Z niemieckich doświadczeń czeństwa nas wszystkich.
zanotowano 2 700 OOO prze- wynika, że przestępczość azystępstw, czyli o 20 proc. więcej
Ewa Bartel
lantów stanowi znaczny proniż wcześniej. (W Polsce liczba przestępstw w ubiegłym roku wynosiła 880 OOO - przyp.
EB). W tym samym czasie zabito 23 OOO osób (w Polsce
niespełna tysiąc - przyp. EB).
firmę
Liczba zabójstw w Rosji wzrosła więc, w porównaniu z roprzekształcasz przedsiębiorstwo
k iem 1991 o 40 proc. Z rąk

3 I 8 milicjantów. Obserwujemy w Rosji zastraszający wzrost korupcji. Z na.~zych informacji wynika, że organizacje przestępcze
na finansowanie swoich kontaktów z władzami przeznaczają 30-50 proc. swoich dochodów. Wpływy zorganizowanego świata przestt;pczego sięga
ją banków, instytucji zajmują
cych się prywatyzacją gospodarki i służb granicznych. Grupy przestt;pcze przejmują także
kontrolę nad wydobyciem surowców. Zyski inwestują
w rozwój wlasnych struktur,
które już teraz pokrywają się
ze strukturami państwa. Coraz
powszechniejsze staje się zj awisko dzielenia obszarów mię
dzy organizacje mafijne.

4f 59ffififiH
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Nie możemy, jako bliscy są
siedzi, wobec tych problemów
Rosjan pozostać obojętni . Dlatego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie kolo Warszawy zorganizowano konferencję, w której uczestniczyły
delegacje policji z 13 państ w
(w tym wszyscy sąsiedzi) i jedenastu obserwatorów zagranicznych. To spotkanie miało
uświadomić ogrom zagrożenia
bandytyzmem i przestępczo
ścią zorganizowaną , a nawet
mafijną, która już szuka i na
pewno nadal będzie szukała
dotarcia do naszego kraju .

OrS!anika
Malborsie Zakłady Chemiczne
,Organika" sp. z o.o.
82-200 Malbor1<
ul. Westerplatte 36/38
tel. 36-21 do 25

Zapraszamy zainteresowanych
do nabycia
r

STACJI BENZYNOWEJ W MALBORKU
~ trąsie wy/Otowej na Gdańsk

oraz CYSTE'lłNY-NACZEPYDO PRZEWOZU PALIWA
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Prosimy zainteresowanych o składanie pisemnych ofert wsiedzibie firmy w zalakowanych kopertach
z dopiskiem ,PRZETARG", wterminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.
Warunkiem rozpatrywania ofert jest wpłata wadium w wysokości 5 % od kwoty wyjściowej wynoszącej 2 mld złotych .
591/IIW
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Mieszkańcy Pasłęka oszc.zędzaiq

Co widać z banku KO?
niczym
W banku
w zwiercia dle, widać dokła
dnie sytuację finansową społe
cze1\stwa a także kondycję poszczegól nych podmiotó w gospodarcz ych . W ostatnim
okresie sytuacja materi,al na
wielu rodzin pogarsza się. Nie
brakuje jednak chęci do
oszczędzania, lokowani a pieniędzy w naszym banku - mówi dyrektor banku PKO w Pasłęku Zbigniew Kalwas.
Przykładowo w pierwszy m
półroczu tego roku w pasłęc
kim banku o prawie 3 procent
wzrosła ilość rachunk ów
oszczędnościowo-rozliczenio-

na długo . NieMamy cichą nadzieję, że miniona sobota pozostanie w dobrej pamięci pasłęczan
nic bychmury
nawet
ale
minut,
kilka
tylko
kropił
deszcz
pogodę,
o
biosa wysłuchały naszej prośby
, zesponsorzy
miasta,
ze
gospodar
wszyscy
Dopisali
ły w stanie przerwać letniego festynu .,DB''.
bardzo trudno zorganizować imprezę,
społy artystyczne, wojsko bez którego pomocy byłoby nam
- Agnieszka Licza przede wszystkim mieszkańcy. Było wspaniale - powiedziała nam Miss Pasłęka
Jej dwie kogazety.
naszej
om
Czytelnik
przesyła
powyżej)
(zdjęcie
barska, która napis na baloniku
jszej ,
najpięknie
koronę
o
wyścig
ie
wprawdz
przegrały
leżanki , Alicja Kostyra i Beata Wilczews ka

ale jeszcze wszystko przed nimi.
który znakomicie prowadził całą
Największą popularnością. poza naturalnie Tadeusze m Drozdą,
smakowało również paniom,
dziwo,
O
WERY".
„ELBRE
z
piwo
te
wyśmieni
imprezę, cieszyło się
co najmniej połowę
które choć nie stanęły do konkursu picia piwa przez smoczek, skonsumowały
„Gelato Fantastico" okazały się prawzawartości kegów przywiezionych z Elbląga. Darmowe lody
godzin pasłęcki rynek.
dziwym przebojem wśród dzieci, a napoje „NATA" zdobyły w ciągu kilku
się z nami w ubiespotkali
którzy
,
wszystkim
my
dziękuje
oferty
letniej
naszej
Za życzliwe przyjęcie
głą sobotę. Do zobaczenia!

1

wych natomia st o 6 procent
zwiększyła się liczba rachunków walutow ych. O blisko 9

I --- -

procent zwiększyła się liczba
kredytów dla ludności ...
Bank PKO w Pasłęku jest
jednym z ok. 800 podobny ch
oddziałów tej liczącej sic;
w kraju, finansowej instytucji.
Podobnie jak w innych tego rodzaj u placówk ach oferuje
klientom kilka ciekawyc h form
oszczędzania. Mieszkańcy Pasłęka a także pobliskic h Mły
nar, Wilcząt, Rychlik i Godkowa oraz wielu innych klientów
banku ceni sobie m.in. bony
,,Progresja". Popularne są również rachunki w walucie wymienialn ej. Bank PKO w Pasłęku należy do Krajowej Izby
Rozliczeniowej. Może również
na zlecenie
prowadzić,
podmiot ów gospoda rczych,

--·-----

Syz yfow y
rem ont
mo stu ·

1

sprawia, że
niegdyś najdłuższy w Europie
most drogowy przez Wisłę do
Tczewa, usytuowany obok mostu kolejowe go, jest cały czas
w remoncie. Renowacji poddawane są odcinki tego zabytkowego obiektu, posiadającego
fragmenty z l853 roku, w tym
filary z neogotyckimi wieżycz
kami i kratowe przęsło.
Taki remont można porównać do nie kończącej się pracy
mitologic znego Syzyfa. Może
bowiem dojść do tego, że po
dotarciu do rogatek Tczewa
trzeba będzie ponownie zaczynać remont w ... Lisewie. Sytuację może zmienić tylko potęż
ny zastrzyk środków na renowację zabytku.
Brak

pieniędzy

(am)

Dr og ow cy
•
•
1
e
n1
om
ap
w Elblągu
dojeżdża się do kilkunas tu
hurtowni , sklepów przemysło
wych, a także elbląskiego oddziału Banku Gospod arki
Żywnościowej. Tą trasą kursują również autobusy komunikacji miejskiej. Należy więc
ta ulica do bardziej uczęszcza 
nych w mieście. Stan jej jezdni w rejonie ulic Malborsk iej
Ulicą Zagonową

W gminie Kwidzyn

Ni e

i Piaskowe j wola o pomstę do
nieba . Kierowcy lawirują mię
dzy dziuram i i wyrwam i po
całej szerokości jezdni. Z każ
dym dniem wyrwy powięk
szają się, a zlożeczących pod
adresem drogowc ów przybywa. Letnia aura sprzyja robotom drogowy m o czym przypominam y odpowie dzialnym
(am)
za stan tej jezdni.

PO LIC YJ N A
Pięciu na

jednego

Pecha miał mieszka niec
Warszawy Andrzej S., przebywający w Jantarze , gm. Stegna.
Idąc ulicą Morską został napadnięty przez pięciu rozbójników w wieku od 17 -2 1 lat
(czterec h z E lbl ąga, jeden
z Łodzi), którzy przewróc ili
go, skopali, zabrali portfel
z kwotą 1,5 mln z! i zegarek
casio. Napastników zatrzymała
policja ze Stegny.

Wypadek na przejściu
przy ul. Het mański ej 55- letni Rosjanin
Walerij G ., jadący mercede sem, potrąc ił na przejściu dla
pieszych 60- letnią Józefę K.,
która odwiezio na została do
szpitala.
W

E lbl ągu,

Nieudane łowy
trójka
- Tomasz P. lat l9. Robert S. lat 23
i Anna M. lat 16, postanowiła
w Elblągu rozpo cząć Iowy.
Najpierw włamali się do stoją
cego w rejonie ulic Giermkó w
i Hetma1\skiej poloneza , a potem, uszkadzając pokrywę stojącego nie opodal fiata 126p,
próbowała włamać się i do tego pojazdu. W nocnym polo-

Było po północy , gdy
mieszkańców Tczewa

waniu na lupy przeszkodziła
im elbląska policja.

Kradzież

na budowie

Dozorca nie upilnował
W Sadlinkac h, poprzez wyszyby w oknie przestępcy
dostali się do budynku administracyjnego Zakładów Przemys łu Drzewne go skąd wynieśli
fax, 3 aparaty telefoniczne produkcji zachodniej i 400 tys. zł
w gotówce. Straty szacuje się
na 20,5 mln zł. Obiekt był dozorowany. Jak się okazuje, tylko w teorii, bo nikt rabusiom
nie przeszkodzi!.

jęcie

biesiada...

W Skolwit ach, gm. St.
ze sklepu należące
go do Reginy J. zginąly wędli
ny . konserwy , słodycze i inne
artykuły spożywcze na sumę
15 mln zł. Zdaje się, że będzie
niezła biesiada

Dzierzgoń

(p)

niewic i Tychnow ach. Do k01\ca września przekazana będzie
centrala o 200 numerach w Pastw ie, z przeznac zeniem również dla kilku sąsiedn i ch wsi.
Jeszcze w tym roku podłączy 
my 50 nowych numerów dla
mieszkańców wsi Mareza

Ekologiczna
Przejeżdżających przez
Tujsk w kierunku Mierzei Wiślanej frapuje widoczny z szosy nowy kompleks budynkó w
wokół którego krzątają ~ię budowlani. Prace zbliżają się do
końca. We wrześniu naukę
w szkole rozpoczną dzieci
z Tujska i okolic. To poważne
zadanie inwestyc yjne zapoczątkowały decyzje samorządu
gminy Stegna. Uznał on za niezbędne wybudow anie nowego
obiektu oświaty w tej miejscowości, przeznaczając na ten cel
własne środki i zabiegając o
finansow e wsparcie w województwie i Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Koszt inwestyc ji w I etapie
jej realizacji wyniesie 6,5 mld
zł. Tylko w tym roku stegnień
ski samorząd wyasygnował na
ten cel 2 mld zł. Równocześnie
starano się o wsparcie idei

w

Gdańsk u -Oliwie,

'' S.A.

ul. Grunwa ldzka 481

na rzece
Elbląg

A P TEKI
ul. Hetmańska 8
MALBO RK, ul. Jasna 10
PASŁĘK, pl. Grunwal dzki 7
(leki gotowe)
KWIDZ YN, ul. Braterst wa
Narodów 52, g. 9-18, ul. Staszica 22.
NOWY DWÓR GDAŃSKI,
Apteka Morska (całą dobę)

ELBLĄG,

Frombor k w zabytkac h kultury materialn ej . Dawne mapy
i atlasy. Koperni k - biograficzna. Gabinet uczonego doby renesans u . Polska grafika
kalendar zowa 16-18 wiek. Jan
Kepler /1571-16 30/. Kontynu acja myśli Kopernik a. Historia
medycyn y.
SZTUTO WO. Muzeum Stutthof. g. 8-18

Lecznic a dla zwierząt,
ul. Warszaw ska 112, tel. 3861, g. 7- 15.
Pogotow ie wet. g. 17-7

P OGOT OWIA
AWARIE
ELBLĄG.

energety czne 991, g. 6-22,
gazowe, całą dobę, wod. kan.
994, całą dobę, ciepłownicze
993, całą dobę. Zarząd Budynków Mieszkal nych tel. 33-6847, całą dobę. Przedsiębior
stwo Usług Pogrzeb owychDębica, tel. 33-45-66 , (całą
dobę) PUP "Charon" ul. Bema
25, tel. 33-81-6 6, g .8-16

POGO TOWI A
RATUNKOWE
ELBLĄG.ul.

Bema (czynne

całą dobę)

- wypadki 999
BRANIE WO
- wypadki 99
KWIDZY N
- wypadki 999, 39-09
MALBORK . ul, Słowackiego
- wypadki 999, tel. 24-7 5

(tel.całą dobę).

POMOC DROGOWA
ul. Płk. Dąbka 75
tel. 34-05-89
Radio El, tel. 32-79-26 , UKF
73, I MHz, stereo
i prognoz a
Wiadomości
pogody, godz. 6, 7, 8, 9. 10,
12, 14, 16, 17 , 18, 20 i 22.
Przegląd prasy lokalnej, godz.
7.30, krajowej 8.15

ELBLĄG.

(całą dobę)

- wypadki 23-33
ELBLĄG. Wojewód zki Szpital Zespolon y. ul. Królewie cka 146. tel. 34-4 1- 11
Dział pomocy ambulato ryjnej
- stomatolo g. g. 19-7 (soboty
robocze od g. 15-7. niedziele

W TWOIM DOMU
Wkażdym kolorze'i dow&lnymkształcie. Okna THERMOPLAST.
'\\.

l.aufaj im, a,, zobac;,sz więcej: funktjonalne, energooszczędne, proste w
""' *
.'
@
obsłudze, cię wymagające konserwacji. Montaż i pełny serwis, wieloletnia
S:' .

~

.

"

'N.

~

gwarantja, żadnych wypaczeń! Pnekonaj się - jak śwt wygląda

informatyczne
- Doświadczenie we wdrożeniu i integracji
systemów informatycznych UNIX
- Znajomość organizacji pracy w przedsiębiorstw i e

rj i zdrowo. Aby zobaczyć
naprąwdę.. :}aśni~, cieple} bezpieczni
"
,!
~

i

:,.,

"

'}

wystarcty popatrzeć!
•THERMOPLASI -OKNO NA SWIAT

przemysłowym

STAC .IE

BEN ZYNO WE

i świąta całą dobę)

ul. Nowodw orska
45 (całą dobę) ul. Warszaw ska, Rawska (całą dobę)
BRA.N'IEWO. ul. Elbląska 25,
codzienn ie od g. 7 do 18
SZTUM. ul. Jagielly 43, codziennie od g. 7 do 20,
,,Saro" (wjazd od strony Malborka), całą dobę
MALBO RK. ul. Łąkowa 56,
codzien nie od g. 7 do 20.
"Organi ka" całą dobę, ul.
Marksa g. 7-20

ELBLĄG.

- chirurg w dni powszed nie,
niedziele i święta całą dobę,

OST RE
DYŻURY
- wewnętrzny, Woj. Szpital
Zespolon y, ul. Królewiecka
- chirurgia , Woj. Szpital Zespolony, ul. Królewiecka -anestezj ologia, Woj. Szpital
Zespolon y, ul. Królewiecka
-po łożniczo-gineko logiczny,

Woj. Szpital Zespolon y, ul.
Królewiecka
- noworod ki, Woj. Szpital Zespolony, ul . Królewie cka
- dziecięcy, ZOZ, ul. Żerom
skiego
- okulistyk a, psychiatr ia, chemioterap ia. Woj. Szpital Zespolony, ul.Królew iecka
- s tacja dializ. ul. Zw. Jaszczurczego
- zakaźny, ZOZ. ul. Żerom
skiego
Woj. Przycho dnia SkórnoWenerol ogiczna, ul. Żerom
skiego 2, tel. 33-64- 42. dyżu
ry wenerol ogiczny i A IDS
w każdy poniedziałek i czwartek oprócz dni świątecznyc h
odg. 19do 7

SKLE-PY
·· --ELBLĄG

„U Dębego" ul. Legionów do
2 w nocy, ul. Pod górna od g.
20 do 2 w nocy (niedziel e od
g. l I do 24), ul. Jaśminowa
całą dobę, Va Bank ul. I Maja
dog. 22
KWIDZY N, Delikatesy Karo
ul. Chopina (8-20, niedziela
I 0 - 20), delikate sy Dębowe
(sob. g. 13-2 w nocy)

'TAX I
N A TELEF ON

Klinika dla zwierząt, ul. Grunwaldzka 108 , tel. 33-72-49
(całą dobę)

Hote l dla psów, ul. Grun waldzka l08 (całą dobę)
KWIDZY N
Kolumnę

ze~poł·

redagu.1e

dworzec kolejowy .
tel. 33-9 1- 10, pl. Jagiellończy 
ka. tel. 33-94- I O, ul. Beniowskiego, tel. 34-37-54 , ul. Okuli ck iego, tel. 34-27-5 4, taxi
bagażowe, tel. 34-57-54
BRANIE WO.tel. 27- 10
KWIDZY N, tel. 36-01
MALBO RK. tel. 33-20
SZTUM. tel. 24-52

ELBLĄG.

ELBLĄG

kier.

Stanisław

Wojtasia

Jamn,l Pazio, sckretaria
Krystyna Przybylska.,Adre~ Oddziału w Elblągu~ ul
Łączności 1, tel 32-73•26. fax 12-70-94,

Grażyna Gosk , Piotr Kajmer.

STYROPIAN

OKNO NA SWIAT

Wymagania:
Wykształcenie wyż sze

I
!
I

STOGI , TAMKA 6A
tel. 37-39-27

transport

Domki letniskowe

!1

drewniane, całoroczne
tylko w lipcu

!_11

i sierpniu po cenach

,I

z_i_~~-r~

47~

LogoT ex
I'

J

Pruszcz Gd.
ul.H. Sawickiej 2
tel. 82-22-51 (w. 269)

85
815

Oferty skład ać w Słu ż bie Pracowniczej
tel. 52-50-11 w. 236 pok 228.

912

...,;

, OPEL
SERWIS VO LVO
I
CZĘŚCI NOWE

,-------,

UŻYWANE

e AUTOALARMY SZWEDZKIE

e KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA AUT
e BLOKADY SKRZYŃ BIEGÓW
e ZNAKOWANIE POJAZDÓW - "SOMERW'

- Wynagrodzenie do uzgodnienia

SEKRET Gdynia -Witom ino
te l. 24-02- 19

:wY $ T A WV

szkoła

Jachty

fu~~

Chwarznieńska

ELBLĄG. Bulwar Zygmunt a
Augusta. Wystawy : archeologiczne. Nim powstał Elbląg.
Dzieje Elbląga 1237-1947. Elbląskie rzemiosło artystycz ne
17-19 wiek. Sztuka sakralna
Elbląg i okolic. Truso i Elbląg
- archeologia olśniewa.

pod

~

ul.

- - EA
- - MUZ

rozbudowa sieci wodociągowej
w pobli:i:u Rakowca.
, - Czyżby kryzys gminy /
Kwidzyn nie dotykał?
- Dotyka, jak najbardz iej. \
Tylko że my nie załamujemy
rąk, nie dajemy się biedzie.
Gmina Kwidzyn jest typowo
rolniczą gminą. W ostatnim
okresie komplikuje się sytuacja
w PGR. Zalegają w tym roku
z I mld złotych podatków. Nie
żaglam i
Półkolonie
spłynęło też ok. 500 mln zło
nieruod
podatku
tych z tytułu
chomości. Jest to znactący
udział w 17 mld całego budże
tu gminy. Rośnie bezroboc ie.
Część osób korzysta z zasił
ków. Uruchomiliśmy w gminie
roboty publiczne. Zatrudniamy
14 osób, które pomagają przy
pracach porządkowych . Kłopo
ty przeżywa również WZPOW
Fot. Piotr Kajmer
w Kwidzy nie. Tymcza sem
Ten widok ucieszyć może
większość rolników naszej
gminy dostarcz a do zak ładu każdego żeglarza. Od kilku dni ~groszek, fasolkę itp. Już dziś na rzece Elbląg zobaczyć moż- ,
mam prośby o interw encje na jachty optymist y i kadety.
w sprawie zapłaty, są kłopoty Kierują nimi bardzo młodzi że
ze sprzedażą wielu innych pro- glarze. Najmłodszy uczestnik
tej wyjątkowej w Elblągu pół
duktów rolnych ...
- Marzeni a wójta gminy kolonii na zaledwie 7 lat, poc hodzi z Berlina. Większoś ć
Kwidzyn?
- Mam ich wiele: dokończe  \ z tych dzieci jeszcze kilka dni ,
nie telefonizacji wsi. zbudowa- temu nic miała pojęcia o zwro- tl!i!
nie kilku kilometr ów dróg. tach. halsowaniu i sterze. Dziś,
po kilku dniac h edukacj i,
W tym roku chcemy rozpocząć
odbywa nej pod okiem do budowę oczyszcz alni ścieków
w Tychnow ach. W ub.r. prze- świadczonych żeglarzy, radzą
sobie bez problem ów z ża- "
kazaliśmy niewielką oczy główką .
szczalnię w Janowie . Mamy
Półkolonię o profilu żeglar
już więc pewne doświadczenie
skim prowadz i Marek Nienaz tego rodzaju obiektami ...
Gmina Kwidzyn : ponad 22 dowski. Opłata za dwa tygo- ,
tys. ha powierzc hni, 22 wsie dnie nauki oraz pobytu na wosoleckie, ok. IO tys. mieszkań  dzie, w tym także posiłki, wyw Brokow ie. Wodociągi : ców. Na potencja lnych inwe - nosi 200 tys. złotych. Ni ebaw ciąg u dwóch ostatnich lat storów czeka m.in. IO ha tere- wem szkolę pod żaglami ukoń
nu pod budowę w Rakowcu , czy kilkunast u młodych e lblą- •
ułożyliśmy ok. 20 km sieci wodo wykorzy stania są obiekty żan. Inni. którzy mają zamiar
dociągowej, do ok. 80 gospodarstw rolników doprowadzili- po b . Zakładzie Transpo rtu poczuć smak żeglowania, moi Chemizacji w Górkach, wraz gą zgłaszać się do siedziby harśmy wodę. W tym roku kontycerskieg o ośrodka wodnego
nuujemy roboty w pobliżu wsi z tartakiem .i magazynami.
SW
SW „Bryza" w Elblągu.
Kamion ka. Brokow o. Trwa

Z11-1l.JJ d-.LJn._..i_ _ _ _ _ __ __
- Kierownika Dziafu Informatyki.

oferuje gener alny impor ter

ELBLĄG, Światowit, nieczynne, Syrena. •Sneake rs
(USA) od 1.15 g. 16, 18,
Odwet (USA), od I. 15, g. 20

w Ministerstwie Ochrony Śro- @
dowiska, z którego uzyskano ~
środki na budowę przyszkolnej "
oczyszczalni ścieków i instalacji nieszkod liwego dla otocze- @
nia ogrzewan ia gazowo-o lejo- "
wego. Będzie więc to obiekt ,
ekologiczny.
Kuratoriu m Oświaty w El- ,
blągu wsparło inwestycję 2
mld złotych. Ministe rstwo ,
Edukacji Narodowej przekazało środki na pierwsze wyposa- ,
żenie obiektu w meble i niezbędne urządzenia dydaktyc z- @
ne. Na każde 1O pomieszczeń ,
do nauki przeznac zono po 15 ~
mln zł na meble i 5 mln li - na
wyposażenie specjalist yczne.
W roku przyszłym zamierza
się rozpocząć [l etap budowy
szkoły - sali gimnasty cznej.
Koszt tego zadania, wg aktualnych cen, to kolejne 4 mld złoA. Minkiewicz
tych.

~~

Gra na rzep

KI N ~ _

bi ed zi e

Wytw órnia łożysk Slizg owyc h

,,BIM

Dramatyczny, (nie-

We wrześniu pierwszy dzwonek

Rozmow a z wójtem gminy i Obory, rozpoczn iemy też telefonizację rejonu centrali RaKwidzyn Edmundem Wierzbą
- Ile lat rządzi pan gminą kowiec. Są to zawsze wspólne
inwestycje: urzędu telekomuniKwidzyn ?
kacyjnego, urzędu gminy i lostycznia
l
od
20,
Ponad
1973 roku. Mieszkańcy gminy kalnych samorządów. Przyszli
abonenci wpłacają po kilka mimają do mnie widoczni e zaufalionów złotych, pomagają przy
nie.
- Nie sądzę, by nie mieli robotach ...
Budujem y także drogi .
istotnych ku temu powodów ...
- To prawda. Wspólnie wie- M.in . ze środków samorządu
le zrobiliśmy. Nie oglądaliśmy poszerzany jest 5 - kilometro wy odcinek drogi wojewód zsię na kryzys i rozliczne kłopo
Korzenie wo - Pastwa. Tą
kiej
zjedzawsze
ty. Ja wychodzę
nego założenia - jeśli sami so- drogą jeździ wielu mieszkań 
bie nie pomożemy to nikt nam ców naszej gminy. A na du:i:ą
nie pomoże. Przykłady z ostat- pomoc finansową UW w Elniego okresu to chociażby tele- blągu nie możemy liczyć ...
fonizacja wsi. Oddaliśmy do Zmodernizowaliśmy drogi lokalne w Liczu, Rakowcu i 700
użytku dwie nowe centrale, po
I 00 numerów każda, w Korze- - metrowy odcinek drogi

W Kwidzynie przy ul. Sokozłodzieje włamali się do bę 
dącego w budowie domu, skąd
ukradli narzędzia ręczne i elektronar:cądzia warte JO ,4 mln zł,
a należące do Towarzy stwa
Gospoda rczego „Kontak t"
z Kwidzyna.

ELBLĄG,

czynny)

KWIDZ YN. Zamkow e. ul.
Katedra lna 1. Wystaw y:
Współczesna sztuka ludowa.
Exlibris współczesny.
MALBO RK. Zamkow e, ul.
Hibnera 17. Wystawy : Rzeżba
sakralna. Bursztyn .
FROMB ORK. M. Kopernik a.

SZTUM

dać się

lej

Będzie

rozliczen ia z zagranic znymi
partnera mi. Finansuj e także •
wszystkie inwestycje mieszkaniowe.
Niestety , z uwagi na tajemnicę bankową, nie mo:i:na
podać ilu miliarderów mieszka
w Pasłęku, jakimi kwotami
obracają firmy i spółki ...
Cieszy jedynie fakt, że•
w Pasłęku oszczędzają także
najmłodsi. W ubiegłorocznym,
ogólnopo lskim konkursie SOP
dwie szkoły podstaw owe:
z Zielonki Pasłęckiej i SP nr 3
z Pasłęka zajęły odpowie dnio
drugie miejsca. Być może wła
śnie spośród nich wyrosną
przyszli finansowi potentaci.

TEAT RY

Ir,fomujerny PT Klientów, że od dnia 20.07 .1993 r. Biuro Ha11dlowe
Firmy THERMOPLAST SYS':'EM !DEAL DYSTRIBt:TION r,.a nową siedzibę
w Gdańsku 80 -219 , ai. zw-1c1ęstwa lt (obok basenu Politechn iki Gd.)
3~2/MM
tel. 47 - 19 -30, 47 ·20 39, 47 -29 -57

MG BILSE RVICE

GDAŃSK, Piekar nicza 7
tel. 32°62° 59 w. 1 O

Str.15

20 lipca 1993
Gdynia, ul. Świętojańska 40/2
[
tel. 20-47-16, 25-17-99
WEŁNA MINERALNA

KA

Tel. kom. 0-90504010
0-90504009

OKNA
DACHOWE

Osiągnijtymi bądź osiągalny~

Duńskie

My Ci w

MATERIAŁY
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®

i WYPOSAŻENIOWE

~
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Zadzwoń i My przyjedziemy

s2J

1'

Autoryzooanydfstrybutorfirmy

_.NFER.TIEL~
Telefony komórkowe

NOKIA

®

==...

~

oferuje duży wybór
wysokiej jakości towarów z Indii
po atrakcyjnych cenach hurtowych:

posiada w

Kottage Ind.ia - New Delhi

R-1 141/MM

►

►

sprzedaży

Jesteśmy

uprawnieni do wystawiania faktur VAT.

~i
Kupisz FIATA
w Auto-Mobil Wejherowo, ul. Gdańska 17 ·
tel. 72-14-72 i 72-16-35
po cenach preferencyjnych
ustalonych przed 5.07. 93 tj. VAT-em
tylko do 30 lipca 1993 r.

I
l

ł
Ad.
1•
i •
res ,mny:
Gdańsk-Olszynka, ul Olszyńska 3 / I
te/. 31-38-36
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BLACHY CZARNE
I OCYNKOWANE

ORIENT
CITIZEN

e STAL KSZTAŁTOWA

TISSOT
• zegarki, budziki
• kalkulatory, notesy

e STAL ZBROJENIOWA

menedżerskie

• instrumenty muzyczne

e PROFILE ZAMKNIĘTE

Gdańsk,

ul. Grunwaldzka 141,
tel.lfax 48-42-68

8 RURY CZARNE
I OCYNKOWANE

BAUM"X' ~

R-1194

firm

• Zapolnlczkl

• Zegary

• Went',1atory

• Kalkulatory, databank!

•

: =u="S=o=lid=a=rn=o=śc=i"=)==◄s9=◄◄::!J
=Za=r=zą::::d:=u::::R:: : eg: :io=n

poszukuje kandydata na stanowisko
kierownika Zakładu Poligrafii
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Opinia z poprzedn iego miejsca pracy.
3. Przedstawienie koncepcj i funkcjonowania
zakładu jako samofinansującej się jednostki
w Politechnice Gdańskiej .
Podan ia należy składać w terminie 14 dni od
daty ukazania się ogłoszenia w Dziale Osobowym Politechniki Gdańsk i ej, 80-952 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/ 12.
Informacji udziela z-ca dyr. administracyjnego
33469
PG - tel. 47-1 7-44, 41 -65-07

damskq

• Maszyny do pisania

• Krzeslt:J biurowe

Upusty cenowe do 8 % III _.....
Gdails«,ul,KOCUAK/1
lelAax31-77-46

=-..,..e::-==1 9.00 · 18.00
ClUIO,i;;;tc:.1 sob, 10.00 . 15.00

I AUTOALARMY
I RADIA SAMOCHODOWE
I TELEFONY KOMÓRKOWE
I BLOKADY SKRZYNI BIEGOW
I ZNAKOWANIE POJAZOOW
123'0

Bieliznę

~~

Domów Jednorodzinnych im. Jana Heweliusza
w Gdańsku (nie mylił z Osadą HeweliuszaJ posiada
do natychmiastowej zabudowy kilka wolnych działek
w układzie· segmentowym na terenie jedn. ,r
w Gdańsku-Chełmie.
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• Role1y oldeme

• Nesese,ylwallzkl
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• WoQ szwedzkie EkS
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CASIO.

rożnych

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Budowy

Informacje w sprawie czfonkostwa, w biurze Spófdzielni
we wtorki i CZvVartki, w godz. r 5.00- 17 .00,
ul Waty Piastowskie 24 pokój 22

l

l

• Sztuczne kwiaty

I translatory

\..

I

WZORCOWNIA
Koszalin,
ut. Z~cięstwa 190/192
tel.: 18 4) 42-54-61 w.35

gospodarstwa

L\f

POLITECHNIKA
GDAŃSKA

STALE OFERUJEMY:
sprzęt

~

'I

HURTOWNIA
GDYNIA
ul. Pucka 28
telJfax: (0-58} 231-731

'

...

domowego

GIER ZAROBKOWYCH:
flipperów, video lub
stołów bilardowych.

ASORTYMENT

I

2

WYDZIERŻAWIENIE

Hurtownia oferuje

1.

2

pl!! 5. Wiaty magazynowe o pow. 750 m

lub w atrakcyjnych
ośrodkach wczasowych
PROPONUJEMY

WYROBY
HUTNICZ

NEX Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Miszewskiego 17, ,r 41-79-26. 41-65-13

~----2

Trójmieście

3 1a

Autoryzowany Reselter

a 1•

1. Pomieszczenie biurowe o pow. 30 m'

powierzchnię

EURO-JOY
GDAŃSK-WRZESZCZ
ul. Kościuszki 11 6
tel. 41-88-38

Kup sprawdzone przez wielu Użytkowników

Li 2. Pomieszczenie warsztatu samochodowego o pow. 230 m
lh 3. Pomieszczenie warsztatowo-magazynowe o pow. 340 m'
l!1 4. Pomieszczenia magazynowe o pow. 506 m

• AGD -

Dla odbiorców indywidualnych
ceny niższe
niż przed wprowadzeniem podatku VAT

do najlepszych!

programy komputerowe naszego autorstwa
□ NOVEL

--r\ - _ _ ________;.________ ----- . -!' Spółka „PORTAL" wydzierżawi:

JeJli posiadasz wolniJ

w

•

2

Gdynia, al. Zwycięstwa 16, tel. 21-18-87

§UfiJH

Dołącz

Towarzystwo Inwestycyjno-Budowlane
Gdynia. ul. Akacjowa 47, tel. 248-024

lnformacia: Salon Motoryzacyjny

-

Mercedes-Benz

EX

Sprzedaje w cenach z 1992 r.

Kupisz: za gotówkę, na raty, w leasingu

PM+M

Zasada Centrum SA
Piastowskie 1
tel. (058) 374-694 lub 695
fax (058) 319-545

- dzielnica willow a Rumia - Janowo
\X(ykonane z cegły. Stan surowy otwarty.
Wtasność hipoteczna.
Ulga podatkowa na 1993 r.

posiadających ulgę celną
z tyt. likwidacji przedpłaty

e

Sobiesław

Gdańsk , Wały

'12074/MM

1

bonifikata 6 mln
bonifikata 8 mln dla klientów

Wysokie rabaty- niskie ceny.
Dla płatników VAT
korzystniejsze niż dotychczas.
Wszystkie typy
w atrakcyjnym 3-letnim leasingu.
Wpłaty przed odbiorem tylko 28%.

TANIE ATRAKCYJNE DOMY

Deale ra FIATA
VAT BEZ WAD -

PEŁNY

Promocyjna oferta
do 15 sierpnia.

PRZYJDŹ, SPRAWDŹ, KUP - ceny konkurencyjne.

Zapraszamy do naszej hurtowni:
00-781 Warszawa, ul. Boryszewska 15
tel. 45-51-03

Dostawcze i ciężarowe

oraz sprzęt I odzież niezbędną
i chroniqcq człowieka
na każdym stanowisku pracy

jest jedynym dystrybutorem indyjskiej firmy

y

ME

W€ŻE POŻARNICZE ,a 52

••EASTERN FASIIION"

fax 36-03-74

ZMIANA NR. TELEFONU
tel. 57 59 51

straszyn, ul. Spacerowa l
tel. 82-22-36/39, fax 82-89-68, tlx 0512695
Gdynia, ul. Polska 9, tel. 21-52-24
Elbląg, ul. Komeńskiego 3a, tel. 0-50-33-88-57

od 20 mln - 10 %
od 108 mln · 15 %

(wjazd od Dolnej, Ludowej)

GDAŃSK, ul. Słowackiego 73

SUPON S..A.

70 OOO • 140 000/1 szt.
• bluzki damskiP letnie z bawełny
• dobrej jakości T-shirty w wielu kolorach po atrakcyjnej cenie
tylko 18 000/1 szt.
• slipy damskie, dziecięre i męskie z bawełny
90 OOO • 140 000/1 tuz.
* wyroby artystyczne z mosiądzu i drewna 15 OOO • wzwyżll szt.
• skórzane torby gospodarcze w różnych kolorach
tylko 150 000/1 szt.
• wyroby skórzane: (portfele, paski, kosmetyczki,
etui na papierosy, etui na szminki, etui na okulary
15 OOO • 120 000/1 szt.
• ouży WYBÓR SZTUCZNEJ BIŻUTERII,
KADZIDŁA, OKUIARY I WIELE INNYCH WYROBÓW

Specjalny rabat!

A

OFERUJE:
• przepływowe podgrzewacze wody AEG na 220 V i 380 V
• szwedzkie ogrzewanie elektryczne
• grzejniki panelowe KONCERNU „RETTIG" (Finlandia)
jedno- lub dwupłytowe z konwektorem o wymiarach:
wys. 300 - 400 - 500 - 600 mm
dl. 400 • 2000 mm
• ogrzewanie podłogowe • maty elektryczne AEG

pomożemy.

Zadzwoń i przyjedź

BUDOWLANE

POL - DANSKE
PAWILO~ .DANIA"
SOPOT, al. Nlepodlegloścl 692
tel./faJ: 51 74 21

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

POMNIKI POMNIKI

i ~BiiC]~Bojano !
N tel, 76•00·79, 29.04-01 N

ICI, OUZł I

; Po wprowadzeniu;
tł
VAT
~
• ►
•
Q)/
►
t:z 510 tan1eJ·. tz

30ffll/lCY
IIODNYCH DODAT
DORYCIA

0

0

= lipiec - sierpień =

C.,

35357C.,

PARAPETY LADY

"Eve" hurtownia

i sklep wzorcowy

39441

PHRiN „SP" Centrala Nasienna
wWejherowie

"Wrzeszcz"

ul.

i

ogłasza

przetarg
ofertowy na:

- lokal użytkowy o pow. 197 ,8 m 2
.pr zy ul . Lelewela 17, wyposażony w energię
elektryczną, wod.-kan., c.o.
- lokal użytkowy o pow. 376,0 m2
pr zy ul. Lilii Wenedy 18 C, wyposażony w energię
elektryczną, wod.-kan., c.o., c.w., telefon,
· ,,vykorzystanic ścian budynków oraz elementów
małej ar chitektury do celów reklamowych.
Oferty należy przesłać w terminie 14 dni od
ukazania się ogłoszenia. Oferta powinna określ ać
lokal, cenę za m 2 , przczhaczrnie lokalu (lub ściany
budynku).
Szczegóło,vych informacji udzieli dział techni czny,
tel. 4 1-80-37.
82

80-834 Gdańsk
ul. Podkramarska 5
Tel. 31-81-81

~r0jcy3

Zarząd Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ul. Lelewela 17

0W

Prze mysłowa

56

Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż
n/ w sprzętu:

i

1. Ciągnik C-355
2. Wózek widłowy WW-1204
WW-1207
3. "
4. "
EV 210
5. Przyczepa ciągnikowa 3 t
" 3,5 t
6.
7. Dmuchawa zbożowa elektr.

prod.1972
prod. 1972
prod. 1978
prod.1978
prod.1971
prod. 1972
prod. 1974

cena w. 24 OOO OOO.cena w. 7 500 OOO.cena w. 3 500 0001·
cena w. 9 OOO OOO.cena w. 7 OOO OOO.cena w, 8 OOO OOO.cena w. 25 OOO OOO,-

Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.1993 r. o godz. 11.00
w siedzibie Zakładu.
i i Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium 10 % ceny
li wywoławczej najpóźniej do godz. 10.00, 26.07.1993 r. do kasy
: J

Jr

LZakładu.

----·---- - ---
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i
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20 lipca 1993

Str.16

Aktywny

Pned ligowym sezonem: Bałtyk Gdynia

Jaskuła
Nadal bardzo aktywny na
trasie kolarskiego wyjclgu
zawodowców Tour cle France
iest Polak, Zenon Jaskuła.
Na wczorajszym XV etapie
z Perpignan do Andory (231,5
km) nasz zawodnik był czwarty. Za nim linię mety przejechał lider i główny faworyt do
zwycięstwa w Wielkiej Pętli,
Hiszpan Miguel Indurain. Wygrał Kolumbijczyk Olivero
Rincon.
Po tym etapie, w czołówce
wyścigu nie zaszły większe
zmiany. Jaskuła nadal zajmuje
trzecią pozycję, za Indurainem
i drugim w klasyfikacji, Kolumbijczykiem Alvaro Meji.

W

Bałtyku _G_dynia
mogą mice sportowe powody
do satysfakcji.
W poprzednim
sezonie gdyńscy piłkarze uplasowali się na wysokiej IV pozycji w II lidze, najwyższej
z trójmiejskich drużyn. Wszy-

niższą

od

wymagań Gołeckie

gra w nie zmienionym

skła-

go. Obu panom na dogadanie

d.zie.?

się po7.0Stało Już niewiele dni.
Wsz.ak w sobotę pocr.ątek se•

- Uważam, że tak jest korzystniej. Przecież wykrystalizowała się grupa podstawowych
piłkarzy i teraz można skupić
się już tylko na budowaniu jak:
najlepszej formy i na walce
o dobry wynik.

zonu i to od razu gdyńskie
derby Bałtyk · Arka. A Bał

tyk bez Gołeckiego, to zespól...
niepełny. Jego rola lidera nie
podlega bowiem dyskusji. Co

- Od lat obserwuję rywalizację na zapleczu ekstraklasy
i nie zdarzyło się, aby awans
wynikał li tylko z dobrych chę
ci i deklaracji. Do tego potrzebne jest solidne wsparcie finansowe.

Dzisiaj na kortach w Sopo•
de rozpocznie się ostatni akt
satelitarnego turnieju tenisowego, ITF Polisb Pomorski
Bank Kredytowy Satelite' 93.
Łącma pula nagród wynosi
w nim 25 tys. dolarów. Do fi.
nałów zakwalifikowal i się
najlepsi tenisiśd popnednicb
tnecb turniejów rougranych
w Olsztynie, Szczecinie
i Gdańsku.

- W kadrze Bałtyku aż 26
zawodników. Większość już
manych, ale może powie pan
kilka słów o tych najmłod
szych.
- Rozszerzyliśmy kadrę
o najbardziej uzdolnionych
ubiegłorocznych juniorów. Oni
będą raczej się uczyć przy starszych kolegach, wspólnie trenować. Liczę na ich postępy,
a wówczas otrzymają szansę
gry w lidze.

(sus)

- Wróćmy jeszcze do
spraw transferowych. N°Ikogo
nowego nie macie, bo brak
pieniędzy. Wiem jednak, iż liczono na sprz.edaż chociażby
jednego piłkarza, aby podraW ubiegły awartek,

tować własną klubową kasę.
- Rzeczywiście, liczyliśmy

obrałeń

w wypadku samochodowym do•
1nał na■y w środowisku pfl.
karski ■ Wybrsela, Andrsel
Clyłalewskl.

Prowadzona przez niego mazda

Dariusz Skrzypcwk mia/ iść do Arki, Rafa/ Klajnszmit nawet :agraf w Zawiszy. Obaj wystąpią jednak w Ba/tyku.

wpadła w poślizg, w Gdyni na
skrzyżowaniu ulic alei Zwycięstwa

i Stryjskiej, w wyniku czego przejechała przez chodnik i stoczyła się
ze skarpy w kierunku ogródków
działkowych. Zawiodły też pasy
bezpieczeństwa, gdyż byty bramkarz, a obecnie sędzia piłkarski.
głową uderzył w szybę swojego samochodu i rozbił ją.
Obecnie „Czyżyk" czuje się dobrze, ma założony na szyi gorset
i na własną prośbę został zwolniony ze szpitala do domu. Rekonwalescencja potrwa 6 tygodni . Po tym
okresie na pewno znów włączy się
w wir życia środowiska piłkarskie
go. Na złość swoim wrogom - żar
tował w rozmowie telefonicznej.
My do nich się nie zaliczamy.
toteż szczerze życzymy sympatycznemu panu ~ndrzejowi szybkiego powrotu do zdrowia i na zielonąmurawę.

(SUS)

scy, którzy interesują się futbolem wiedzą jednak o wojnie jaką piłkarze toczyli z prezesem
Zbigniewem Korlatem o wyegzekwowanie należnych im
pieniędzy z tytułu stypendiów
i premii za zdobyte w lidze
punkty. W końcu doszło jakoś
do ugody, chociaż wszystkich
pieniędzy do dzisiaj nic wypła
cono. Dziewięciu zawodników

uznało, iż przyszłość w Bałty
ku jest niepewna i wpisało się
na listę transferową. Życie
pokazało jednak, ie indywidualne marzenia i aspiracje
nie zawsze da się zrealizować
w siermiężnej polskiej, pił
karskiej rzeczywistości. Zaden powainy kupiec nie zgło
sił się w klubie przy ni. Olimpijskiej.
Tak czy inaczej przez Bał
tyk prL.eszedł w ostatnich tygodniach szkwał, może nawet
sztorm i wcale nie jestem przekonany, czy do ko11ea oczyści!

będzie jak się panowie nie dogadają? Gołecki mówi, że
przestanie grać w piłkę, albo

wyjedzie do Belgii. Działacze
klubu są jednak dobrej myśli.
Piłkarz musi teraz chodzić po
ziemi - twierdzą. Gołecki zagra
w Bałtyku . No, zobaczymy.
Trener, Krzysztof Szkoda,
miał zamiar z Bałtyku odejść.
Po rozmowach z zarządem klubu zdecydował się jednak pozostać. Na kilka dni przed
pierwszym meczem poprosiliśmy go o rozmowę.

• Panie trenen.e zacznijmy
od tego, że miano pana ie•
gnać, a tu Szkoda znowu
z Bałtykiem?
- Uznałem, że mamy jeszcze
wspólnie sporo do zrobienia.
Tę decyzję podjąłem po rozmowach z zarządem i z piłka
rzami, którzy także Bałtyku nie

atmosferę.

• W pierwszych meczach
ehminacji piłkarskich mistrzostw świata grupy B strefy

południowoamerykańskiej '
a-wador zremisował x Brazylią

0:0, a Wenezuela została roz-'
'gromiona przez Boliwię 1:7
(1:4). Walki o dwa premiowane
,z tej grupy awanM!'m miejsca nie
!rozpoczęli jeszcze piłkane Uru-

Ot, chociażby sprawa kapitana drużyny Andrzeja GoJeckiego. Jako jedyny z całej drużyny do dzisiejszego dnia nie
podpisał kontraktu na wysti;py
w Bałtyku w najbliższym sezonie . Gołecki postawił swoje
warunki, prezes Koriat kontrpropozycję tyczącą warunków
kontraktowych. Oczywiście

użlowcy rozpoczęli

w miniony weekend rewanżową rundę rozgrywek. Wczoraj zdołali
śmy tylko podać szczegóły
z drugoligowego meczu Wybrzeże Rafineria Gda1iska - Polonia Pila. Gdańszczanie wy-

grali pewnie 58:29 i ciągle
zajmują drugie miejsce w tabeli. Drugie, czyli takie, które
na końcu sezonu daje awans
do ekstraklasy.
Rywalizacja na gdańskim
torze przebiegała pod dyktando
gospodarzy, chociaż sam mecz
mógł się podobać. Niestety, fatalnie sko1\czył się on dla Ja•
nusm Slączki. Żużlowiec Wybneża w drugim swoim star-

cie miał upadek, a po badaniach w szpitalu okazało się,
li doznał poważnych urazów.
Ma złamany obojczyk i łopat

W sumie przez najbliż
szych kilka tygodni będzie
pauzował. Duża to strata dla

kę.

był początek

- Od 5 do 15 lipca byliśmy
na obozie w Białogórze . Mamy
za sobą kilka meczów sparingowych. Wygraliśmy z Orłem
Choczewo 6:2, Polonią Gda1isk
l :O, Pogonią L;bork 8:2 i zremisowaliśmy z Gwardią Koszalin 2:2 .

· - Czy można jes7,C7,t! zrobić
nowego z drużyną, która

coś

Bałtyk

mowo

bę

dzie walczył o ekstraklasę.
- To pan tak mówi. Ja nigdy
nie składałem takich deklaracji. Podkreślam tylko raz jeszcze, że chcemy grać dobrze,
widowiskowo i zakońcxyć sezon na jak najwyższym miejscu w tabeli.
- Dyplomacja zamiast
prawdy?

- Zaczynacie sezou derbami. To dobrze czy źle.
- Uważam, że bardzo dobrze. Jest naturalna motywacja
do gry, przyjdą kibice i sezon
powinien zacząć się ciekawie.
• Dziękuję za rozmowę.

Janusz Woźniak

Na kortach SKT wystąpi 24
singlistów i 8 par deblowych.
Początek gier od godziny 13.
Z numerem I rozstawiony został Polak, Bartłomiej Dą
browski, który podobnie jak
i siedmiu innych zawodników
rozpocznie od 1/8. Obok niego
w Sopocie wystartuje jeszcze
dwóch innych naszych singlistów. Lech Sidor zagra dzisiaj
z Holendrem, Erikiem Brummerem. Zwycięzca tego pojedynku trafia na Dąbrowskiego.
Robert Śliwiński również dzisiaj zmierzy się z Argentyń
czykiem, Diego Moyano, który
w Gdańsku wyeliminował
w pierwszej rundzie naszego
Piotra Baranowskiego. Do faworytów, obok wspomnianego
Dąbrowskiego, zaliczyć należy

Niemców, rozstawionego z nr.
2 Olivera Grossa i z nr. 3 Roberta Krolla oraz Belga, GunVanderveerena
thera
(z nr.4) .

W grach podwójnych wytrzy polskie deble:
Ga w low ski-Baranows ki,
Ostrowski-Śliwiński i lwański
Sidor. Największe nadzieje
wiążemy z występem tych
ostatnich, którzy pierwszy
mecz zagrają z rosyjsko-niemieckim duetem KornienkoKroll. Faworytami gry podwójnej jest czeski debel Renc
Hank i Tomas Krupa.
W poprzednich turniejach
młodzi zawodnicy wykazali się
sporymi umiejętnościami
i prawdopodobnie już niedługo
niektórzy z nich dołączą do
startują

Bałtyk

clyiaia

Preus • lllignlew Korlat. IOerownlk sekcli

płłlrl

nhej

• Rajmund Cynoa.TNneny • lnyutof Slkotla i Kulnllen

Jasza:enld.

Bramkar:re: AndrzeJ Opuszewicz, Przemyf>ław Cecher1.. Andrzej Bledzewski, Arkadiusz Zagórski; obrońcy: Mirosław Feith. Artur Gli1\.sk.i, Mieczysław Gierszewski, Krystian Kowalski,
Rafał Okrój, Rafał Schoen, Krzysztof ~1asny, Walery Goszkodcria. Piotr Ferra: rozgrywający: Michał Biskup, Andrzej Gołecki, Rafał Klajnszmit, Marcin Pudysiak, Michał Smarzyński,
Krzysztof Swra, Robert Warchol, .Mikołaj Podgómiak; napasł•
nicy: Daniel Dubicki. Jarosław Sapiński, Dariun Skrzypczak,
Bartłomiej Studecki. Karol Ruszała.
Ubyli: WOJCiech Ptaszyński (za granicę). Jarosław Cechcr.t
(powrót tlo Widzewa Łódź), Grzegorz Kelpio, Adam Ślusalek
i Tomasz Ko1,uchowski (do Gryfa Wejherowo), Wołodia Gawrilow (uie prze.dłużono kontraktu), Czesław Michniewicz (szuka
klubu).
Przybyli: Bledzewski, Okrój, Schoen, Strzelecki, Warchol,
Ruszaia, Ferra - wychowankowie.

ścisłej czołówki światowej.
Gry finałowe przewidziane są
na sobotę od godz 14. Ceny biletów nie są wygórowane,

a młodzież do lat 14 wpuszczana bądzie na korty za darmo.

W Ottatal■ &fału nłww,ftNly
• lllflalo, tnecl lłołf ■-al dla
Pebkl lllNyła cłpk•&•, Io•
Nta lahwla. lklpa ,abli• ,..
wr6cl „balu• I ■-dlll„l (3
dole, I .,.1m1y I 4 lmpowe),
N•llopsl w toi .,...DICICII okazall ilt mdoncl UIA (30 24
'
'
21)
.
•.
. Wieczorem w dnm poprzedzast
Jącrm an Renaty Katewicz,
ktos wyrzucił przez <_>kno z hotelu worek z :,vodą, ktory trafił naszą z_awodmczkę w głowę. ~~łka,
pom1mo utraty _Przytomnosc1 po
ty_m wydarzeniu· wbrew sug<?st1om lekarzy. zdecydowała się
wystartować. W drugiej próbie
· • 6 2 40
k na o dległosc
•
posła ł a d ys
dl ł K' d d
.
.
1 ponown!e zero a a. ie y. oszla do s1eb1e , konkurs dobiegi
d
d k ,
I k ·
o onca. a nazrywa e me
uzyskała lepszego wyniku, ale
drogę na podium nasza zawodniczka odbyła w towarzystwie

z

mistrzowski I wygrali ten
ważny mecz 50:40. Zatem
Sparta Wrocław uczyniła waż
ny krok do zdobycia miana
najlepszej krajowej drużyny.
Dramaty na torze w Bydgoszczy. Miejscowa Polonia pokonała

Stal Gorzów 52:37 .

W krótkich, telewizyjnych migawkach z tego meczu pokazano trzy groźnie wyglądające
upadki. Na szczęście nic nikomu się nie stało. W zespole
bydgoskim zadebiutował Marek Kępa (przeszedł z Motoru
Lublin), a goście mieli sporo
pretensji o jego ostrą jazdę,
a do gospodarzy o spreparowanie toru.
Zacięcie walczono w Le sznie. Unia pokonała Stal
Rzeszów 48:42. Komplet
punktów zdobył tylko wc1eran
Roman Jankowski. Do niespodzianki doszło w Rybniku,
gdzie ostatni w tabeli ROW
wygrał

z Apatorem

Toruń

gdańskiej dmżyny .

49:40. Wreszcie ostatni mecz

Teraz o tym co działo się
w ekstraklasie. Było sporo
emocji . Najwięcej chyba
w Zielonej Górze, gdzie Morawski jeździł ze Spartą Wrocław. Czyli wicelider z liderem. Goście pokazali, ie
w tym sezonie mierzą w tytuł

w ekstraklasie, w którym

Unia Tarnów przegrała z Motorem Lublin 44:46. To spotkanie skończyło się w atmosferze skandalu. Po trzynastym
biegu doszło tam do nietypowego zdarzenia. Tr1.ynasty wyścig goście wygrali podwójnie

lekarza. Kierownictwo polskiej
ekipy d0maga się od organi.-'atorów podjęcia działań. zmierzają
cych do wykrycia sprawcy.
W hotelu, z którego wyrzucono
wore~.• zam_1cszkiwaly ekipy
.
GrecJ1 1 Ukrainy.
Tego dma start~wało Jeszcze
trzech innych polskich kkkoatlctów, w tym dwoje z AZS AWF
Gdańsk. Katarzyna Majchrzak
zajęła siódme miejsce w skoku
wzwvż (191 ), a Piotr Gładki był
!5,,; biegu na 5000 m. Popełni!
on jednak błąd taktyczny. Prowadzil bieg przez 3 km, próbując
rozerwać stawkę biegaczy . Za· · pod k ·ee
1 -1 za 1osIab o~c!ą
om •
p_ac1
kiedy wyprzedzili go wszyscy
fi
(8)
·
t
·
·
•
R
w 1rywa1c. owmez osta m
nale 800 m b ·I Waldemar Glin•
. Y.
.
ka. N1emmeJ wvstęp naszych
lekkoatletów na-uniwersjadzie
był bardzo udany gdyż to oni
. ł
'
• ,
:y;ca~~f%_'1 dla nas wszySt ktŚUSf

Adam Suska

Lekkoatletyc1ne mistnostwa Polski iuniorów

Kalewicz wygrała

iuilowe remanenty

•I

- Jaki zatem
przygotowań?

Trafiona w głowę

gwaju.
• Zloty medal wywalczył na
moskiewskicb MS juniorów
w taekwon-do Rafał Kałużny ze
Stoczniowca w wadie do 52 kg.
Obok niego na najwyższym
IJ(ldjum stanęła jeszcze Monika
Jabłonowska w wadze pow. 60
kg. Polacy zdobyli ponadto jeszcze jeden srebrny i cztery brą
u,we medale.
. • Brązowy medal zdobyły
polskie kadetki podczas mistrzmtv.' Europy juniorów w te•
nisie stołowym. Nasze zawodniczki w półfinale przegrały
z Ros.jankami I :3. Liderq reprezentacji Polski była Anna
Smykowska 2 MRKS Gdańsk
Przeciwniczkami Rosjanek
w walce o zloty medal będą Rumunki.
• We Frankfurcie n/Menem
rotpoczęły się nieoficjalne dru•
iynowe mii.trzostwa świata tcni8istek. Po singlach. Polska remisuje z Indonezją 1: I . Kata•
rzyna Nowak wygrała z Yayuk
Basuki (pierws7.a 50 ATP) 6:3,
il:6, 6:3, a Katatrzyna Teodom;w.icz uległa Romanie Tedejaku·sumie 3:6, 2:6. Losy meczu rozstr.:ygnie gra podwójna. (sus)

opuścili.

• Zatem

Fot.J. Rybicki

na zastrzyk finansowy, z jednego chociażby poważnego transferu. Nic z tego nie wyszło,
z jednej strony to dobrze, ale
z drugiej tych pieniędzy ciągle
nam brakuje. Niemniej kilka
drobnych transferów dokonaliśmy. Wielkich pieniędzy z tego
jednak nie ma.

Tumiei Masters
w Sopocie

•

be
Wysoką formą zalmpono•
wali młodzi lekkoatlecl Wy•
bneła podczas rozegranych

w Warnawle 111lstnostw
· Polskl iunlorów (ur. 1974•
75) I iunlorów 11łocl11ych
(ur. 1976-77).

W ostrej rywalizacji - startoponad 1000 zawodniczek
i zawodników ze 135 klubów
całej Polski - reprezentanci
okręgu gdańskiego zdobyli 23
medale (8 złotych, 8 srebrnych,
7 brązowych) . Cenne krążki
wywalczyli: pierwsze miejsca
- juniorki młodsze: Agnieszka
Pluskota (MKS AZS A WF
Gdańsk) - 43.71 na 300 m ppł.;
juniorzy młodsi: Grzegorz
Grinholc - 47:46.95 w chodzie
na 10 km i Jacek Piętka (obaj
Lechia Gdańsk) - 4.40 w tyczce; juniorki: Izabela Sadowska (Flota Gdynia) - 24:42.22
w chodzie na 5 km; Juniorzy:
Adam Dobrzyński - 8:25.14 na
3000 m i 5:38.38 na 2000
m z przeszk., Maciej Socha
(obaj Lechia Gdańsk) 14:44.92 na 5000 m oraz Przei objęli dwupunktowe prowa- mysław Gurin (Bałtyk Gdynia)
dzenie. W kierunku wieżyczki - S .20 w tyczce; drugie miej•
sca - juniorki młodsze: Beata
sędziego poleciały z trybun butt'lki i inne przedmioty. Gospo- Włodek (Bałtyk Gdynia) - 1.74
darze zgłosili się do arbitra, wzwyż, Mariola Zabłocka
Henryka Kowalskiego, z ma- (MKS Gdańsk) - 41.68
gnetowidowym zapisem tego w oszczepie, sztafeta 4x400
biegu. Sędzia obejrzał i zwery- m MKS AZS A WF Gdańsk
(Agnieszka Arciuch, Agniefikował wynik biegu z I :5 na
3:3. Po prostu uznał , ale dopie•
ro na kasecie wideo, że Joba
z Motoru zajeżdża! drogę
G. Rempale. To ewenement na
skalę światową. aby na podstawie magnetowidu zmieniać
We Francji na trudnym
swoje decyzje.
akwenie CroL.On-Morgot rozW tabeli prowadzi Sparta poczęły się finałowe wyścigi
Wrocław L 16 punktami, która
żeglarskich mistrzostw świata
wyprzedza Motor. Morawskie- w olimpijskiej klasie 470. Pogo i Apatora - wszystkie te nieważ do startu zgłosiło się
drużyny po 12 pkt. oraz Stal
łącznie 220 załóg, trzeba było
i Polonię po I O pl-.t.
przeprowadzać wyścigi elimiNatomiast w II lidze GKM nacyjne.
Grudziądz wygrał ze Ślą
Jedyna polska załoga Maskiem Swiętochłowice 56:33, rek Chocian i Zdzisław StaWanda Kraków pokonała niul (YKPH Gdynia) zakwaliIskrę Ostrów 60:30 . Mecz
fikowała się na 16 pozycji.
KKŻ Krosno - Stal Gniezno
Pierwszy wyścig finałowy
został przełożony. a pauzowały
ukończvli oni jednak dopiero
drużyny Włókniarza Często 
na 20 miejscu. Zwyciężyła zachowa i Kolejarza Opole. łoga estońska (T. Toniste),
W tabeli ciągle prowadzi przed fińską (P. Leskinen)
Włókniarz - 16 pkt., przed Wyi niemiecką (R. Huber). Przed
brzeżem i GKM po 14 pkt.
wyjazdem nasi liczyli na wię
oraz Startem 12 pkt.
cej. ale to dopiero początek reUaw) gat.
(sus)
wało

Poniżej

szka Pluskota, Ewelina Skibiń
ska, Katarzyna Borkowska) 3:59.37; Juniorzy młodsi: Jarosław Kleszczewski (Gryf
Wejherowo) - 6:04.31 na 2000
m z przeszk.; juniorki: Monika Floryszczyk (Lechia
Gdańsk) - 24:58.95 w chodzie
na S km; juniorzy: Marcin
Morys (MKS Gdańsk) - 10.69
na 100 m, Krzysztof Kusiak
(Lechia Gdańsk) - 5.20 w tyczce oraz Paweł Markowski (Flota Gdynia) - 7 .22 w dal; trzecie

miejsca - juniorki

młodsze:

Magdalena Stefańska (Agro
Kociewie Starogard) - 2:09. I 3
na 800 m. Agnieszka Giedrojć
(MKS Gdańsk) - 1.70 wzwyż,
Justyna Listewnik (Pomorzanka. Skórcz) - 11.93 w kuli; Ju·
niorzy młodsi: Marcin Biniek
(MKS Gdańsk) - 6 .88 w dal,
Kazimierz Boulge (Pomorzanka Skórcz) - 50.90 (w eliminacjach - 51.84) w miocie; Juniorzy: Adam Kolasa (Bałtyk
Gdynia) - 5.10 w tyczce i Arkadiusz Zając (Pomorzanka
Skórcz) - 54.80 w miocie .
Wśród zawodników z okrę
gu elbląskiego najwyższe lokaprzypadły
(czwarte)
ty
w udziale: Wojciechowi Szymkowiakowi - 10.72 na 100
m i Jarosławowi Zabojszczowi
(obaj Prefbud Dzierzgoń) 7.11 w dal.
W końcowej punktacji zespołowej mistrzostw w katego-

planu

,RAD I O

- AR N -ET
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, U.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 I
1.00 Serwisy informacyjne; 6.009.00 Poranek z Radiem ARnet;
7.40 Peugeot Studio; 9.05-12.00
Drugie śniadanie; 12.0S-15.00
Popołudnie

z Radiem ARnet;

12.10 Mag. Politechniki Gdań
skiej; 14.35 SOS dla bezrobotnych - audycja Rejonowego Biura Pracy w Gdańsku pod red.
Moniki Mielnik; 15.05 · 20.00

rii juniorów młodszych zwyciężyła Skra Warszawa - l05
pkt. przed MKS AZS A WF
Gdańsk i WKS Ciechanów - po
66 pkt., wśród juniorów ponownie najlepsza okazała się
Skra - 227 pkt. przed Lechią
Gdańsk - 95 oraz Zawiszą
Bydgoszcz i Śląskiem Wrocław - po 89.

Oto inne lepsze rezultaty
uzyskane w zawodach: Juniorki młodae - 400 m: Justyna Sumaczuk (ŁKS Terespol)
55.92; w dal: Bożena Trzciń
ska (Skra Warszawa 6.08; kula
i dysk: Agnieszka Ptaszkiewicz
(WKS Ciechanów) - 15.06
i 46.36; juniorzy młodsi miot: Szymon Ziółkowski
(AZS Poznań) 64.96 (w elim. 65.IO); juniorki - 400 m: Sylwia Kwilińska - 55 .92; 800 m:
Katarzyna Szewc (obie Gwardia Olsztyn) 2:07 .35 wzwyż
i w dal: Lucyna Nowak (Olimpia Grudziądz) - 1.78 i 6.18;
oszczep: Ewa Rybak (Lechia
Tomaszów) S 1.92; Juniorzy 200 m: Marcin Krzywański
(RKS Łódź) 21.49; 400 m:
Piotr Rysiukiewicz (Zew Świe
bodzin) 47.64; 110 m ppł :
Wojciech Sitek (Śląsk Wrocław) 14.08; 400 m ppl.: Krzysztof Mehlich (Victoria Racibórz) 51.72: 10 km chód: Łu
kasz Szela (Rcsovia) 43:52.60;
wzwyż: Maciej Olejnik (MKS
(s)
Kórnik) 2.17.
Muzyka non stop; 20.05-22.00
Zasly,zane w mieście - mag. infonnacyjny pod red. Wojtka Namiotko i Piotra Grzywacza;
22.0S.O.OO Słuchaj razem z nami
- prowadzi Adam Czajkowski;
0.05-2.00 Noc z Wojtkiem Namiotl,.o i Piotrem Grzywaczem;
2.00 - 6.00 Muzyka non stop.

RAD I O
G D '·A'Ń-S~K
2.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, l 1.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00,20.00,21.00,21.55,0.00:
Wiadomości; 0.58, 6.28, 13.05,
21.05: Rybacka progn. pogody w
pr. I; 5.20 Rolniczym ekspresem;
5.40, 6.40 Przegląd prasy; 6.10
Minęła doba; 7.10, 8.10, 16.40,
17.40 Wiadomości sportow,e;

12.00 Wiadomości
12. IO Program dnia
12.15 „Gliniarz i prokurator"
(3) - serial krym. prod .
USA
13.00-15.15 ,,Jedynka" na niepogodę

2130 Sport
21.45 „Cudza krew" ( 4) - serial prod. kanad .-franc.
22.30 Słowa i twarze - Józef
Mackiewicz
23.10 Malta '93 - reportaż z II
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
23.40 Ścieżki duchowe: Kauer
- film dok.
0.00 Panorama
0.10 14 wariacji na tematy 14
wariacji Johna Cage'a na temat 14 słów
Edgara Morina (I)
0.30 Zakończenie programu

13.00 Agnieszka Osiecka zaprasza: Listy śpiewające
,,Miny do lustra"
13.55 Magazynio - magazyn
satyryczny
14.10 Parada klaunów
14.15 Kwadrans z zespołem
Big Country
14.30 Kontra kabaretu Klika
14.40 Letnie MTV
7.30 TV ,,Polonia"
15.15 Kino wakacyjne: .,Duc8.05 Dzień dobry, tu Gdańsk
kula" (17), ,,Nieustrasze8.35 Trójmiejski serwis inforni" ( 17) - .,Kosztowny
macyjny
prezent"
8.40-12.10 TV ,,Polonia"
16.05 Dla dzieci: Takie były
16.00 Program dnia i Panorakiedyś zasawy - wspoma
mina Kazimierz Kutz
16.10 Nowalijki
oraz film prod. franc.
16.15 Outside
z seńi ,,ZOOm"
16.40 Muzyczny quiz
16.50 Muzyczna ,,Jedynka"
17 .00 Snooker - nauka gry
I 7 .00 Teleexpress
w bilard
17 .20 Studio Sport - apetyt na
17 20 Widget .,Duchy" - serial
zdrowie
animowany dla dzieci
18.00 „Spencer i jego rodzin17.45 Weckendzwędką
ka" (5) - serial komed.
18.03 PANORAMA
prod.USA
18.30 Serial filmowy
18.30 Studio Sport - Apetyt na
19.10 Pepsi Rock Sport - Louizdrowie
se Aitken Walker
19.00 Wieczorynka - .,Przygo19.30 Wiadomości
dy kaczorka Alfreda Jo19 .55 Panorama
natana Kwaka"
20 .I O „Saracen" - serial sensa19 .30 Wiadomości
cyjny
19 .55 7 minut dla ministra pra21.05 Święty: ,.Chciwy zdrajcy
ca"
,,Gliniarz i prokurator"
21.55 Prognun na środę
(3) - serial krym . prod.
22.00 TV ,,Polonia"
USA
21.05 Tylko w ,,Jedynce"
21.55 Otwarte mistrzostwa
Polski w tańcu towarzyskim - Olsztyn '93 (2)
22.45 Wiadomości
7 .30 Panorama
23.00 Muzyczna ,,Jedynka"
7.35 Powitanie - program
23.05 Media w filmie - .,Tren
dnia
na śmierć cenzora" (3) 7.45 Przyroda polska
film dC1k. Krzysztofa
8.05 „W labiryncie" - telenoMagowskiego
wela
23.45 Gorąca linia r. J. Ba9.05 Program dla dzieci
czyńskiego
i mlodzieży
23.55 Telekino wspomnień:
9.50 „Detektywi na waka ,.Marsjanie" (I cz. ,,Wojcjach" - serial prod. TVP
na", II cz. ,,Kobieta") 10.20 Piosmki na lato
komedia prod. poi.
J0.35 „To tylko rock'n'rol/"
(1967 r.)
. progrJ.111 TOZl)'Kkowy
0.55 Teatr Telewizji - Miłość
11.20 Klasztory polskie - bepo polsku: Michał Konedyktyni z opactwa tymar, Tomasz Zygadło
nieckiego
,.Kwartet", rei.. Tomasz
12.00 Wiadomości
Zygadło
12.10-15 .50 Przerwa
3.05 Zakończenie programu
IS.SO Powitanie
16.00 Panorama
16.05 Teleferie na satelicie program dla dzieci
16.50 Gość TV „Polonia"
17 .00 Teleexpress
7.30 Panorama
Samochodzik
17.15 „Pan
7.35 Wakacje w „Dwójce"
i templariusze", odc. 3
8.05 Program lokalny
(5) - serial dla dzieci
8.35 Wak:acje w „Dwójce"
i młodzieży
8.45 ,,Annette" - seńal anim.
17 .45 Gość TV ,.Polonia"
9.10 La la mi do, czyli pory18.00 Krajohrazy Polski
kiwania szarpidrutów
18.20 „Na życzenie" - blok
9 .35 „Pokolenia"
programowy TV „Polo10.00 Wakacje w ,,Dwójce"
nia"
10.05 Na bocznych drogach
.,Miś
19.15 Wieczorynka:
Europy - Yorkshire (AnUszatek''
glia)
19.30 Wiadomości
10.30 Lato w Polsce
20.00 „W labiryncie"
11 .00 Panorama
21.00 Panoram.a
11.05 „Pociąg dzieciństwa
21 .35 Gość TV ,,Polonia"
i nadziei" (1) - serial
21.35 „Najdłuższa wojna noprod. czeskiej (1988 r. woczesnej Europy" - se6 odc.)
rial TVP, odc. 9. reż. Je12.00-15.25 Przerwa
rzy Sztwiennia
15.25 Program dnia
23.00 Muzy pod gruszą - maIS .30 Sposób na starość - progaz.yn aktualno~ci kultugram Haliny Miroszoralnych
wej
15 .50 Z kart krakowskiego ar0.00 Panorama
chiwum - Planty, plotki
O.IO Program rozrywkowy
16.00 Panorama
O.30-7 .30 Przerwa
16.05 „Broń XX wieku" (4) ,,Skrzydła ponad morzami" - serial dok. prod .
USA
16.40 Lato w Polsce
18.30 Program dnia; 18.35 Fil17.05 Moja wiara - Dekalog
my animowane dla dzieci ; 19.00
17.30 „Pokolenia" (powt.)
17.55 Halo dzieci - ,.Opowie- ,,Supermodelka", odc. 9, braz ..
1989, reż. Roberto Talma; 19.30
ści kapitana Misia''
,Zew krwi", USA, reż. Ken An18.00 PANORAMA
nakin; 21.1S Z cyklu Dokunlt'nt
18.03 Program lokalny
i reportaż - ,.Mag z Sopotu", reż.
18.35 Kolo fortuny
Krzysztof Miklaszewski. Film
19.05 „Aki Kaurismaki" - film
USA o Jerzym Afanasjewie, legenprod.
dok.
dzie ..Bim-Bomu", twórcy „Cyro współczesnym reżyse
ku rodziny Afanasjewów'·. pisarze fińskim
rzu i reżyserze. Produkcja Video
19.45 Cienie życia: Cricoland
20.00 Blues żyje - film dok. Studio Gdańsk; 22.10 „ł.owca
zbiegów" - film sensacyjny;
prod. USA
23.40 Pożegnanie
21.00 Panorama

TV

POLON IA

7.35 Auto Opel Radio; 7.47,
8.47, 17 .47 Radiowa giełda
pracy; 9.10 Serwis ekonomiczny;
9AO Halo wygrał pan milion ;
11.45 Syreny z Tytana - fragm.
powieści K. Vonneguta; 12.10,
13.10, 14.10 Raport miejski ;
12.40 Impulsy - magazyn dla
niewidomych i słabo widzących;
13.40 Kto czyta nie blądz;i - konkurs; 18.05 Nieśniertelny rock;
19.05 Muzyczny pub: 21.05
Zgrzyty zdartej płyty; 22.00 Radio BBC; 23.00 Szanty przed
północą; O.OS Nocny klub jazzowy Radia Gdańsk; 4.0S Country
nad ranem

RAD I O
PL u_;::_-s=od 6.00 do 0.00 (co godzinę) :
Wiadomości; od 6.30 do 21.30

(co

godzinę) :

Skrót

wiadomości:

6.10 Hity z winylu; 6.10, 7.10,
8.10, 11.10, 14.10, 16.10, 17.10,
20.10: Wiadomości lokalne;
6.43, 22.15: Ewangelia; 6.52
Przegląd prasy; 7.25 Patron dnia;
7.44,8.25, 11.44,14.45,15.44,
18.26: ,,Wykop" drogowy; 7.40,
18.10: Serwis sportowy; 8.40,
15.40: Serwis ekonomiczny: 9JS
Gość PLUSA; 10.10, 21.10
duNews in English; 10.35
żo, za mało" - konkurs; 13.10
Serwis giełdowy; 13.40 Propozycje kulturalne: 13.50 Ksiąi.ki
z plusem; 18.40 Wiadomości
z życia Kościoła; 19.40 ,,Pluszowy kącik" - dobranm:ka; 21AO
Ludzie księgi; około 23.55 Lek-

,:za

tura przed północą; O.OS Radio
PLUS Noc; 4.00 Poranek muzyczny Radia PLUS

