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Po prezydium KK NSZ.Z „5"

EM PRZ D SĄD?

ie było silny h
na ohnsona
Podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Stuttgarcie
rozegrano wczoraj jedną z najbardziej pasjonujących konkurencji imprezy - finał biegu mężczyn na 400 m. Do zwycię
stwa, z niemal jednakowymi szansami, kandydowali trzej
Amerykanie: najlepszy w br. zawodnik na świecie (43.74),
mistrz świata z Tokio (ale na 200 m) - Michael Johnson, rekordzista naszego globu, Butch Reynolds (43.29 pięć lat temu) i najmłodszy z nich, 23-letni mistrz olimpijski z Barcelony, Quincy Watts (rekord życiowy - 43.50). Bieg zakończył
się sensacyjnie, ponieważ nie wszyscy reprezentanci USA ...
zmieścili sią na podium. Od początku do końca inicjatywę
mia! Johnson i on też wywalczył złoty medal wynikiem 43.65.

01karłe■la klerowaH pnez Doaalda Tuska pod adresem związków 1C1Wodowych to po•
mówienia ebllc:a:eH H clyskreclytaclt „s• w oczach wyurców • uwaialą członkowie Prezy■
dlum Ke•lsll Kralowel, ■ lozwaiamy ■oillwołc skierowania sprawy do sądu w trybie prze•
wldzlanJI■ pnez erclynacl, wyltercz11 • powiedział wczoral lider związku, Marian Krzaklew■
ski.

Obrady zdominowała spraw a niedawnej wypowiedzi
Donalda Tuska, który askar·ył związki zawodowe O to,
· e przez ostatnie dwa lata laprawo i zapowiedział

dążenie

do ograniczenia praw

związków .
Według członkó w

prezydium „nie udokumentowany
zarzut, iż nasza centrala - KK
NSZZ „S" - narusza prawo
jest bezpodstawnym oskarże-

niem godzącym w dobre imię
blisko dwumilionowej „Solidamości".

Skierowany przez Tuska
zarzut, że prze wodniczą cy
„S" bezpodstawnie korzysta
z rządowej lancii. bardzo oso-

b1sc1e przyj ęty zosta ł przez
Mar iana Krzaklewskiego. Ten samochód zakupiony został w 1989 roku , za związko
wej kadencj i Lecha Wałęsy,
i nadal jest u żytkowany, pomimo przebiegu 260 tysięc y
kilometrów. J eśli związek nie
skieruje sprawy Tuska do są
du, to prawdopodobnie zrobię
to osobiście - mówi lider „S".
Kierownictwo „S" sprzeciwia się rządowemu projektowi wprowadzenia od 1 stycznia 1994 d wuproce nto wego
odpis u na Fu ndusz Prac y .
Uznano, że proj ek t o dpisu
- jest przedwczesny wobec cią
głego spadk u pł acy realnej,
braku Funduszu Wypłat Pracowniczych i kompleksowego program u u b e zpi ecz eń
społecznych .

Prezydium pot wier d zi ło
23 sierpnia odbyć
s ię ma w Wałbrzychu ogól-

również , że

nopolski marsz protestacyjny
„S" przeciwko n adużyciom
prywatyzacyjnym . Manifestacja połączona ma być z prezentacj ą tzw. bia łej ksi ę gi
przestępstw gospodarczych.
Przyjęto także tezy programu wyborczego NSZZ „S".

Golf z Wiei i111' Trqbka111i

opo

ada

Pojawili się pierwsi gracze

Fot PAP/CAF - AP

Watts rnzpocząl dosyć wolno i w efekcie przybył do mety na
n'llartej pozycji (,,tylko" 45.05), za Samsonem Kiturem
i Kenii.
Wśród kobiet na tym samym dystansie, pod nieobecność
mistrzyni swiata i mistrzyni olimpijskiej - J\.larie~Jose Perec
(Francja), tylko jedna zawodniczka przełamała banerę 50 sek.
Okazała się nią nieoczekiwanie Jearl Miles (USA) 49.82.
Zawiodły faworytki: Ximena Rcstrepo z Kolumbii (była piąta
- 50.91) i Sandra Myers (Hiszpania) - 51.22.
Dla Polaków najważniejszy był siedmiobój, w którym dobrze spisywała się Urszula Włodarczyk. Tegorocz~a akademicka mistrzyni świata z Buffalo zajęła ostatecznie piąte m1eJsce. uzyskując rezultat 6394 pkt., nieznacznie gorszy od jej
rekordu życiowego (6425 w 1991 r.). W drugim dniu nasza
lekkoatletka skoczyła w dal 6.52, rzuciła oszczepem 42.64
i przebiegła 800 m w 2:18.28. Wygrała, ale z niemałym trudem, rekordzistka świata (7291 w 1988 r.), Jackie JoynerKersee (USA) .
Medaliści w poszczególnych konkurencjach_: kobiety •
400 m: I. Jearl Miles - 49 .82 ; 2 . Natasha Kaiser-Brown
(obie USA) - 50.17; 3. Sandie Richards (Jamajka) - 50 .44;
800 m: l. Mańa Mutola (Mozambik) - 1:55.43; 2. Liubow
Gurina (Rosja) - I :57 . I O; 3. Ella Kovacs (Rumunia) 1:57.92; siedmiobój: I. Jackie Joyner-Kersee (USA) 6837
pkt.; 2. Sabine Braun (Niemcy) 6797; 3. Swietłana Buraga
(Białoruś) 6635; mężc:1.yźni • 400 m: 1. Michael Johnson 43.65; 2. Harry „Butch" Reynolds (obaj USA) - 44.13; _3 .
Samson Kitur (Kenia) - 44.54; 800 m: 1. Paul Ruto (Kema)
- I :44.71; 2. Giuseppe D'Urso (Wiochy) - 1:44.86; 3. Billy
Konchellah (Kenia) - l:44.89; dysk: I. Lars Riedel (Niemcy)
-67.72; 2. Dimitrij Szewczenko (Rosja) - 66.90; 3. Juergen
Schult (Niemcy) - 66.12.
(s)
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W I 990 r. w Trąbkach Wielkich powstała spółka East
Golf, Kapitał był polsko-szwedzki; 7 proc, udziałów ma
gmina Trąbki Wielkie, W tworzenie pola golfowego w Po•
stołewle zainwestowano 2,5 ■In dolarów. Jest to iak dotąd
lecfyne pele golfowe na Wybn:ei u,
- Trzeba dołożyć drugie tyle, aby powstało zaplecze na
europejskim poziomie - mówi
Konstanty Karmelitow, dyrektor spółki. - Całe pole zostało
zmeliorowane, zirygowane
i odpowiednio ukształtowane .
Zainstalowali śmy komputerowy system nawadniania trawy.
Przygotowano14 dołków, brakuje jeszcze czterech. Grę zainaugurował kapitan angiel skiego statku, który ze zdziwieniem dowiedział się, że coś
takiego istnieje w naszym województwie. Tego lata wrócił
z grupą przyjaciół. Przyjeżdża
ją Szwedzi, Anglicy. Ostatnio
grał u nas Francuz, który szukał pola golfowego po całym
Wybrzeżu. W golfa grać może każdy,
kto ma ochotę i dba o swoją
kondycję. Na pole wchodzi się
wtedy, gdy ma się „zieloną
kartę " , czyli świadectwo
umiejętności gracza. Przy każ
dym polu golfowym jest tzw.
ośla łączka, na której począt
kujący uczy się grać.
- Mówi się, że jest to kosztowny i elitarny sport.
- To przesada, jednorazowe
wypożyczenie 50 piłek i kijów
kosztuje około 50 tys. zł. Opla-

ta za ten sezon i cztery miesią
ce przyszłego roku - to kilka

- Jesteśmy winni wykonawcom około 400 mln zl. Wkrótce uregulujemy należności . Pole zaczyna na siebie zarabiać .
S ą też c hętn i , pragn ący zainwestować w nasze pole golfowe, bowiem jako jedyne w Europie wschodniej ma ono szan-

W Ołrodku Szkoleniowym PCK w Sopocie powstałe pierw•

Fot. M.Kostun

pła

s ę na uzyskanie kla sy mistrzowskiej . Dosyć zaawansowane są rozmowy z Ameryka-

Nick Faldo, zarabiają po kilka
mln dolarów na sezon.

Gran.

Oko w oko I zespołem
,,Dziennika Bałtyckiego"

Wizyta ambasadora

18 sierpnia, środa, imieniny Heleny i Klary
RoCV1ica urodzin:
- Roberta Redforda (1937), amerykańskiego aktora, reżysera i producenta
filmowego,
-Edwarda Stachury (1937-1979), polskiegopoety i prozaika,
• Romana Polańskiego (1933), polskiego retysera filmowego, mieszkają
cego we Francji.
Rocznica następujących wydarzeń:
l 99 I r. - WZSRR w nocy na 19 sierpnia wprowadzono stan wyjątkowy
i utworzono Komitet Stanu Wyjątkowego. ,wczele którego staną/ Gienadij Janajew. 21 sierpnia aresztowano pr9wódców puczu i prz}wróconodo władzy,
internowanego na Krymie Michaila Gorbaczowa.
1966 r. -Pienvsze masowe wystąpienia w Pekinie .,C;;envonej Gwardii"•
początek „rewolucji kulturalnej", która trwa/a do 1976 r.
1227 r. - Zmarł Czyngis -chan właściwie Temudi;yn, twórca i władca imperium mongolskiego.

l.achmurzenie
vnienne i na ogól
bez opadów.
Temperatura od 9'C
w nocv do 22"C w
dzieA Wiatr dość
silny. ~,.;.;.;,_,..._~
bp

- ~
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łapów

a
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W dniach 13-17 sierpnia na zaproszenie wojewody gdańskie
go, Macieja Płażyńskiego oraz Wschodnioeuropejskiego Centrum
Demokratycznego przebywa! na Wybrzeżu Gennadij Udowenko nadzwyczajny i pełnomocny ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej .
Ukrai ński ambasador poinformował władze województwa
gdańskiego o decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy
w sprawie powołania w końcu bieżącego roku Konsulatu Generalnego Ukrainy w Gdańsku.

i

ę?

Krzysztof Figiel

Sprawę bada prokurator
1 miliarda złotych łapówki zaiqdać mieli cdonko■
wie władz miasta w zamian za zatwierdzenie pnetar•
gu na halę targową w Gdańsku. Zwycięzca przetargu
doiył zawiadomienie o przestępstwie. Sledztwo
wszczęła Prokuratura Wojew6dzka w Gdańsku
Według nieoficjalnych informacji podejrzan ymi s ą :
członek Zarządu Miasta
Gdańska - Jerzy Sz., radny S.
oraz członek w ładz Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług - M .
Mieli oni zażądać od zwyc ięz c y prze targu 1 m iliarda
złotych. Prawdziwość tej wersji dokumentują rzekomo taśmy z nagraniami rozmów.
- Ani nie potwierdzam, ani
nie zaprzeczam . O konkretach mogę mówić za jaki eś
dwa tygodnie - pow i edział
nam prowadzący sprawę prokurator Bogdan Szegda.
Jakiejkolwiek wypowiedzi
dla prasy odmó wił autor zawiadomienia o przestępstwie
Marian S. - Rozgłos nie jest
mi wcale potrzebny. Skoro
było przestępstwo, to będzie
i kara - usłyszeliśmy.

części

Europy brygada szybkiego reagowania,

w skład którel weldą pn:ewodnlcy z psami. Specialnle szko•
łon, psy, po dwóch latach b11d11 przygotowane do ratowania
łudzi w nalbardzlel ekstremalnych warunkach. Wcześ11lel
jednak b,dą musiały zdał trudny egzamin.

Zgło siło s ię kil kadz i e siąt

Gdańsk

- - - - -~'W\,':k'@- - - - -
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Wczoraj na Łysej Górze
w Sopocie przeprowadzono
pierwsze ćwicze nia. Nadzorowali je naj lepsi s p ecj aliśc i
z Niemieckiego Czerwonego
Krzyża, którzy przyjechali ze
Stuttgartu. Od lat funkcjonuje
tam n ajwiększa w Europie grupa szybkiego reagowania.

mln zl. Młodzież do lat 25
ci połowę sumy.
- Podobno macie długi .

Odpowiedzialny za sprawę
prywatyzacji hali członek Zarządu Miasta, Jerzy Szerszeń
ski powiedzi a ł na m , że nic
m u ni e wi adomo o pró bie
wy łudzenia miliarda złotych
od zwycięzcy przetargu.
- Brzmi to dla mnie niewiarygodnie. Jeśli ma to być
o skarżenie skierowane przeciwko mojej osobie, to mam
jedynie nadzieję , że prokurator szybko wyj aśn i sprawę stwierdził Szerszeń ski.
Przypomnijmy, że jest to
drug a „afera łapó wkarska"
w zw ią zk u z pry w at yzacj ą
hali targo wej w Gdańsku .
Wcześniej od spółki „Kupcy
D o m i n ikańs cy" 800 milionów zł oty c h żądać m ia ł likwidator hali . Sprawa toczy
się obecnie przed sądem .

ROD

••

1ego
•

nami, którzy chcieliby zainwetutaj 18 mln dolarów.
Gdy już firma zacznie przynos ić zyski, pojawi ą się inne
golfowiska, może narodzą się
pierws i polscy zaw odowcy.
Dziś najlepsi na ś wiecie , j ak
stować

Dzisiai o 1 7 .00 w „Żaku"

Na kolejne spotkanie publicystyczne dzisiaj o godz. 17. 00
Klub Studentów ,,Żak'' zaprasza wszystkich zainteresowanych
rozmową z redaktorami i publicystami „Dziennika Bałtyckie
go", czyli z nami. Jako gościom „Zaka" _nie wypada nam specjalnie zachęcać do udziału w spotkaniu . Będziemy Jednak
czekać o wyznaczonej porze.

ROD

Psy na ratunek człowieka

Na polu w Postołowie

Kro~}'gra . setkę " - Marlene Ottey (Jamajka) c:y Gai/ Devers (USA)'

W czwartek, podc zas
obrad KK w Warszawie, zapaść ma ostateczna decyzja
w spraw ie zasad two rzenia
ogólnopolskiej listy wyborczej

osób ze swoimi najwierniejszymi przyjacielami. Psy reprezentowały najbardziej popularne rasy: od owczarków, po dogi i dobermany. Po seń i żmud
nych ćwiczeń na placu boju
pozostaną tylko najlepsze.
- Dobrze wyszkolony pies
potrafi w 99 procentach odnaleźć człowieka zasypanego nawet 35 metrów pod ziemią •
mówi Krzysztof Polus, szef
Ośrodka Szkoleniowego PCK
w Sopocie - są w stanie odnal eźć osobę zagubio ną w lesie,
w górach, czy na pustyni. Po 2le tnim kursie psy pot rafią
w czasie akcji swoim zachowaniem powiedzieć, czy zasypany człowiek żyje, czy jest martwy. Psy ratownicze sprawdziły się w największych akcjach,
które ośrodek w Stuttgarcie
organizuje po każdej większej
katastrofie w Europie. Mam na
myśli trzęsienia ziemi, zawalenia domów i wszystkie inne
tragedie, jakich ostatnio coraz
więcej na ziemi . Psy sprawdzają s i ę w takich sytuacjach lepiej niż najnowoc ześ n iejszy
nawet sprzęt komputerowy . Są
n i ezastąpione, uratowały na-

prawdę niezliczoną liczbę

ludzi.
Waldemar Michna, treser,
twierdzi, że nie istnieje podział
na rasy bardziej i mniej predestynowane do ratowania życi a

czło w ieka. Naj więcej zależy
zaangażow ania przewodni-

od

ka w niezwykle żmudne treningi. Rekordzistą świata w szukaniu śladów człowieka jest na
przykład doberman. który pracował w sumie kilkadz iesi ąt
godzin. Przeszedł w tym czasie
160km.
Szkolenie psów ratowniczych znaczn ie róż ni s i ę od
ćw ic z e ń na obronność . Te
pierwsze muszą wyzb y ć się
cech agresywnych. Powinny
być przyjazne wobec człowie
ka i absolutnie odważne. Po
dwóch latach inte nsywnego
szkolenia i zdanym egzaminie
mogą brać j u ż udz iał w akcjach. Oczywiście wspólnie ze
swoimi przewodnikami .
Specj a l i śc i ze Stu ttgartu
obiecali pomoc w szkolen iu
i zorganizowaniu sopock iej
brygady szybkiego reagowania. Jak dobrze pójdzie, to latem 1995 roku będziemy mieli
na Wybrzeżu pierwszy tego typu ośrodek w Europie wschodniej , przygotowany do natychmiastowego brania udziału
w akcjach, odbywanych w nietypowyc h warun kach - bez
względu na miejsce, gdzie doszło do tragedii.

Andrzej Dunajski

Niefrasobliwa I
milionerka
Pogodowa h uśtawka powoduiż coraz częściej jesteśmy
zmęczeni i roztargnieni. Zwykle
jednak jesteśmy ostrożni i nieufni jeśli chodzi o nasz dobytek.
Dokładnie zamykamy mieszkania i pilnujemy swojej własno 
ści . Wiadomo, chwila nieuwagi I
jest zac h ę t ą, a często nawe t
wręcz zaproszeniem dla złodziei.
Zapomniała o tym pewna el blą
żanka, która w miniony poniedziałek zostawiła przed drzwiami swojego mieszkania przy ul.
Gwiezdnej torebkę, by na moment wejść do sąsiadki . Okazję
tę wykorzysta! rabuś, nie li cząc
zapewne na lup, jaki mu się trafił . W pozostawionej bowiem torebce, jej właścicielka miała 81
mln zł gotówką , 6 tys. dolarów We wtorek raM w Sarajewie panował na ogól spokój, przerywany sporadyc:::nymi strzałami z broni lekkiej i ciężkich karabinów
USA i 6,5 tys . marek zacho- maszynowych, które słychać by/o wcentrum miasta.
dnich. Razem . bagatela około Międzynarodowy Trybuna/ Sprawiedliwości w Hadze ogłosi/, że rozpatrzy wprzyszłym tygodniu /ąc;;iie wnioski Bośni i Hercego250 mln zł. Po rabusiu i torbie winy oraz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i CzarMgóra), które oskarżają się wzajemnie o ludobójstwo.
oc zyw iście ani śladu. Teraz spraSesja trybuna/u wtej sprawie zastała wyznaczona na 25 sierpnia.
wą zajmuje się policja, a niefra'Zdjęcia przedstawiają ewakuację przez siły ONZ kobiet i djeci z terenów zagrożonych i sześcioletniego (po prawej) Adnana Kesobiliwa milionerka szuka zguby smera postrzelonego
przedwczoraj w głowę przez snajpera wSarajewie. Według oficjalnych oonych ponad J4()(X) dzieci odniosło
na własną rękę .
ranypodczas walk wtymmieście.
je,

(kp)
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ZCZECIN
• Pot ad I OOO w1adków
r rzeduc"iano w Wo3skowe1
Prokura nrze G rnizonowq
w Su:z.ecrn1e w postępowaniu
dowod(twym, dotyczącym wy
darze z Grudnia 1970 r
w tym n I ście • poinformował
prowadzą~y to sledztwo proku
rator Kazimier, Prawuckt
W ród Cls6b, które Llozyly
eznm1ia w rnmach po~tępowa
nia prowadzonego w Rzczecir
skieJ Wojskowej Prokuratun
GamizonoweJ są rodtiny ofia
lekarze. per one! karetek pogo
towia ratunkowego i szpital
udzielający im pomocy Zezna
nia skhulali funkcjonariusze b.
Służby Bezp1eneństwa i MO.
ofiCCf0\1,1 I żolni0 ne Z. jedno
~tek wo skowycii, znajdują•
cych s~ wowcz na ulicacl

Tłumy Czytelników, któw
I,rym
w Operze
szczęście

piątek
Leśnej sprzyjało

i wylosowali nagrody Superkonkursu „DB" i „WW",
odwiedzały wczoraj Dom Prasy. Mimo intensywnej pracy
kilku osób zatrudnionych
w biurze Superkonkursu chwi- .___ _ _ _ _ _ _ _ _ _...
!ami tworzyła się kolejka.
,.Szły" tego dnia telewizory, wycieczki promem do Szwecji, klocki „LEGO" i inne nagrody.
Na zdjęciu: pa6stwo Grzelińscy z Gdańska odbierają już ich telewizor z gdańskiego „Unimoru".

Szczecina
Potwierdzona zo tal... ofiCJ IP i ta poległych 16
b
Po ępo""anie dotyczące.
ydarzeń Grudnia 1970 r
Szczecinie trwało ponad 2,5
roku. Materiały przekazano do
Prokura ry Marynarki WojenneJ \\ Odyn kt ra za rnuje się
alośc 1)w m orra owaniem
wydarzen
Or
Wvbrze

~-

WARSZAWA

Filmowa radość
Od 24 do 28 sierpnia w Mię
dzyzdrojach odbędzie się Festiwal Filmów Komediowych,
pierwsza tego typu impreza
w Polsce. Do udziału w przeglą
dzie zakwalifikowano 25 fil.

1-

mów, w tym 5 produkcji polskiej. Są wśród nich m.in. takie
pozycje jak „Kacza zupa", ,,Deszczowa piosenka", ,, Wielka
włóczęga", ,,Wszyscy na scenę"
i „Świat się śmieje".
(PAP)

• Czfonk{1w1e Prezydium
ejmu wysłuchali we wtorek
we ne_go sprawozdania Naj
wyzs:r.ej Izby Kontroli, przed
tawionego przez prezesa Le
.cha Knczy kiego. Nowy Sejm
Państwowy Fundusz Rehabllltacjl Os6b Nlepełnospraw•
będzie musiał zapoznać się ze
nych ogłasza program o nazwie „Premia clla aktywnych",
~prawo„daniem NlK na jedzakładający dofinansowanie zakupów celowych cloko■ywa■
nym z pierw&' ych posiedzeń
nych pnez lnwallcl6w.
• Rada Ministrow przyjęła
Do 15 września urodzeni po możliwości kontynuowania naozporządienie w sprawie
1 stycznia 1948 roku inwalidzi uki lub poprawę jej warunków.
okreslema jednoosobowyc'l
I i II grupy, którzy ukończyli Dofinansowanie może być
spółek skarbu· państwa w celu 1
szkołę średnią, mogą składać
przeznaczone na kupno
wnicsic!lla ich aktJi lub miziawnioski o przyznanie im kre- przedmiotów mateńalnych (np.
ło\\' do n
dciwych funduszy
dytów o górnej wysokości 100 aparat spawalniczy, samochód,
inw.:styc)'Jnyrh. Obe-:nie wamln zł spłacanych w 48 rów- komputer), jak i usługi (np.
runki konieczne do v. ni<'~ienia
nych, nie oprocentowanych ra- przystosowanie lub zamiana
akcji o NFf spelma l9'i
tach. 50 proc. kredytu zostanie mieszkania, opłacenie szkolespółek i jednoosobowyt:h spół
umorzone. Pożyczka przezna- nia w kraju i zagranicą).
k skarbu państwą..
czona jest na zakup, który moAby uzyskać szczegółowy
opis warunków uczestnictwa
że mieć bezpośredni wpływ na
uzyskanie zatrudnienia lub po- w programie i formularz wnio•
o nie! galnycb upraw
prawę warunków pracy wniosku, należy wysiać kartkę pomaku UJaWn,ono od początku
skodawcy. Przydziela się ją cztową z własnym dokładnym
roku n,i t renie woj rzeszow
również wtedy, gdy wpłynie na
adresem zwrotnym pod adskiego. Z 1jmują one powt -zchm 1,16 ha Na.iw1ęccJ
bo
I' pól n,~kowych, od
k i ~eh Kolbu~zo

r dyty dla

mszow

Order

BYTÓW
•

Do zbmrowcgo zatrucia
dost.Il v. Bytowie
{woj tupskie). P ZJe<lz.cniu
ciastek z miejscowej cukiern
70
6:afilo do pitala.
atmonellą

dla
wzorowych

KRAKÓW

bp

...;...;;..;....,..,.,......,.....,,....,._,.......,._

Notowania wczorajsze,
godz. 15 (kupno/sprzedaż):
„MAX" (Gdańsk, ul. Jagiełłońska 10): USD · 18 200/18
300: DM - 10 570/IO 620: korona szw • · 2190/2240; frank
fr. - 2970/3020; gulden hol, ·
9350/9450; funt bryt. • 26
400/26 700; lir wł. .
J0.90/11 .40;
,,XAMAX" (Gdańsk, ul.
Długa 81/83, Piwna 67 /68
i Wały Jagiellońskie 8): USD .
I 8 250/18 300; DM . I O
650/10 700; korona szw. .
2200/2250; frank fr. 3000/3050; gulden hol. ·
9500/9550; funt bryt. · 26
500/26 700; lir wł. ·
I 1,20/11,30.
(mt)

';, 8.

G. H1s.zp.1ll.,ki

czątkowanego umową okrągłego
stołu określi! wrześniowe

wybory lider KdR, Jan Olszewski,
podczas spotkania w Warszawie
z kandydatami do parlamentu.
Zapowiedział, że kandydaci
KdR udostępnią wyborcom ankiety nt. swego stanu majątko
wego. Leitmotivem kampanii
KdR będzie objazd po kraju b.

O istorii nie

Rozpoczęła się w Wilnie druga tura rozmów na te•

··
J k. · ·
S zef d e IegacJJ
po s 1eJ w1ceminister spraw zagranicznych Iwo Byczewski, poproszony w czasie przerwy
w negocjacjach przez Polską
Agencję Prasową o skomentowanie ich przebiegu po-

ok

(PAP)

gale
Próbę dużego przemytu
damskiej bielizny z Singapuru
udaremnili szczeci11scy celnicy
• dowiedział się we wtorek
dziennikarz PAP w szczeciń
skim Urzędzie Celnym. Podczas kontroli dwóch kontenerów wiozących majtki dla firmy z Ożarowa k. Warszawy
stwierdzono. iż znajduje się
w nich o ok. 156 tysięcy sztuk
więcej niż zgłoszono do odprawy celnej. Wartość nielegalnie
przewożonego towaru oszacowano na ok. 985 mJn złotych.

Sąd Rejonowy na Bornholmie
wydal wyrok w sprawie 5 polskich rybaków, stanowiących załogę kutra KOL 24, oskarżonych
o uprawianie od sierpnia ub. roku przemytu papierosów do Danii, w łącznej ilości co najmniej
500 tys. sztuk.
Sąd uznał winę rybaków za
udowodnioną. Właściciel kutra
Dariusz Niziuk został skazany
na 2 i pól roku więzienia, szyper
Grzegor Grzmi! na rok i 3 miesiące, rybacy: Sylwester Kubrzyński na rok i Andrzej Stolarski na 9 miesięcy więzienia.
Skazanym zaliczono na poczet
kary okres pobytu w areszcie
tymczasowym od 6 maja br. Ponadto na kuter została nałożona
grzywna w wysokości 20 tys.
koron duńskich, zapłacona już
przez rodzinę Niziuka.

a po

gospodarczej, społecznej,
naukowej, kulturalnej,
a także osobom. które przy.
czyniły się do wyjątkowo
dobrej współpracy Polski
z innymi narodami. Order
ten będzie spełniał szczególnie istotną rolę w momencic wygasania uprawnicń związanych z posiada1 niem kart przyznawanych
poszczególnym zawAe(PAI)

1

Na rozprawie właściciel kutra
przyzna! się do dwukrotnego
przemycenia papierosów na Bornholm. Pozostali rybacy nie
przyznali się do winy i odparli
zarzut oskarżyciela publicznego,
według którego byli oni członka
mi zorganizowanej szajki przestępczej kierowanej z Kopenhagi
przez Polaków lub osoby pochodzenia polskiego, których obecnie poszukuje policja du11ska
i Interpol.

HONGKONG

.,. Stały wuost hczby
przeprowadzanych w Hongkongu aborcji może wkrót•
ce doprowa-0:r.ić do przewa
gi liczebnej zabiegów przerywania ciąży nad liczbą
porodów.

SZWECJA

I

•
Gum
do żucia·
sprzed ... 9 tysięcy lat znale
źli szwedzcy archeolodzy
na wysepce Orust, leżącej ,
1 u :zachodnich wybrzeży :
Szwecji.

- --

Polski kuter „Hel-154", zatrzymany w nocy z niedzieli
na poniedziałek w rejonie Baltijska w obwodzie kaliningradzkim, został ukarany grzywną za
naruszenie granicy i połów ryb
na rosyjskich wodach terytorialnych • poinformowała rosyjska
straż graniczna.

Bengt Nordkvht. ktory
prezentowa! dziennikarzom
,najnowsze
znaleziska '

~w osadzie z epoki kamien'. nej, potrafi nawet powie
dzieć coś na temat konsu
1 roenta gumy ,,Dzięki

wspa- .

ni•Je zachowanym opc ,'
skoro zębów
możemy
stwierdzi<: , ze musiał to być
nastolatek, który żuł mic\ szankę z żywicy I miodu i
1·a potem wypluł resztki"

-bp:

(PAP)

EBOR

Balcerowicz

,

numero

dziękuie

Członkowie kapituły

I

• Na australijskim pust- ·
k:owiu odnaleziono resztki
:wystrzelonej 27 lat temu ra- .
kiety „Europa I", która za•,,
ginęła wkrótce po starcie
·

zy

W Belwederze zebrała
na swoim pierwszym,
inauguracyjnym posiedzeniu Kapituła Orderu
Odrodzenia Polski, zwa•
nego nPolonla Restitu•
ta".
·
Kawalerowie Orderu, to
wybitni naukowcy i twórcy
polskiej kultury: Andrzej
Ajnenkiel, Kazimierz Dejmek, Aleksander Gieysztor,
Zofia Korczy11ska, Artur
Międzyrzecki,
Andrzej
Stelmachowski, Józef Szajna i Jerzy Turowicz. Wielkim kanclerzem kapituły
wybrany został prof. Aleksander Gieysztor, Sekretarzem • prof. Andrzej Ajnenkicl.
Order ,.Polonia Restituta" będzie odznaczeniem
bardzo wysokiej rangi, wręczany osobom. które mają
wyjątkowe zasługi dla naszego kraju w dziedzinie

AUSTRALIA

(PAP)

przemyt

Rosia

Dwa

ROSJA
. _., Manifestacje plano
1 wane przez zwolenników
' i przeciwników prezydenta .
: Rosji Borysa Jelcyna z oka- j
:zji Il rocznicy sierpniowego
i puczu, będą się mogł)
' odbyć Wbrew poprzednie~mu :zakaz.owi władz dziel.ni- •
· cowych, decyzję taką podję- ,
ła we wtorek prokuratura
mosldewska.

w Zakładach Strachowickich_ ,,Star" S.A._rozpocząl ~ię
straJk. Załoga me przystąpiła
do pracy z powodu nieotrzymania pensji w pełnej wysokości, wyłączenia fabryki z sieci
tele~omunikacyjnej i, ~raku
p1emędzy na zakup częsc1 oraz
podzespołów, niezbędnych do
montażu samochodów.

Duły

resem: Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych, Program „Premia
dla aktywnych", skrytka pocztowa 20, 00-949 Warszawa
IO. Wnioski zostaną rozpatrzone do 15 października bieżące
go roku.
PFRON radzi, aby ci. którzy
ubiegają się o uzyskanie kredytu, unikali w swych uzasadnieniach ogólników, a starali się
raczej operować konkretami.
Zamiast pisać np. tak: ,.Kurs
wzbogaci moją wiedzę i podniesie moje kwalifikacje zawodowe", lepiej powiedzieć:
,,Chcę skończyć kurs, przygotowujący do zawodu maklera
giełdowego.,.

· d · ł · d ·
, d
wie z1a ', ze ~p1ero w sro ę
po zakonczemu rundy rozmów będzie można stwierdzić czy został w jej trakcie
· ' ·
· ·,
os1ągmęty Jakls znaczący postęp. Zapytany, czy poruszone zostały wzbudzające naj-

CZECHY
• Osiemdziesięciu ma•
: tematyk ów z wyższych .
, uczelni świata uczestniczy ·
: w rozpoczętej w poniedzia ·
; lek w pra<;kim Uniwersyte- ·
: cie Karola tzw. szkole let
: niej Tegoroczne spotkanie
• poświęcone jest analizie ,
funkcjonainej, której jednym z tworców był polski
matematyk Stefan Banach

ą

kontrowersje kwestie historyczne, minister Byczewski powiedział, że
,I
·
b I
w og~ e nie
y} , one
przedmiotem dyskusji, ze na
tym etapie rokowań nad traktatem strona polska nie będ ·
, k
.. .
zie dyskutowac westn htstorycznych.

mat traktatu polsko■lltewskiego, Omawiane sq kolei•
ne, nie uzgodnione dotychczas, artykuły.

• Wspólnoty EuropeJ• '
fskie wprowadziły opłat i
r wyrównawcze na irnporl
z Polski czarnych porzeczek
przeznaczonych do prze
twórst wa. Rozporządzenie
to będzie obowiązywać do
IO października br. ,

:~:r"

będzie
mowy
większe

IAT

- .WSPOLNOTY
.~ j EUROPEJSKIE

(PAP)
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Traktat Polska • Litwa

s
,/IT

premiera, rozpoczynający się 20
bm. w Radomiu.
Silne lobby chce utworzyć
w Sejmie środowisko emerytów
i rencistów. Ich Krajowe Przedstawicielstwo wystawi 5 kandydatów na liście SLD, członkowie
29 organizacji zrzeszonych
w KPEiR mogą startować w wyborach z list innych partii.
Z SLD pójdzie również do wyborów 13 członków PPS, 3 bę
dzie kandydować z listy PSL i 3
z UP.

w wyborach. 19 proc. respondentów chce glosować na
SLD, 17 na PSL, a 11 proc. na
UD.
Szansą zmiany trybu procedur
demokratycznych systemu zapo-

się
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Decyzje Zaorskiego skrytykował sztab wyborczy Zjednoczenia Polskiego, twierdząc że szef
RTV „traktuje telewizje; publiczną jak swój prywatny folwark".
Przeciwko przekręcaniu faktów
lub pomijaniu infonnacji o PSL
w niektórych środkach masowego przekazu, w tym w dziennikach telewizyjnych, zaprotestowali przedstawiciele tej partii.
59 proc. ankietowanych
w dniach 9-13 bm. przez Ludowy Ośrodek Badania Opinii Publicznej zapowiedziało swój

obywateli

at Poz.ew przeciv. ko Tele
komunikacJi Polskiej SA 1.łożjl
w S4dr.ie Rejonowym Kraków
rodmieście abonent 2. łego
miasta, w związku z domaga-,
niem ~~ ou mego prr.ez TP SA
uiszcz.enia opla.ty z;a rachunki
teleforuczne w wysokości 11
mln zł Pro,·c taki będzie
w Krakowie preceden&ow y,
Jego ruzstrzygmęc e będzie
w duzeJ mierze zależało od
możliwości technk'Znej konrroh utz.'l(lz... telefur>ic1,nyc·1

Szef Polskiego Radia I Tele•
wlzll Janusz Zaorski, w opar•
cłu o przepisy ordynacil, usta•
llł czas przeznaczony na nie•
odpłatne rozpowszechnianie
auclycll wyllorczych w progra•
mach ogólnokralowych: 1 5
godzin w telewlzyjnel I 12 go•
dzln w radiowe! "Jedynce",
Odpowladaląc na postvlat ko•
mltetów wyborczych szef RTV
zdecydował, ie między 4 I 16
września komitety będą miały
w telewlzlf "swoje 9 minut"
o godz, 19,55,

w lidów

I

:;;. :::;

•

te e

RAJ

Trzeciego dnia procesu byty szef KGB W. Kriuczkow pozdrawia sll'oich ::woTe,mików wchod~qc do gmachu sądu w Moskwie.

.

W clwa lata po puczu z 19
sierpnia 1991 roku w ciał•

szym ciągu nie wiadomo, lak
na clobrq sprawę pnebiega•
•
eł
I 11
ły wowczas
WJ anen a a•
ką rolę oclegrall czołowi ro•
SJl•cy politycy, Czy ówczesny
pre:zyclent ZSRR Michaił Gor•
baczow był zawczasu poi••
formowany o próbie prze•
wrotu? Czy Borys Jelcyn

świadomie doprowadził wte•
cło wzrostu napięcia? Ja•
k
I cl
ł
ł
Cf ro ę O grywa genera

dy

Paweł Granow • w owym
czasie dowódca oclclzlał6w
spadochronowych, a teraz
mlnlster obrony Rosji?

Proces dwunastu głównych
uczestników nieudanego zamachu stanu rozpoczął sic;
w kwietniu 1993 roku po rocznym śledztwie. Ze względów
proceduralnych jednak był tyle
razy odraczany, że w gruncie
rzeczy odbyto się tylko pięć
posiedzeń sądu.

Michail Gorbaczow miał zeznawać na tym procesie i wyjaśnić, w jaki sposób izolowano
go przez trzy dni - od 19 do 21
sierpnia - w willi w Foros na
Krymie, kiedy to odmówił
podpisania ultimatum podsuniętego mu przez puczystów.
Równocześnie jednak sarni

Fot.PAP/CAF-AP

uczestnicy puczu zapowiadają,
że Gorbaczow będzie musiał
odpowiedzieć na ich zarzuty,
że wiedział o wszystkim
i świadomie czekał na bieg wyd arzen,
, b y zonen
· towac' się,
· kt o

weźmie górę.

Borys Jelcyn . wielki zwycię zca wydarzeń z sierpnia
199 J roku . jest także oskarżany przez puczystów . Zarzucają
mu, że świadomie drarnatyzowal sytuację. Zdaniem uczestników zamachu to generał Graczo w. który podporządkował
się rozkazom puczystów, równocześnie infom1ował o wszystkim rosyjskiego prezydenta.
w nagrodę stał się potem jego
ministrem obrony.
Jak wytłumaczyć bierność
dywizji rozlokowanych wokół
Moskwy i Leningradu? Dlaczego komandosi z oddtialów
Alfa należących do KGB
odmówili uderzenia na „biały
dom", czyli siedzibę rosyjskiego parlamentu, w którym
w owych krytycznych dniach
przebywa! Jelcyn?
Wygląda jednak na to, że interesy głównych postaci są tak
ze sobą powiązane, że w gruncie rzeczy nikomu - z wyjątkiem Rusłana Chasbutatowa
i Aleksandra Ruckoja • nie zależy na tym, aby wyjaśnić
w szczegółach, jak było na-

Na wczorajszej sesji Warszawskiej
Giełdy Papierów Wartościowych_ du- 9
ze emocJe wzbudzily transakcJe
.6
akcjami trzech notowanych ban- - ·
ków. kh kursy wzrosty o maksymalny dopuszczalny poziom.
Oto aktualne kursy akcji giełdowych (w tys. zł.
w nawiasie zmiana kursu, w proc.): BIG: 125
(+9,6). BRE: 780 (+9,9), ELEKTRIM: ll80 (+3.5).
EX BUD: 795 (0), !RENA: 715 (+ JO), KABLE: 250
(+5.5), KROSNO: 205 (+2.5), MOSTOSTAL: 875
(+2,9), OKOCIM: 545 (+2,8), POLIFARB: 580
(+9,4); PRÓCHNIK: 420 (+7,7), SOKOŁÓW 292

GIE

prawdę

przed dwoma laty .
Chasbulatow i Ruckoj · sojusznicy Jelcyna w sierpniu I 991
roku - teraz stali się jego śmiertclnymi wrogami i chcą za
wszelką cenę doprowadz1·••~ do
jego obalenia. Nic więc dziwnego, że zamierzają przedstawić taką wersję wydarzeń,
z której wynikałoby, iż Jelcyn
w jakiś sposób współpracował
z zamachowcami, a w każdym
razie wiedział zawczasu, iż
przygotowują oni próbę przejęcia władzy.
Wszyscy osk.arżcni zostali
uwolnieni w początkach br.
Niektórzy wznowili nawet
działalność polityczną w szeregach partii ultrakonserwatywnych, wywodzących się
z dawnej KPZR. W każdym razie starają sic; na wszelkie sposoby nie dopuścić do wznowienia procesu.
Najpierw oświadczyli, że
sądy rosyjskie nie są tu kompetentne i domagali się, aby postawiono ich przed „sądem radzieckirn" . Potem stwierdzili,
że prokurator generalny Walentin Sticpankow publikując
książkę na temat procesu zła
mal zasadę tajemnicy sądowej.
Wreszcie wskazują na fatalny
stan zdrowia Aleksandra Tizjakowa i Giennadija Janajewa.

(PAP)

(+9,8). SWARZĘDZ: 220 (0), TONSIL:
łDY 205 ~+9,0), UNIVERSAL: 44„i; ~+9,9),
•
\,\,BK: 540 (+IO), WEDEL. 1265
'
- - (+10). WÓLCZANKA: 430 (+7.5),
ZYWIEC: 735 (+3,5). Obroty: 720,4
mld zł. Indeks giełdowy WIG = 5869,2
(+6,9).
Obligacje na rynku powszechnym: PPJ 2: 99,2
proc. (+0,2); PPJ 3: 98,5 proc. (O); PPJ 4: 98 proc.
(+ 1,5); PPT I: 98 proc. (0); PPT 2: 97 ,9 proc. (·
OJ); PPT 3: 97,9 proc. (+0,1); PPT 4: 97,9 proc.
(0).
(s)

W kołach bankowych
w Londynie podano, ie poi•
ski kanclyclat, Leszek Balce•
rowlcz wycofał swolą kandy•
daturę na stanowisko pren•
sa Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwolu
(EBOR), Balcerowicz zdobył
pewne poparcie, miał teł
bardzo przychylne opinie
prasy łwlatowel, lednak
polski udział w kapitałach
EBOR lest niewielki, a clMJ•
zja • co zrozumiałe • naleły
cło clułych uclzlałowc6w,

Po ogłoszeniu wyników lo. '
.,, .,., ' .
sowania numerów list partii
7'i,;A~e
startujących w wyborach
- ---~
rrwają rozważania, komu wypo 11
Ae( ttici1łcfi 11
szedł dobry numer, komu zly,
i jaki można z niego zrobić
użytek reklamowy.
Mnie się wydaje, ie najlepszy los wyciągnę/o Poro:umienie Centrum. Co
numer pierwszy to pierwszy, i trudno się do niego przyczepić. Niepodatność numeru na dowcipy konkurencji jest bodaj czy nie ważniejs:a niż jego „podatność
sloganowa".
Partia Kwaśniewskiego np. cieszy się z piątki, ale có: oni z nią mogą zrobić? Has/o: ,,Nasz program jest na piątkę"? Ryzykowne: wystarczy, że ktoś
r::uci pytanie• to czemu nie byliście na piątkę przez 40 lat, i już po haśle. Niepotrzebne będą aluzje do piątego kola u wozu, piątej kolumny, piątej klepki,

Wiadomo także, że wycofali
pozostali dwaj konkurenci
zachodni • były premier Włoch
Giuliano Amato i komisarz
WE, Christophersen. W tej sytuacji 63-letni Jacques de Larosiere, gubernator Banku Francji jest jedynym kandydatem,
pozostałym na placu boju i ma
już zapewnioną posadę. Glosowanie 56 gubernatorów EBOR
zakończy się w najbliższą śro
dę, zaś w czwartek należy
oczekiwać oficjalnego komunikatu o wyborze nowego prezesa Banku Europejskiego.

Unia twierdzi, że dziewięć to zupełnie sympatyc::na cyfra. Czy ja wiem?
Dziewięć to jest trzy po trzy, Libera/owie cieszą się z siódemki, "w której du~o
można uobić". Pewnie że można, ale w tę i we wtę. lllprz.yjaf.niony redaktor
wro:mowie ze mną od razu strzeli/: 7 cudów świata, 7 mędrców, Na co ja odstrzeli/am: ocet 7złodziei, 7braci śpiących, 7krasnoludków, 7grzechów głów
nych, 7lat chudych. Siedem lat chudych mojza skojar::yć z tłustymi i wtedy wyjdzie, że dla jednych tłuste, dla drugich chude.
Co można uobić z ósemki, wolę nie mówić, wszóstkę mojia -ows;:em. wygrać jako świński ogon ale to jakoś nie bardzo. Czwórka KPN? ,,A gdy maszerujem czwórkami wszeregu"· jednym się kojar;:y dobr-;.e, innym ile.
Za dwa tygodnie, kiedy wrócę z urlopu, numery juf. będą na plakatach. Ponieważ tam gdzie jadę, nie ma „ Wiadomości", nie będę ich mogla komentować
na bieżąco. Więc tymczasem mówię wiernym Czytelnikom tej rubryki „do widzenia". Pożyjemy, Zobaczymy.

się

pięciolatki.

Janina Wieczerska

(PAP)

GAZYFIKACJA samochodów, 27-01 ·24

SUPEREKSPRES

7344

BIUSTONOSZE· sprzedaż. hur•

HOLANDIA - najtańsze samochody, wyjazdy
· najniższe ceny, 56· 10·19
48581

townia Minipol, 41-61-76

4067

ZLECĘ ocieplenie ściany, tel. 21·75-87
73aO

BMW 518i 1985, 81 mln sprzedam, 56·76·27

DEKARZY zatrudnimy. Tel. 41·91·58

Pól:. bliźniaka Rotmanka sprzedam, tel. 48
72-83
48757

PRZEDPŁATĘ kupię,

211 ·203
3387

KAFELKOWANIE, 24·28·59

6494

KAWALERKI poszukuję· okolice Przymorza,
570·533
413-45

5239

BMW 320 i, wszystkie dodatki 1991, sprze·
dam, tel. 31-93-66 do 19 00 po 20.00 O·
90501525

l

PRZEDPŁATY , Autopośredniclwo. 20-57-29
27117

PRZED PŁATY, 5t ·42-26
39639

M-3 Zaspa z telefonem, sprzedam, 82·29·33
33862

S.13

MŁODĄ ekspedientkę do
zatrudnię, tel. 56· 13-69

1019

ODNAJMĘ kawalelkę, 41-15·74

PRZED PŁATY, 22-41-84
35ó1

butiku w Sopocie
4318

ROTTWEILER szczeniak, rodowód, sprze
dam, 57.54.oa

48767

DESKI surfingowe · sprzedam, 53·26·27
41335

DWUPOKOJOWE z telefonem odnajmę s1U·
dentkom, tel. 32·21 ·84
FIRMA bud. wykona garaże z własnego ma·
teriału. Ceny niskie, tel. 22· 12-92 po 17.00

m,

FIRMA handlowa z obcym

PANIĄ

z dobrą

znajomością: języka angiel•
obsługi kompulera, doświadczeniem

skiego,
w prowadzeniu sekretariatu zatrudni Firma
Konsultingowa tel. 31-67-18, 31-67-23 po
godz. 11.00
3761

PAWILON Wrzeszcz Manhattan 50 wydzier•
żawię. Wiadomość na miejscu.
46875

kapitałem

ZB•
głównego księgo•

trudni
wego z praktyką na stanowisku kierow·

PEUGEOT 405 GLD 1993, 52-2().22

niczym, tel. 52-12-81-82, 52·19·93, Gdańsk·
Oliwa, ul. Grunwaldzka 481

PIEKARNIA zatrudni samodzielną
22-38-60

vn

RURY odpadowe, używane t ,5 • 2 cale ku
pię, 32·31-66 (wieczorem}
SAMOCHODOWE przetargi Belgia - superatrakcyjne wyjazdy, 27-04· 12
6361

SPAWACZY PRS, monterów kadłubowych
wdelegacji zatrudnię, 374·525
33856

księgową,
2220

VW Bus 1986, sprzedam, Oliwa,

27
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Smaganie Tuska
Precz od polityk i!
Donald Tusk, przewodniczący KLD, zaapelował
do w szy s tki c h central zwi ą zkow y ch
o wstrzymanie wszelkich akcji strajkowych i demonstracji ulicznych do 19 września.
.,Takie akcje, szczególnie nielegalne, są wykorzystywane przez skrajne ugrupowania, które
w ten sposób chcą osłabić rangę i zmienić wynik
demokratycznych wyborów" - powiedział.
Tusk oskarżył związki , że przez ostatnie dwa
lata wielokrotnie łamały i naruszały prawo. Jego
zdaniem, nadmierne znaczenie związków wynika ze słabości partii politycznych.
KLD będzie dążył do takiej zmiany prawa
i ordynacji wyb('lrczej, by związki zawodowe nie
zasiadały w parlamencie. Zdaniem Kongresu powinny zajmować się sprawami socjalnymi, warunkami pracy i wynagrodzeniami.
Na całym świecie to właśnie związki zawodowe są autorami programów walki z bezrobociem
- ciągnął Donald Tusk - tymczasem w Polsce

Wszyscy, którzy pracowali,
ków. Wystarczy zlikwidować
przyczyny konfliktu, a strajk
ustaje. Droga uczciwych negocjacji jest skuteczniejsza niż
zaklęcia czy apele pana Donalda Tuska, demonizuj,1cego rolę
związków zawodowych.

nia wzrostu zasiłków. Jakie programy walki
z bezrobociem mogą dziś przedstawić polskie
związki zawodowe? - Czy którykolwiek z naszych związków ma cokolwiek do powiedzenia
na temat tworzenia nowych miejsc pracy?
Dziś często celem działalności związków zawodowych jest realizacja politycznych ambicji
ich przywódców. Dopóki związki zawodowe bę
dą pełniły rolę partii politycznych, pracobiorcy
nie będą należycie przez nich chronieni.
Kongres proponuje więc wprowadzenie zasady łagodniejszego lokautu - kiedy strajk będzie
groził życiu lub zdrowiu ludzi, albo ogromnymi
stratami dla zakładu, pracodawca miałby możli
wość zawieszenia pracowników. Nie byliby
zwalniani, ale do końca strajku nie otrzymywaliby wynagrodzeń.

ksu pracy, często bez płacy czy
przeciw takiej prywatyzacji jak
w „Porcelanie" wałbrzyskiej.
Informuję przy okazji pana
Tuska, że żądając zawieszenia
funkcji związku zawodowego
teraz, czy później zmiany ustawy o związkach zawodowych,
nie potrafi być nawet liberałem , bo to liberalizm zakłada,
że „jedyną funkcją państwa

wbrew mowie pana Tuska
każdy strajk, każda manifestacja organizowane przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność" mieszczą się w porządku
prawnym (patrz ustawa
o związkach zawodowych art.
36).
Strajki z reguły ogłaszane
są po wyczerpaniu drogi prawnej, a zawsze przeciw łama
niu praw pracowniczych czy
związkowych, w takich przypadkach jak praca bez umowy,
bez ubezpieczenia. bez kode-

jest obrona i gwarancja praw
wszystkich obywateli".
Nie zgadzam się więc, aby
pan Tusk zast~pował państwo
i wbrew doktrynie liberalnej
nawoływał publicznie do jawnej dyskryminacji części obywateli i to tej części, która szanując państwo i prawo, płaci
sumiennie podatki.
Ostatnio analiza NIK
(30 .07 .93) wykazała, że 28
proc. dochodów budżetu pań
stwa stanowią kwoty pobierane
w ramach podatku dochodowe-

Nie będzie
interwencii wobec
polityki handlowei
kopalń

,,vwatny
węgiel

W

gdylty r1eczywiście miało
oao 1a1tąplć, to lui od
2-3 clnl musiałaby toczyć
sit procedvrt1 prawna te-

go zaltiegu i związany
z nią obieg clokument6w.
Tymczasem nic takiego
sit nie dziel••

M

orawski w bardzo stanowczych słowach
sprzeciwił się wypowiedzi wicepremiera Hen
ryka Goryszewskiego. który oświadczył, że podwyż
ka cen węgla przez monopolistyczne holdingi jest
niedopuszczalna, Wypowiedź t ę sekretarz stanu
uznał za prywatny pogląd
wicepremiera
MPiH nie zgadza się ze
wszystkimi publicznie wygłaszanymi ostrzeżeniami

o ewentualnym wzroście
inflacji wraz ze wzrostem
cen węgla Jak twierdzi
,.państwo ma od kilku lat
100-proc. kontrolę nad górnictwem, gdyż mianuje mu
specjalnych ministrów,
szefów koncernów węglo
wych. dyrektorów kopalń,
a wreszcie dotuje węgiel.
Gdziei: więc ta inflacja po
podwyżce cen węgla. skoro
będzie on nadal dotowany
z budżetu państwa?" .
Za
dwuznaczne
i
chwiejne uznać wypada
stanowisko Urzędu Antymonopolowego, który skła
da tylko oświadczenia
i również, tak jak KERM,
nie wszczyna żadnych kroków
prawnych, aby
podwyżki powstrzymać

Grzegorz Czwartosz

iceminister fi nansów,
Witold
Modzeoptymi-

lewski, jest pełen
zmu . - Według wstępnych
szacunków za lipiec - stwierdził - indeks ogólny cen
wzrósł o 1 ,8 proc. W tym
wpływ V AT wyniósł 1,7
proc. Minister zastrzegł jednak, że ruchy cen były wyższe, jednakże nie związane

sztof Zie1 i ńs k i
twierdzi,
że poprzedni szef zakładów
otoczył się ludźmi niekompetentnymi. Powierzył im, w zamian za poparcie w zabiegach
o stołek, eksponowane stanowiska. I rządził, wraz z nimi,
dopóki nie odwołała go z tej

Jak mówi szef rady ludzie
nowemu dyrektorowi. Bo
mówi on im otwarcie, że wszyscy , jego nie wyłączając, jadą
na tym samym wózku. Nicdawno pracownicy stwierdzili,
że skoro w zakładzie jest trudna sytuacja, to oni gotowi są
zrezygnować z premii. A preufają

to

Liczę

go od głodowych zarobków
i świadczeń, pracowników
najemnych. emerytów i bezrobotnych tj. od osób, które
w znacznym procencie stanowią NSZZ „Solidarność".
Ta sama analiza wykazała,
że firmy prywatne (elektorat
między innymi liberałów) zasilają kasę państwową zaledwie
w wysokości 3,3 proc. przy poborach znacznie wyższych od
pracowniczych czy emeryckich.
Tedy pozwoli pan, panie
Tusk, że najpierw wyrówna
pan z kolegami proporcje, które stanowią przyczynę wielu
strajków, a potem może bę
dziemy debatowali nad rolą
mojego związku, któremu to
związkowi rządy i parlamenty
są coś dłużne, a nie odwrotnie.

Jacek Smagowicz
Członek

Prez. KK NSZZ

funkcji Rada Pracownicza.
W referendum większość zało
gi opowiedziała się bowiem za
odwołaniem dyrektora Niesio-

pińskiego wpadł roztrzęsi ony

Jan Kulik. zastępca do spraw
ekonomicznych i poło ży ł na
biurku otrzymane wł aśn ie ...
wypowiedzenia dzi e r ż a wy
dwóch najlepszych sklepów przy ul. 1 Maja 2 i przy ul. Kosynierów Gdyński ch 30. Pi smo
nosiło datę
11 sier pni a ,

Zdięliście mi dyrektora
ia wam ... zabiorę sklepy

będzkiego.

Nowy szef Jerzy Karpiński
od porządków kadrowych. Usunął ze stanowisk osoby, o których mówi, że nie miały fachowego przygotowania.
Jedna z nich została operatorem
w nowej kotłowni olejowej, inne, tak jak i dyrektor Niesiobędzki rozchorowały się i od
kilku miesięcy biorą zasiłek .
Do władzy, jak twierdzi szef rady, doszli fachowcy, a na stanowisko szefa działu technicznego
powołana została osoba z zewnątrz, notabene konkurent
obecnego dyrektora w szrankach o stanowisko. Jerzy Karpiński zadowoli! się pensją o 6
mln zł niższą od poprzednika.
Ma 12 mln zł, co w porównaniu
z dyrektorskimi apanażami
w innych tego typu zakładach
jest kwotą raczej skromną.
zaczął

mia to dla niektórych nawet
kilkaset tysięcy złotych.
Tymczasem do dyrekcji pocztą pantoflową dotarła wiadomość, jakoby miasto zamierzało ... wypowiedzieć Zakładom
Mięsnym dzierżawy sześciu
sklepów. Wiadomo, jaką reakcję takie zamiary mogły wywołać. Toteż dyrekcja, w towa-

rzystwie szefa rady i związ
kowca, umówiła się na spotkanie z prezydentem miasta Józefem Gburzyńs kim. Doszło do
niego 12 sierpnia. Zapytany
o losy sklepów, miał odpowiedzieć, jak relacjonuje szef Rady Pracowniczej Krzysztof
Zieliński, że ostatnio przeszedł
się po mieście i stwierdził, że
sklepy Zakładów Mięsnych są
najlepiej zaopatrzone. Zapewnił, że wcale nie zależy mu na
tym, aby rugowa ć Zakłady
Mięsne z rynku , a tym samym
dawać pole konkurencji, na
przykład - Ostródzie. Bo wtedy
i podatki płynęłyby gdzie in-

było to z wprowadzonym od
5 lipca podatkiem V AT od
towarów i usług. M.in. spadły ceny warzyw i owoców .
Zwiększyły się natomiast ceny mięsa.
Minister Modzelewski zaprezentował także broszurę,
ilości 600 tys. sztuk
została przygotowana przez
firmę Ogilvy Adams and Ri-

jaka w

nehart, a dotyczy objaśnienia
jak wypełnia ć deklarację
V AT. Deklaracje takie należy składać do 30 sierpnia (za
lipiec) . Ci podatnicy , którzy
chcą wcześniej wycofać zapłacony V AT, składają deklaracje już teraz, nie czekając na ostateczny termin. Po-

na zmiany

Jestem studentem UG. Mieszkam w akademiku 1 właśnie
DS są problemem, który chciałbym poruszyć. Odpłatność za
akademik w ciągu roku szkolnego wynosi 440 tys. zł, w czasie
wakacji 880 tys. Student innej uczelni płaci I'.!00 tys. WsLystko byłoby w porządku gdyby akademiki były pełne w czasie
wakacji, niestety DS są zajęte może w 30 proc. Będąc w środo
wisku studenckim wiem, że gdyby odpłatność w czasie wakacji była taka, jak w ciągu roku akademickiego, to w akademikach mieszkałoby o wiele więcej studentów. Nie musieliby om
szukać innych lokali mieszkalnych , tułać się po rodzinie lub
znajomych. Większość studentów musi sama zarobić na wakacje, a często też utrzymać rodzinę. Trójmiasto ma duży rynek
pracy, więc jest o wiele łatwiej zarobić pieniądze. Są jednak
małżeństwa studenckie, którym nie opłac a się płacić 1680 tys.
zł za pokój ( li mkw.) , skoro za te pieniądze można wynająć
kawalerkę lub za jeszcze mniej przyzwoitą stancję. Zastanawiam się więc gdzie jest sens i logika w działaniu administracji
UG . Od dłuższego czasu sły szymy o kłopotach finansowych
uniwersytetu.
Administracja UG nie ułatwia życia studentom, a do tego Jeszcze pogarsza 'swoją sytuację finansową . Przecież i tak UG
musi płacić w czasie kanikuły za: co , energię, gaz, spuątaczki,
administrację i administrację DS-ów w rektoracie. Gdyby tylko
ktoś pomyślał, to te koszty mogłyby być o wiele niższe. Wystarczyłoby zostawić cenę za miejsce w akademiku - 440 tys.
zł, a domy studencke zapełniłyby się i wszyscy byliby zadowoleni .
W tym roku jest już za późno na zmiany, ale mam nadzieję,
że w pr.lyszłym roku akademickim zmiany te nastąpią.
J.S. student UG
(Nazwisko i adres znane redakcji)

wczytując się w nie można
było dostrzec, że decyzję pod-

a

jął Wydział

Lokalowy UM już
5 sierpnia.
Dyrektorom i szefowi Rady
OdpowiadaJąc na notatkę pt. .,Książka nie baleron", zamiePracowniczej opadły ręce. Zaszczoną w rubryce „Telefon do reportera" , dotyczącą odmowy
stanawiali się właśnie nad tym ,
przyjęcia przesyłki nie obwiązanej sznurkiem, Rejonowy
czy nie poprosić mias ta
Urząd Poczty w Gdyni informuje, że zgodnie z rozporządze
o sprzedanie im tych sklepów
niem ministra łączności z 7 październi ka I 99 1 r. w sprawie
na własność . We wrześni u !I ordynacji pocztowej ., ... opakowanie
paczki powinno stanowić
ubiegłego roku na sklep przy :;, twardy karton
owinięty jednym kawałkiem trwałego papieru
ul. 1 Maja wydano dużo piei przewiązany jednym kawałkiem sznurka lub oklejony taśmą
niędzy, modernizując go
samoprzylepną ..."
i upiększając.
Czytelnik „DB", w Urzędzie Pocztowym Gdynia 5, nadawał
- Chcą nas zadeptać - skoprzesyłkę owiniętą w papier i słabo oklejoną taśmą co stwarzamentował decyzję ratusza przeło możliwość dostępu do zawartości. Pracownik grzecznie powodniczący rady. Uznał boprosił o dodatkowe zabezpieczenie paczki sznurkiem.
wiem, że jest to zemsta za odOpakowanie przesyłki nie odpowiadało warunkom nadawasunięcie od władzy w zakła
nia jej jako druku lecz jako paczki malej - tak też została przydzie kolegów prezydenta. Wojjęta do dalszego przewozu.
na między „ratuszem" i zakła
Zastępca dyrektora Rejonowego Urzędu Poczty
dami wisi na włosku ...
mgr Szymon Suszek
Jak powiedziano mi w ZBK,
wypowiedzenia przygotowane
Oprac. eza
zostały dla wszystkich sklepów , .
Zakładów Mięsnych w Elblą,.,_.y
gu. I tylko dla nich...
~..._, .,_

.. Solidarność"

Co to jest paczka?

JaninaPazio . - - - - - - - - - - - - - - ------.

Prosto I Ministerstwa Finansów
zwoli to wcześniej odzyskać
od urzędników skarbowych
pieniądze. Urzędy mają miesięczny termin na rozliczenie
się z podatnikami. Jeśli ten
termin nie zostanie dotrzymany , podatnikowi należne
będą karne odsetki. Ten
„miecz" ma także drugie
ostrze - jeśli podatnik spóźni

firmy mają możliwość rejestracji i objęcia podatkiem od
towarów i usług. Jeśli tego nie
zrobią - będą wypadać z rynku.
Min. Modzelewski zapewnił, że nie obawia się eksplozji cenowej po 30 września.
Po tym terminie straci moc
rozporządzenie Rady Mini-

SOPOT FEST/VAL '93
TYLKO W POLSKIM RADIU

agoclne
•
ow ani e

wicepremiera
Ne nie wska:wie na to,
by Komitet Ekonomicsny
lady Ministrów miał po•
wstny•ać upowiadane
3 0-50 • p rocentowe
podwyżki CH węgla •
stwlerchił na konferencji
pNsowei sekretan stanu
w Minlstentwłe Pnemy•
siu i Handlu Eugeniusz
Morawski. lego zdanie•
powstrzymanie pne1
KERM cen węgla lest co
prawda 111oiliwe, len

czący

dziej, nie do kasy miejskiej Elbląga. Przedstawiciele Zakła
dów Mięsnych, którym po tych
wypowiedziach humory s ię poprawiły, zadowoleni wrócili do
zakładu Uznali. że wiadomość .
o wypowiedzeniu dzierżaw to
plotka.
Dzień później, z samego rana do gabinetu dyrektora Kar-

(bs)

Informuję opinię publiczną,
że

rzewodniRady
Pracowniczej Krzy-

związki zawodowe potrafią wyłącznie organizować protesty, grozić i wysuwać nierealne żąda

To iest nawoływanie
do dyskry minaci i
wiedzą, że strajk jest zawsze
ostateczną bronią pracowni-

Od 24 czerwca br, nowym dyrektorem lakładów Mię•
snych w Elblągu jest leny Ka„lukl, były kierownik działu
transportu. Wygrał konkurs na to stanowisko. Nowy dyrek•
tor nie ukrywa, i e z popnednim dyrektorem Zbigniewem
Nleslobędzklm i jego poplecznikami miał „na pieńku". Do•
stał nawet wypowiedzenie, ale sąd przywr6clł go do pracy.
Dziś pre11dent miasta chce pokarać zakłady za tą samowol•
ną elekcję dyrektora.

się z opłaceniem podatku zapłaci odsetki karne w wysokości 0,19 proc. za każdy

dzień zwłoki.

Wprowadzenie V AT w firmach, które płaciły wcześniej
podatek obrotowy nie nastrę
czyło większych problemów.
Pojawiły się jednak firmy,
które nie były do tej pory obowiązane do płacenia podatku
V AT (w ub. roku ich obroty
wyniosły do 600 mln rocznie) .
Takie firmy - jeśli są hurtownikami lub producentami mają teraz kłopoty ze zbytem
towarów, gdyż nie wystawiają
faktur V AT-owskich, a ich
klienci nie mogą odliczyć sobie V AT-u od podatku. Takie

strów o zamrożeniu cen. ,,Ceny nie wzrosną - stwierdził - gdyż ich hamulcem jest
bariera popytu".
Jednolite faktury V ATowskie zaczną obowiązywać
dopiero od I stycznia 1994
roku . Do tego czasu można
stosować różne wzory faktur,
a nawet stare faktury.jednakże z wyodrębnieniem podatku VAT.
Decyzją min. Modzelewskiego przedłużono do 30
września działalność punktów konsultacyjnych udziela,
jąc informacji o podatku
V AT we wszystkich izbach
skarbowych i urzędach skarbowych.

►

►

maszyny
i urządzeni ~

linie
technologiczn e

I

TAK SZYBKO NIE ZAŁATWISZ NIGDZIE!I

edno naładowanie akumulatora tego malutkieg o skuterka pozwala przejechać 35 km przy maksymalnej szybkości 25 km na godz. Nie jest to rewelacja , ale na pewno
wygoda. Skuter można ładować przez podłączenie zw ykłego
'gniazdka, a w ulicznych korkach trudno o lepszy pojazd;
w dodatku nie zanieczyszcza powietrza. W Niemczech moż
na go kupić za 3 tys. marek.

R.D.

PAP/CAF-Keystone

Po naszych publikaciach
Na lamach nDB" 21 lipca ukazał
się artykuł „Manewry • dobrze być
atomistą", relacionuiący międzynaro•
dowe seminarium o energetyce iądro•
wei, które się odbyło w Jadwisinie

siebie zarobić. Żaden luksusowy bankiet w czasie seminarium się nie odbył. ... Organizatorom
nie chodziło o stworzenie lobby atomowego,
lecz przedstawienie polskiej opinii publicznej
obiektywnych informacji o stanie i tendencjach
rozwojowych wykorzystania energii jądrowej

jący wyłącznie z jej propagowania. Najlepszym
tego przykładem był referat naukowca sz waj carskiego, udowadniający, że problem odpadów radioakty wnych nie istnieje, gdyż wystarczy je po
prostu zakopać .

•
3CJ1

22-23 czerwca br.

„Nieprawdą jest, że środowisko gdańskie nie
zostało zaproszone do wzięcia udziału w seminarium" - pisze dr Stanisław Latek, dyrektor
Departamentu Szkolenia i Informacji Społecz
nej z Państwowej Agencji Atomistyki. ,,Zaproszenia zostały wysłane m. in .... do „Dziennika
Bałtyckiego", ... Planowano udział 70 osób, ...
przybyło ponad I 00. Organizatorzy pragnęli
zapewnić uczestnikom możliwie znośne warunki . Nie każdy, tak jak pan_K . We sołek,
chciał siedzieć na podłod z e. Smieszne jest
stwierdze nie p. Wesołka, że straszenie telewizją pomogło mu znaleźć miejsce w Jadwisinie.
T e lewizja była przez organizatorów zaproszona .... Nieprawdą jest..., że kolejnym adresatem

kredytu Europej s kiego B a nku Odbudowy
i Rozwoju w Londynie ... jest Polska. Do energetyki jądrowej Polska ma ewentualnie przystąpić ok. 2010 r. i (być może) podejmie starania o uzyskanie ksedytu.
Uzyskanie miejsca na konferencję w ośrodku
URM było najkorzystniejszym i wzg lędnie tanim rozwiązaniem. Odbywają się tam stale róż
ne spotkania i konferencje, bo obiekt musi na

;,:~

■

„Mane ry
dobrze b Ca om·

na świecie m . in . w energetyce, przemyśle , rol nittwie, ochronie zdrowia i środowiska , a także
o gospodarc e odpadami promieniotwórczymi ...."

Na Zachodzie (w USA od 1973 r., w Europie
zachodniej od 1978 r.) stopuje się rozwój energety ki jądrowej. Obecna sytuacja Polski sprawia, że Z achód usi!uje nam sprzedać wszelkie
Redakcja „DB" nie otrzymała żadnego zapro- ,,buble", których nikt inny nie chce już k uposzenia na seminarium. Dysponujemy pismami wać. Ponadto Polska jest atrakcyjnym krajem do
z zachodnich organizacji ekologicznych, które sprzedaży starych urządzeń związanych z przeostrzegają Polaków przed kredytem z EBOiR ,
mysłem atomowym - mówiło się o tym głośno
bowiem w byłej Czechosłowacji, mimo licz- na Il ś wiatowej konferencji radiacyjnej w Berlinych protestów, przyznano go właśnie na rozbu- nie, która odby!a się w ubiegłym roku. Oczywidowę przestarzałego typu elektrowni jądrowej.
ście rozumiemy, że St. Latek musi zaprzeczać
Trudno zrozumieć sformułowanie o przedsta- tego rodzaju informacjom. gdyż taka jest rola
wianiu polskiej opinii obiektywnych infonnacji dyrektora Departamentu Szkolenia i In formacji
o energii jądrowej, gdy referentami są Judzie ży- Społecznej.
Maria Giedz
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PIWO dostarczam, tef. 26-40-71

BASENY kąpielowe. Amerykań

6350

skie baseny z pełnym v,yposażeniem o śr. 3.60
m, 4.60 m. Ceny posezonowe. U nas najtaniej
'Reflex", Gdańsk, ul. Ogama 124, tel. 31-41Jt

POKóJ niekrępujący paniom, panom, odnaimę,
43-56-38
<8631

TANIO Mercedes 280 SEL, 85, BMW 735i,

POTRZEBNE dofinansowanie do dz1atalności,
możliwość spółki, warunki do uzgodnienia. Oferty
-.o
48640, Gdańsk, Targ Drzewny 12114

88, sprzedam, zamienię, 211-069

6'l2

AGENCJA pilnie poszukuje lokalu ok. 30 mkw.,
wdobrym punkcie Gdańska lub Wrzeszcza., 414·
001 wew. 50
2378

ROZLEWNIĘ

AUDI 80, 2,8 · V6, 1991, 20-23-87

SKLEP Przymorze, domek Niedźwiednik sprze
dam, 51-33-05

4314

BOX wydzieriawię • Chmielna, 31-33-09 .a763

4021

4305

SKLEP spożywczy wOrtowie kompletnie wyposażony ztowarem odstąpię, tel. 5t-53-73, 51-5063

CINQUECENTO 900, gwarancja sprzedam, 2433-05
6'74

4099

DO v,ynajęaa 3-pokojowe, komfort, 24-00·3'boo

DZIAŁKĘ Kack sprzedam, 51-33-05

4203

SIERRA diesel,kombi, 52-11-81

SPOŁEM PSS wGdyni zatrudni na s1ałe do obsługi systemu FK: · inlonmatyka wwymiarze 1/2
etatu, · operatorki komputera zpraktyką wzawo-

.a733

dzie. Zgłoszenia osobiste do członka zarządu •
głównego księgowego wgodz. 8.00-15.00 4206

4306

FIATA 125 p, 1990/1991, sprzedam, 51-14-95,
12.00 -19.00 po 20.00 31-01-36
3855
FIRMA poszukuje magazynu o powierzchni ok.
100 mkw. wrejonie Przymorza, Oliwy, Zaspy,
tel. 41-12-31, wew. 21,22

SPótDZIELNIA Mieszkaniowa 'Kamienny Potok" Sopot, ul. Mazowiecka 14, tel. 51-98-83 •
wydzierżawi pomieszczenie biurowo-magazynowe o pow. 292 mkw. Oferty należy składać do
dnia 25.08.93

FIRMA zatrudni głównego księgowego ze znajomością księgowości komputerowej, 51-52·:J1508

SPRZEDAM M-3, Zaspa, 50 m, 57-63-39

2813

2111

SPRZEDAM działki budowlane kolo Chwaszczyna 818-397 po 16.00

FIRMA zatrudni tokarza, szli1ierza i frezera ze
znajomością wykonywania wykrojników, tel. 51 ·
35-89
2509

SPRZEDAM Mercedesa 300 D84, 25-10-824519
SPRZEDAM Passata combi, 84, 62 OOO OOO, 23·
17-51
6483

3859

SPRZEDAM Po~eza 1990/X, tel. 57-15-1348751

GDYNIA-Karwiny, 2-,3-pokojowe sprzedamy, 2098-93
1495

SPRZEDAM dom, 51-38-10 od 14.00- 1.601\aoo

GOLF diesel bezwypadkowy, 83 OOO, 119 OOO
000,-25-11-14
6393
JUBILERÓW srebro zatrudnię, 39-49-88

SPRZEDAM -Okazja! obrabiarka do drewna.
oraz boazeria
sosoowa 40 mkw. Gdańsk-Rudniki, Gdańskiego
Kolejarza 45
48641
SZUKAM mieszkania z telelonem do wynajęcia.
tel. 47-61-62

5607

KAWASAKI KZ 750 sprzedam-zamiana, 32-2616
26163

41346

TANIE suknie ślubne. Szycie na miarę, 56·4Ur

KOBIETY za1rudnię w ogrodnictwie PHU "MaŁ
Mix" sp. zo.o. Zawodzie 48
<8732

TANIO sprzedam Poloneza Caro rok 1991, 29·
06-23
7415

KOSMETYCZKI zatrudni studio Asia, Gdynia, ul.
'8650
Zw1rki i Wigury 3, tel. 20-89-67

TRANSPORT 1.51, 51-01-49

1,6 diesel do Volkswagena bus, 2049-87 po 19.00
42().1
KUP!Ę silnik

WAGĘ zegarową 200 kg sprzedam, 51-25-56

4311

•

KUPIĘ dom, szeregowiec. Olerty 5254, Biuro
Ogłoszeń "Argent·, Gdańsk-Wrzeszcz, Grunwaldzka 127 (wysepka)
5254

J

,

maty, płyty, otuliny
z wełny szklanej

termoizolacyjny ch
za polską cenę ! !

~
}':;,'.'.)ekki,~;tnjępalne/fliekłujące;. spręfyste,' dokładnie' ·jtiii

Unimata 18.700 zł/m

2

sprzedajemy na RATY

wystawi~mv faktury VAT

TRANGO 2
autoryzowany d~trybutor

Gdańsk ul.Mol)flarki Pol.59, tel.432870,

producentów z Niemiec Zach.

informuje, iż od 17. 08.93
jestwsprzedazyNOVYA KOVEKCJA
po cenach PIIOMOCYJlffQI.

TAP!ET

5075

ZATRUDNIĘ·

MERCEDESA beczkę, Passata, Audi kupię, 43·
43-02

zbiór ogórka 7.00, Ogarna \ 8768

ZATRUDNIMY pilnie pimrzy, tel. 23-14-16, 23 ·
14-34
4065

MOTOCYKLE · Yamaha Virago 920, Honda Magna 750, Yamaha 750, Honda CB 650 • tel. 3210-76
<8736

ZWIR, 27-01-02
ZWIR, przywiozę, 23-20-52

32-36-84 wie-

6'72

G AHQ
rw'

zasnął w Bogu

ODDA W DZIERLAWf NA ZASADZIE
PRZETARGU OFERTOWEGO
DOM WRAZ Z TERENEM W CENTRUM WRZESZCZA
w tym piwnice 105
pow. budynku 788
· pow. dziafki 2037

rrr

rrr

rrr

WIZJA LOKALNA W UZGODNIENIU z Kier. Dz. Gospodarczego
tel. 47-16-95, 47-23-44
OFERTY Z CENĄ SKŁADAC NALEŻY DO DNIA 23 sierpnia 1993 r.
4Q7
w sekretariacie DA p. 215. Gm. Główny.

P.H.U. MOTOSTALZBYT
Gdańsk,

tel. 53-49-90

ul. Czarny Dwór 18
(róg Al. Jana Pawła li)

OrERUJE PO CENACH KONKURENCYJNYCH:
.- stal zwykłą, jakościową i nierdzewną
..- blachy aluminiowe płaskie i faliste
.- kątowniki
.- stoły ślusarskie
.- siatkę ogrodzeniową ł drut kolczasty
"' .- wyroby śrubowe
5463/mm

ul li3'MS'l'f Czarnego 18 JweJicoc od u1 &..
tel./fax 41-75-82. tel. 41-40-55 w 224

R-1179

J.C.

Mieszkanio wa
., Własny Dach"

3408

OPEL Ascll!la 1,3 stan bardzo dobry, 26-62-~;9

t

p.

Przedsiębiorstwo

Koszt 1 m2 pow. uiyt. 5 500 OOO zł.

ogłasza

Verwaltung.

Możliwość ratalnego gromadzenia wkładu budawlanego ( 100%)

na wykonanie elewacji
2 budynków mieszkalnych
w osiedlu „ZAMEK"
na Pustkach Cisowskich
wraz z wykonaniem
ocieplenia ze styropianu
i lekkiej warstwy tynku
szlachetnego.
Ilość do wykonania:
- ocieplenia - 2286 m'
- tynków 4903 m'
Termin rozpoczęcia robót
- 20.09.93 r„ zakończenia
-31.10.93 r.
Oferty prosimy składać
w Dziale Inwestycji p. 327
w terminie do dnia 28
sierpnia 1993 r.
Przetarg odbędzie się
w dniu 30.08.93 r.

Numer 1 w Europie
• Jesteśmy najszybciej rozwijającą
się firmą wakacyjną w Europie
• Posiadamy biura w Sopocie, Gdyni i w Gdańsku
wkrótce otwieramy nowe biuro i potrzebujemy
pracowników
• JEŚLI JESTEŚ: pełen entuzjazmu,
otwarty, bystry, z miłą aparycją
• OFERUJEMY Cl: • potencjalnie wysokie zarobki
• dobre warunki pracy
• okazyjne nagrody
• częściowy lub pełny wymiar
pracy
• możliwości podróżowania
• JEŻELI CH CESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ - PRZVJDŻ

HOLIDAY INVEST MEN TS sp. z.o.o.

I
1
I

Rodzina

t

ś.

STANISŁAW

ś.

STRZELCZA K

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 19 sierpnia 1993 r.
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela o godz. 11.30.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia
19 sierpnia 1993 r. na cmentarzu Witom ińskim o godz. 13.00

Jednoczymy się sercem i myślami z naszą drogą Koleżanką
mgr inż. JADWIGĄ ZANIEWICZ
dzieląc Jej smutek i ból z powodu przedwczesnej śmierci
ukochanej Córki

inż.

Wydział IX Gospodarczy

1

zawiadamia,

Z głębokim

Jadziu, żadne słowa nie wyrażą tego jak bardzo rozumiemy Twoje
cierpienie - jesteśmy z Tobą w tych ciężkich chwilach
Koleżanki i Koledzy
z Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego "Budrol-Projelct"

w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 18 sierpnia 1993 r. o godz. 12.00
na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.
4069

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14
sierpnia 1993 r. zmarła najukochańsza Żona, Mama

t

p.

STANISŁAWA

TYBURSK A
odbędzie się

w czwartek 19 sierpnia 1993 r.
Pogrzeb
o godz. 13.30 na cmentarzu Łostowice w Gdańsku .
Pogrążona w smutku
Rodzina
46872

ża lem

zawiadamiamy,

Mą ż,

Długoletni

5257

1

postępowanie upadłościowe
w masie upadłości

1

l

"ABIMEX- Sp. z

odprawione zostanie w koście l e
św. Antoniego w dniu 19 sierpnia 1993 r. o godz. 10.00.
Pogrzeb od będzie się dnia 19 sierpnia 1993 r. o godz. 11.30
na cmentarzu przy ulicy Spokojnej.
Halina Jereczek Wotniak

Pogrążona
46871

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ŻA TREśC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

w smutku
Rodzina

Postfach 1143 DeutschIan(

r
504 ; \

z domu DOENING
wdowa po śp. STANISŁAWIE
nauczycielka muzyki
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w czwartek 19 sierpnia 1993 r.
o godz. 8.30 w kościele garnizonowym św. Jerzego w Sopocie.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku
Rodzina
s262

Z głębokim ża l em zawiadamiamy,
dnia 15 sierpnia 1993 r. odeszła od nas nasza ukochana
Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia
p.
ś.

Msza św. żałobna odbędzie się 18 sierpnia 1993 r.
o godz. 12.00 w kościele parafialnym św. Rodziny.
Pogrzeb tego samego dnia
na cmentarzu Witomińskim o godz. 13.30.
Pogrążona
6492

w smutku
Rodzina

W dniu 15 sierpnia 1993 r.
zmarł nagle nasz ukochany Mąż, Tatuś,
Teść i D ziadz iuś

t

ś.

p.

LEWANDOW SKI
lat 57

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 18 sierpnia
kościele św. Józefa Gdynia.
Pogrzeb po mszy św. o godz. 14.00
na cmentarzu Gdynia-Leszczynki.

1993 r. o godz. 13.00 w

Rodzina

7396

7423

że

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 13 sierpnia 1993 r .
zmarła najukochańsza Żona, Córka, Siostra

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
dnia 13 sierpnia 1993 r. po długiej, ciężkiej chorobie
zmarła najukochańsza Żona, Mama i Babcia

t p.
IRENA DROBIŃSKA

TERESA
LEPIESZ A-LADDA CH

z domu DROGORZ
w czwartek 19 sierpnia 1993 r.
Pogrzeb
o godz. 11.00 na cmentarzu Łostowice w Gdańsku.
odbędzie się

Pogrzeb odbędzie się dnia 19 sierpnia 1993 r.
o godz. 10.00 na cmentarzu Agrikola w Elblągu .

Pogrążona w smutku

Rodzina

Rodzina
5801

46873

że

Z głębokim ża lem zawiadamiamy,
dnia 12 sierpnia 1993 r.,zmarla w wieku 79 lat
najdroższa Mama, Siostra, Babcia i Ciocia
p.
ś.

t
ZUZANNA KATARZVN A
STACHOWI AK

RUDZIONEK

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 19 sierpnia 1993 r.
o godz. 12.30 na cmentarzu w Nowym Porcie.

Herm R. Mul/er 55270 NIERSTEIN,

WŁODZIMIERZ

Lekarz i Przyjaciel

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 14 sierpnia 1993 r. zmarł najukochańszy
Mąż, Ojciec i Dziadek
ś. t p.

WŁADYSŁAW

o.o

z siedzibą w Gdmsku

lat 70
pracownik ·elektromontażu"

Nabożeństwo żałobne

PINCiOT

46870

Zeugniskopien, Lichtbild,

t
MARIANNA WISZKO

ś.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek
19 sierpnia 1993 r. o godz. 12.30
na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.
Pogrążona w smutku Rodzina

tabellarischen L.ebenslauf,

:

p.

Pogrzeb i wyprowadzenie zwłok odbędzie się
dnia 19 sierpnia 1993 r. o godz. 13.30
na cmentarzu Łostowice.
Żona i Dzieci

Ojciec i Dziadek
ś. t p.

CZESŁAW

Bewerbunsunter1agen mit

fruhesten Eintrittstermin

że

moja druga Mateczka, wspaniały Człowiek,

że dnia 14 sierpnia 1993'r. zmarł najukochańszy

senden Sie bitte łhre aussagefahigen

und Verdienstvorstellung an unseren

doktor ZOFIA RESZKA

Rodzina

Wenn Sie diese interessante

Sądu z dnia 26.07.1993 r.
w sprawie o sygn.
akt V-44/93 umorzy!

Dnia 13 sierpnia 1993 r. zasnęła w Panu opatrzona
sakramentami świętymi

Msza św. żałobna odprawiona zostanie
18 sierpnia 1993 r. o godz. 11 .00
w kościele NSPJ w Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia
na cmentarzu Leszczynki w Gdyni o godz. 12.30.

angegebenen Bereichen mitbringen.

że postanowieniem tegoż

:
:

LEON D EGUT

p.

6407

t

ś.

MARIAN BRODA

arch. BEATY BAD UR V

ś.

t

w smutku
Rodzina

6491

Rodzina
3866

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 14 sierpnia 1993 r . zmarł

p.

Pogrążona

Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia
18 sierpnia 1993 r. o godz. 8.00
w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Sopocie.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.

w Pucku.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 15 sierpnia 1993 r.
zmarł nasz ukochany Mąż, Tatuś, Teść i Dziadek

Deutsch in Wort und Schrift
behemchen und Erfahrungen in den

t

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 15 sierpnia 1993 r. zmarł

7445

30 und 35 .Jahre alt sein. perfekt

HELENA BOZENA IWANOWIC Z

ELZBIETA MATLA

Pogrzeb odbędzie się 19 sierpnia 1993 r. o godz. 9.00
w kościele parafialnym w Pucku.

Vertriebsorientierung voraussetzt.
Der ideale Bewerber sol/te zwischen

Dnia 16 sierpnia 1993 r. w wieku 83 lat zmarła
p.
ś.
•

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 14 sierpnia 1993 r. zmarła
ś. , p.
•

Koleżanki i Koledzy
z Zarządu Dróg

Pogrążona w smutku

verfangt sondem auch eine starte

~-------------------J

składają

w dniu
18 sierpnia 1993 r. o godz. 11 .00
w kościele parafialnym pw. NMP w Gowidlinie.
Pogrzeb na miejscowym cmentarzu po mszy świętej.

die nicht nur sehr gute

der k.aufmannischen Veiwaltung

f:tilMi~:k'!l

Tr

:

' \

ŁUKASZA

Nabożeństwo żałobne odbędzie się

sełbstandige,

Kenntnisse auf dem gesamten Gebiet

und vielseitige .ALJfgabe interessiert

!6909flW/'

•

sich dabei um ohne sehr

r-------------------,
l §a}!"1 Iri'BjDll(D~

:

.....

Im Rahmen der
Untemehmungsvorgabe handełt es

3375

DŁUGIE POBRZEŻE 1 1
80-958 GDAŃSK
CZWARTEK I 9. OB. I 99 3 r o qodz I 3 00 lub 16. UO.-,.,

l,\l'IL\SZ,\M\ ' !

Wlrtschaft sowie die Allgemeine

PRZETARG

Szaególowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni
Gdynia, ul. 3 Maja 27131 m. 60, tel. 20-62-05.
Z a p r a sz a my
3saI1P'll

od poniedziałku do piątku
w goaz 7.30-15,30

lat94

werden sein:
Finanz- und Rechnungswesen,

t p.

SYNA

BRONISŁAWA DĄBROWSKA

Schwerpunkte lhrer Tatigkeit

Personalwesen. Eink.auf und Matertal

STEFANI! BIANGA
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu tragicznej śmierci

7438

und unterstehen, dem polnischen

81-310 Gdynia.
ul. Sląska 35/37

Koleżance

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 15 sierpnia 1993 r.
zmarła najbliższa naszym sercom

ś.

k.aufmannischen
Belange verantwortlich

oferuje do sprzedaży mieszkania kat. M-3. M-4 i M-5
w budynku przy ul. Morskjęj 174 w Gdyni.

fl\'NNt

lat 83
były kombatant
Odszedł od nas Człowiek szlachetnego serca.
Odznaaony medalem •za udział w wojnie obronnej 1939" i wyróżniony honorową odznaką •za zasługi dla Gdańska".
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 19 sierpnia 1993 r. o godz. 7.30 w kościele Piotra i Pawła w Jelitkowie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.00 na cmentarzu Łostowickim.
Pogrążona w żałobie
Żona z Rodziną
SlS8

38208

ODlYSK długów, tel. 374-216, 374-417

Sie sind fur die gesamten

Budowlane „HOSSA" S.C.

SYLWESTER WIŚNIEWSKI

◄203

ODNAJMĘ 2pokoje, 47-70-78

Danzig mit weiteren

4-055

Spółdzielni a

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 sierpnia 1993 r.
opatrzony sakramentami wi. mój ukochany Mąż, Ojciec, Teść i nasz Dziadziuś

ś.

NIEMIECKA linma zatrudni pary małżeńskie wiek
do 40 lat, miła prezencja, wymagany minimum
samochód osobowy, praca na terenie całego kraju. Wysokie zarobki, po 4 tygodniach okresu
próbnego możliwość otrzymania samochodu
służbowego, Gdynia, Inżynierska 99

fur unseren polnischen Hauptsitz in

sprzeda wprzetargu ofertowym
samochody Jelcz -bety •szt. 2,
żurawie gąsienicowe ROK 200 szt. 2.

Honeywell

POLITECHNIKA GDAŃSKA

◄205

mgr

DYSTR\'BUTOREM KONCERNU
Gdańsk-Wrzeszcz.
ci> ®

[!,[3~&

IONiederlassungen.

NASZA FIRMA JEST AUTORYZOWANYM

48635

NIEMIECKA firma zatrudni współpracownika
z dobrą znajomością języka niemieckiego. Inży
nierska 99

~~[?~JlPJ1i,~~J~~

wGdańsku • Olrwie, ul. Kołobrzeska 30
tel. 57-26-15wewn. 240

do dnia zasiedlenia - 30.06.1994 r.

Odbiorców detalicznych i hurtowych serdecznie zapraszamy
MAGAZYN FABRYCZNY, GDAŃSK, ARKOŃSKA 2
tel. 52-12-58 w. 56, tel/fax 52-09-24
4003

ZAMIENIĘ lokatorskie M-2+M-3na większe, 47-

99-61

baldmoglichen Eintritt den.

BudoW11ictwa Komunalnego

• Regulatory ceJ1trahlego agnewanla dla Domów
Jedno- I Wielorodzbllłycb

432872 w.13, 14 oraz 43 15 70

Magazyn fabryczny TAPET

5606

MERCEDES 200 E 1991, Peugeot 405 GL 1988,
27-05-89
6392

Aktionsradius und suchen zum

Vertriebsdirektor direk!.

mieszkanie M-3 spółdzielcze w Dą
browie Górniczej woj. katowickie na podobne
wTrójmieście, może być stare budownictwo, tel.
56-34-89

6356

UBER TAUSEND
Mitarbeitem und intemationalem

Iransportul SprzęłlJ

• Ar.matura wothtyd IBsl&lacjl grzewczych
Ił Armłtllll llstaJ11cji wody pltJlej

wipelnfęJąe~ u:otow.anij_•praestr:enie,:u:eroko·$tosowaoe

ZAMIENIĘ

MAGAZYN 280 moraz pomieszczenia biurowe,
atrakcyjny punk1 Gdyni • do wynajęcia. Tel. 22·
48-15 (10.00-13.00)

Deutsch/and mit

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo

jakość
matenałow

Szwe~z~a

WISLINKA, działki budowlane • sprzedam, 3171-40
508')

KURS ·zmiany wprawie celnym', tel. 51-11·i~2

zatrudnię,

46878

VW Transporter 1990, 1,7 diesel, sprzedam, 39·
09-85
5709

KRAWCOWE zatrudnię, 53-60-94 po 17.00 .,,19

MURARlY, kalelkarzy
czorem.

_
(,o {rffftl,-9:J'

grubościówka, strugarka, frezarka,

5087

untemehmen in der Bundesrepublik

o kwotę 8 696 OOO OOO,- do kwoty 10 OOO OOO OOO zł (słownie zł'. dziesięć miliardów) poprzez
utworzenie nowych 4348 udziałów po 2 OOO OOO zł (słownie zł: dwa miliony) każdy. Szczegółowe
informacje dotyczące kryteriów regulujących kwestie obejmowania tych udziałów, możliwości
uprzywilejowań i innych - w Biurze WTCG w Gdyni, ul. Armii Krajowej 24,
tel. (058) 20-11-83, 20-57-14, 20-31-82 i fax (058) 20-13-02
Termin składania deklaracji upływa z dniem 28 września 1993 r.
4552

4307

FIRMA zleci montaż rusztowań, roboty dociepleniowe.
Zatrudnimymajstrów, kierowników, malarzy, murarzy-tynkarzy, blacharzy, 51-38-1 o

HYDRAULICZNO-gazowe, 41-16-67

5547

Wir sind ein namhaftes,
mittelst.andiges Konsumguter-

ogłasza podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

oleju jadalnego sprzedam, 20-49-

87 po 19.00

WORLD TRADE CENTER GDYNIA
Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, ,

na mocy Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

REKLAMA, pol~rafia bez VAT, 32-63-12 .a734

AGENCJA - Kurs agenta celnego. Zapisy Politechnika Gdańska, gmach główny 9.00 - 15.00,
pokój 315

DOMEK letniskowy odnajmę, 48-77-39

iaró wki
lampy

PEUGEOT 405 diesel kombi 1991, tel. 52·7~

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościel e NSPJ
w Gdyni dnia 19 sierpnia 1993 r. o godz. 12.00.
Pogrzeb tego samego dnia na cmentarzu Witomińskim o godz. 13.00.

że

t p.
WIESŁAW GOLISOW ICZ
ś,

Msza św. odbędz ie się w dniu 18 sierpnia 1993 r .
o godz. 14.00 w kościele Bożego Ciała w Helu,
po której nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz.
Pogrążona

Pogrążona w bólu
6453

Rodzina

Z g łębok i m ża lem zawiadamiamy,
w dniu 14 sierpn ia 1993 r. zma rł nagle nasz ukochany
Mąż, Ojciec, Teść, Wujek i Dziadek

7425

w smutku
Rodzina

MM

18 sierpnia 1993

Str. 5

El BALTIC BANK S.A.
OL/DNY BANK DLA SOLIDNYCH LUDZI

Już

od 9 sierpnia

aż

portland 35 w workach

~S.A.

(+7%VAT)

· OCHRONA OBIEKTÓW
· OCHRONA OSÓB
· KONWOJOWANIE GOTÓWKI

oferujemy dostawy z rozładunkiem,
zamówienia telefoniczne

m.dloo
2
ul. Marynarki
Gdańsk

39-35-44

WYSTAWA

KONSERWATORY
DO LODÓW

i SPRZEDAŻ

Zapraszamy do naszej siedziby :
Gdańsk-Wrzeszcz, ul Grunwaldzka 135

i<vJJ

(plebania Bazyliki Mariackiej)
2658/MM

,,MORAX"
Rumia, ul. Włókiennicza 46

I

Piece gazowe c.o.

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

U NAS PO VAT
BEZ ZMIAN

MEBLE

71-13-23

~(V)zl©~

UL PARTYZANTÓW 72 8,
Tel. 41-038; 41-98-12 w. 21

ul. Chmielna 74/76, tel. 31-37-01

furgon:

81/K/Rłl/Wfi'

montaż

SCHODY

,,GRAMEX"
ul. Beniowskiego 5
tel. 52-40-14

~Jt\l
~~fE~~lrEW~lffe\

Hako-lnnotech Sp. z o.o.

MARKIZY

CZYSZCZĄCE

- olejowe, gazowe, koksowe,

gwaranc/a,

serwis - montai

• odkurzacze biurowo•przemyslowe
.zamiatarki
• maszyny szorująco-osusza1ące doposadzek
· sprzęt do mycia i froterowania posadzek
• środki chemiczne
Dystrybucja • serwis - usługi

• moc cieplna 24 kW - 300
-oszczędne

- grzejniki typ TIFO, 136 kW żebro
elegancja
Zakład Usługowo-Handlowy
Gdańsk-Orunio, Raduńska

MASZYNY

Gdynia, Bednarska 3
tel./fax 25-20-56

54

tel./fax 39-45-33
7

NA RATY

•

~~\:~:-:·····••···••· ~~~~ ., ; ··-~----••·•;.;•--~

Gdańsk-Oliwa,

ul.Grunwaldzka 487,

szyb bocznych

tel. 52-12-65, fax 52-12-62

prowadzi
we wtorki godz. 9. 00
BEZPŁATNE

POLIPROPYL EN-u

produkowanego przez HYDRO-PLAST
,.. Bt YSKA WICZNY MONTAŻ metodą zgrzewania;
,.. TAŃSZE od rur i kształtek ocynkowanych;
,.. Gwarancja: 50 LAT dla instalacji wody zimnej;
20 LAT dla instalacji wody cieplej i c.o.
'

.

SKlAO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH I BUDOWLANYCH

~,~

„BUDOWNICTVV O"te

►

1. działka nr 252 pow. 742 m' cena
2. działka nr 253 pow. 757 m' cena
3. działka nr 255 pow . 896 m 2 cena
4. działka nr 256 pow. 896 m' cena
5. dzi ałka nr 257 pow. 980 m' cena
6. działka nr 258 pow. 926 m' cena
7. działka nr 226 pow. 601 m' cena

1

wywoławcza
wywoławcza
wywoławcza

wywoławcza
wywoławcza

wywoławcza

wywoławcza

22 260 OOO
22 710 OOO
26 880 OOO
26 880 OOO
29 400 OOO
27 780 OOO
15 025 OOO

zł
zł
zł

wadium 2
wadium 2
wadium 2
zł wadium 2
zł wadium 2
zł wadium 2
zł w adium 1

~~-

~~i~i

il

il
il

li

li
l!Ii

!:

!I

Przystępuj ący do przetargu winni wpłacić wadium w wyżej określonej kwocie w

,,

związane

dzień przetargu do godz. 9 .00.

można uzyskać Urzędzie

Trąbki

Wszelkie info rmacje
z przetargiem
w
G miny
Wielkie , tel. 82-30-21, 82-30-22 lub 82-83-23 w ew. 34 oraz w pokoju nr 4 codziennie w
godzinach od 8.30 • 13.~0

~ wyjątkiem sobót

.

. .

.

.

i!

I!

r

1

uJ"J

WA,,

,

6, ~dy s~epowe pełne

AalAi

(W1JffW

7, ~dy s~epowe przeszklone

B n„J hrBCiJ
, rd.le1,

lllM

X WV mm

9, Zl1C7Nki do banknoWw GFB-200
10, Zll~ki do banknoWw GND-130

L~::Y
~mioy Tcąbl<; w,el•• " ''"•9• sob•• p,awo urnewa,rnea~ P"eta,gu be, pod•:: 111 ~ J. ~BI! e/ekbycrne

-szt.15
· szt.16
•szt. 4
. szt 21

szt. 10
J•

-szt 20
. szt 10
szt mi
' iMJ
•szt 8
-szt 1
. &l/.

SKUP ZŁOMU

~ Sprzedaż ~

Wf na raty

1

METALI KOLOROWYCH
"KARO-METAL"

Gdańsk.

ul. Kliniczna 7
tel. 43-04-73 w. 12.
Gdynia, ul. Pucka 28
tel. 23-35-21 w . 33

r

Klinkier

:••:J

skupuje:

HURTOWNIA· Sklep „SKAT"
;;
Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 3, tel./fax 058 53 16 61 ~

r , ...,---;- -_,:,- ,:,
,, PROMAG

5 Mas7.UTlv do lifVlp,111'a 'M""ulatory f11WIJT!lne1l
1

,

~.

1

I Wózki:
"'

i

om~Ji

paletowe
magazynowe

I* REGAŁY

1863

miedź

• mosiądz • brąz
• aluminium • chłodnice
• nikiel •

•

_
,,/·;·· · · · · · . · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · ·•·~\ _
, ·'.-'PRoouKcJA'\>
1
1
1 :- OKIEN- 1
I Ii---PCV-~-~ I'
···

'

I !I PORTROCAL,

:: ~~t~:~OŁOWE I iI PANORAMA

I: ~:~~~~~~~JĄCE 111 · .~ ,
I

I

I

I'I,·..

PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG

PRODUKCJI,
HANDLU I

"PROMAG" s.A.
ul. Kliniczna 7, GDAŃSK
Zielony Trójkąt,
. '!!' 82-22-17 ff 43-04.73

'

ł IBIURO HANDLOWE 11

I :i
I iI

.;
[j

•i;·,·

I

GDYNIA
1 O Lu tego 33,
v p, pokój 23
.. ! ! Tel. 20-89-29,
1 ll, fax 71-3 7- 77
·'

1

i!

)J

L ·- •- ·.- -,..::.1 ·,-,>. . . . . ... . ... . . . . . . . ... . . .~ ·
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

tel. 43-16-61 wew. 345

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

następujące urządzenia:

i

li

•)

granito - gres

GLAZURA WŁOSKA -

po atrakcyjnych cenach

il

li

odbędzie się w dniu 24.08.1993 r. na poz. od 1 do 7 o godz. 9.00 i na działkę li

Gminy, pokój nr 4 • najpóżniej w

ul. Marynarki Polskiej 96
80-955 Gdańsk

do glazury, styropianu, korka, parkietu,
sylikony, fugi, wylewki i inne

płytki podłogowe

1, Biurka zimportu (niemieckie) nowe
2. Maszyny do pisania "Optima"
3. Maszyny do pisania "Robotron" 6120
4, KalkulatoryIMC

usługowo-mieszkalną o godz. 10.30 w sali nr 12 Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich.
Urzędzie

ł

TO-KLEJE DLA BUDOWNICTWA

sprzeda

t
I!

zł.

~

310.9 mln ~

A I •••■ VQ{
C
-~ • I I l•fi(

ul. Jana Pawła II 2 0,
t el. 57-47-55

I!!

Teren uzbrojony w sieć wodociągową i e nergię e l e ktryczną .
oraz pod budownictwo usługowo . mieszkalne (usługi nieuciążliwe):
- działka nr 98/19 pow. 1309 m' cena wywoławcza 32 725 OOO zł wadium 3 300 OOO
Przetarg

<

iii

200 OOO zł
300 OOO zł
700 OOO zt
700 OOO zł
900 OOO zł
800 OOO zł
500 OOO zł.

CELIMEX oferuje także: DOSTAWY MATERIAŁÓW
z polipropylenu (rury, kształtki) oraz zgrzewarek i narzędzi;
PROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI
sanitarnych i c.o. z ww. materiałów.
"CELIMEX"

,..-

17508/~ lpm

il'

na sprzedaż niżej podanych nieruchomości położonych
w miejscowości Trąbki Wielkie:
pod budownictwo jednorodzinne

.

• mln
.3 mln

GDAŃSK, UL.CZARNY DWÓR 12, TELJFAX: (058) 5314 82, 531707

GDAPlSK-OSOWA UL. KIELNIEPlSKA 138
GODZ. 8. 11 -18. 11 TEL .: 62·75 ·97 i 52·75·98

nleo11r•n lc ony ustn

SZKOLENIA

dla wykonawców instalacji sanitarnych
i grzewczych z

rZarząd Gminy Trąbki ie~kie li r PEW ''Pewex" ;~

.

BEZ OPROCENTOWANIA

PILIIII iKIDI

SKLEPY
~ -traco

przet rg

468

CELIMEX przedstawiciel handlowy firmy
.
HYDRO-PLAST

-'••·······~w-~~-~~~;,:rny.;.;-~:..;,s:;..... -...-----····~~~~~~~~~~

ogłasza

tel. 31-07-53

~

suchy
dom

14691

Gdańsk,

Sy9tem autoryzcMany praz

ciepły

li~

ul. Miałki Szlak 48/ 50

Generalnego lmpo11eni Śkody
.LATOWSIQ • SZPAK"

DYSTRYBUTOR
OLIWA, UL. BENIOWSKIEGO 5(dawna Mechari.a Precyzyir,aJ
TEL./F f,J,. 52·39·32

tel. 41-87-96
9.00 - 14.00
fax 56-03-36
adres: Gdańsk
ul. Hubala 15

Daily, TurboDaily
Ducat o, Panorama
Master. Trafie
Honker

TRUCK CENTER sp. z o.o.

1

PROMOCJA WPOLSCE

EKO PLUS

IVECO
FIAT
RENAULT
TARPAN

41-05-06
32-35-89

cena promocyjna 38 tys. zł/0.751
KAWIARNIE
RESTAURACJE

s

Naprawy bietące
i remonty kapitalne
silników diesla 2,5 1
SOFIM stosowanych
m.in. w samochodach:

,,ANIMAX"

l811~

D

Gdynia, ul. Pomorska 10
tel/fax 20·07-13, 21-14-95
Zapraszamy 8.30 - 16.op,

1015/pnl

KOTŁY-FAKORA

~

C0NECT0

KWINTEX • Gdańsk,
ul. Opłotki 1, tel. 31-50-09,
31-19-34, fax 23-31-03

Gdańsk

SZAMPAN@icoR.DE

kręcone

20-07-27, 20-89-50

sprzęt chłodniczy

2q039

1.406.000 zł

Bezerwacya i sprzedat·

PROJEKTY ARANŻACJE
REMONTY ADAPTACJE 10061

Profesjonalny i dommvy

-

Gdańska

MEBLE BIUROWE

~r!!~Y mon~~ylne:
Gdańsk,

PAR'lt

Jl«wdH

najbardziej znanych
producentów krajowych.
Dystrybutor Jaroci ńskich
Fabryk Mebli.
W ofercie meble
krakowskie, krzesła
i fotele włoskie~

do aut osobowych, dostawczych , ciężarowych i

u klienta

z Gdyni,

ŚCIANKI GIPSOWE

sprzedaż wysyłkowa m

samocho dowe:
życzeniemontaż szyb

•ułoa,.,,,,

SUFITY
PODWIESZANE

TESTERY
BANKNOTÓW
hurt - detal
I

12401

I POL.ICA SERVICE

oferu/f nowe poftczenl•

-

ZMIBAŻARKI

10072

na

GDAŃSK

IADY, WITRYNY,

,Eve' Hvrlownia i sklep wzorcowy
80·834 Gdań~k, ul. Podkramarska 5
tel. 31.s1.s1

Fax 41 71 84

FllMA FACHOWIEC

ultrafioletowe

tel. 32-38-44,

TEL 43 15 70

GUZIKÓW i 30 TYSIĘ,CY
MODNYCH DODATKOW
DOSZVCIA
l][fł@flJJ)')'J ry <f»)t)

SUZO INTERNATIONAL POLSKA
Gdańsk, ul. Kliniczna 2a, telJfax 43· 15·74

GDAŃSK, TUWIMA 9

Polskiej 59, tel. 432870,
432872 w. 13, 14 oraz

✓ PRZYJDŹ DO NAS !

Tlx 51 21 42

AGENCJA OCHRONY

_779 tys~/t_

do godziny 1900 !

Chcesz błyskawicznie założyć rachunek bieżący,
aby już tego samego dnia wpłacić utargi ?

Tel. 47 73 40

CEMENT

Gdańsk-Wrzeszcz

ul. Grunwaldzka 76

Gdańsk

ul. Św. Trójcy 3

4llllllllm
mm
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WystfllJ ! Wy'1awy mWystawy I

Plener filmowy
w Sopocie

młodych

Krzysztof Zanussi
na otwarciu

przyznaje. Leider należy do artystów znakomicie się w Polsce, a przede wszystkim za
gim Targu 35/38. Autor konse- granicą, sprzedających, co jest
kwentnie idzie wytyczoną owocem jego wielkiego talenprzez siebie kilka lat temu dro- tu, owej elastyczności i ogromnej pracowitości.
gą. Jego obrazy, utrzymane
Wystawa, która czynna bę
w tajemniczym klimacie,
w spokojnej, stonowanej kolo- dzie do 18 września, otwarta
rystyce, w których odnaleźć jest codziennie, oprócz niemożna przedmioty - okruchy , dziel, w godzinach od 12 do
19.
przeszlośd, ślady dawnych cy• Temat lalki podejmuje
wilizacji, są refleksją nad przemijaniem. Wystawę, która w swoim malarstwie, które
czynna będzie do IO września, oglądać można w Galerii
ZPAP przy ul. Mariackiej
zwiedzać można od poniedział
ku do piątku w godzinach od 46/29, Elżbieta Tęgowska. ArIO do 18, w soboty - od IO do tystka, dotychczas malująca
przede wszystkim martwe na15.
• W Galerii Sztuki Współ tury, lalkę wybrała sobie za
czesnej „Sień Biała" przy Dłu punkt wyjścia do rozważań eggim Targu 36 Yannick-Roger zystencjalnych. Przebija z jej
Leider wystawia malarstwo, prac melancholia. Jak napisał
w programie do wystawy Kaziceramikę i biżuterię . Artysta,
urodzony w Paryżu, ukończył mierz Nowosielski: ,.To wła
śnie lalka zdaje się zapowiegdańską Państwową Wyższą
dzią ostatecznie »martwej naSzkolę Sztuk Plastycznych. Na
stale mieszka w Paryżu, bardzo tury« człowieka." W cyklu,
który oglądamy, Tęgowska
często przebywa w Gdańsku.
Jest autorem wszechstronnym, wyraźnie odchodzi od narracji,
potrafi, nie zatracając swej ar- jej twórczość przekształcać się
tystycznej osobowości, nagiąć zaczyna w znak plastyczny.
Ekspozycja czynna będzie
się, dostosować do aktualnych
potrzeb i gustów rynku. Jest to do 29 sierpnia. Otwarta jest od
cecha ze wszech miar pozy- poniedziałku do piątku w goK.K.
tywna i autor głośno się do niej dzinach od 9 do 19.
• Malarstwo i collage Jana

Miśka oglądać można w Gdań
skiej Galerii Rzeźby przy Dłu

W najbliższy poniedziałek 23
sierpnia zainaugurowany zostanie I Sopocki Plener Filmowy
Młodych Twórców. Impreza
trwać będzie przez tydzień. Rektor łódzkiej Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej, Teatralnej
i Telewizyjnej wytypował ze
swojej uczelni ośmiu studentów
z wydziałów reżyserii i operatorskiego. Ich zadaniem w czasie tygodniowych zajęć będzie zrealizowanie czterech etiud o Sopocie. Sami muszą sobie wybrać
tematy, napisać scenariusze, następnie zdokumentować obiekty,
które będą przedmiotem ich zainteresowania, a po wykonaniu
zdjęć i obróbce laboratoryjnej
materiałów, oczywiście dokonać
montażu.
Prezydent Sopotu na nagrodę
za najciekawszą etiudę - jeśli zostanie przyznana - przeznaczył
kwotę I O milionów złotych,
z możliwością podziału sumy na
przykład na dwie etiudy. Telewizja Gdańska zapowiedziała poka-

Cytat zbQkiem nieszpornym
W ostatnim blasku gasnących promieni
Gra slup komarów bujno i swobodnie,
W ostępie długich i łamanych cieni
Leśne się wody rozlały łagodnie.
Jezioro ciche, czyste jak zwierciadło,
Pali się blaskiem do zorzy wiecwmej,
Na żerowisko stado kaczek pad/o,
A w trzcinie huka sobie bąk nieszporny.

W1I1Centy Pol, ,,Lesne Jezioro''

[;)0~0dJm
Zachmurzenie zmienne i na ogół bez opadów.
Temperatura rano od 13 st. C. nad morzem, do 9 st. C. w głębi
lądu .

Wiatr zachodni i północno-zachodni dość silny, okresami silny
•
i porywisty.
Przewidywane ciśnienie w godzinach rannych około !020 hPa.
Temperatura wody w Zatoce Gdańskiej około 18 st. C.

orzem
Nie każdego stać na prawdz,wy s, m010' i C?&sochłonną naukę pilotażu. Jednak brak większej gotówki nie stanowi przeszkody dla irawd1\vy~h miłośników podniebnych przygód. Wystarczy kilka
aluminiowych rurek, kawałek mocnej •k-n 1-v ~\ ntetycznej i mały silnik, aby zbudować motolotnię.
Ten „walizkowy" samolot można ,mortmrnc w ciągu klikunastu minut i szybko wystartować z szosy, łąki czy - nawet - z pl aży morskiej ..
Amatora lotniarstwa mn• , oweg·•. ktory prąjelhal do Gdańska z Niemiec, spotkaliśmy na łąkach
graniczących z osiedlerr Pr;,)- Porze NieMicl k1 lotniarz chętnie zabierał na , ,pokład" swego samolo(JAS)
tu chętnych do obejrzenia ir 1low'liczei>o o~iedla z lotu ptaka.

zanie zrealizowanych filmów
w swoim programie, a niezależ
nie od tego, jeśli na to zasłużą,
prace nagrodzone emitowane bę
dą w ogólnopolskim programie
telewizyjnym.
Na inaugurację przybycie
swoje zapowiedział Krzysztof
(ht}
Zanussi.

Koncert w Bazylice
św. Mikoła1a

Dziś o godz. 20. 15 w Bazylice
św. Mikołaja w Gdańsku grać będą:
Joanna Mączka - skrzypce i Andrzej
Białko - organy. W programie -

utwory G. F. Haendla, J. P. Sweelincka, A. Vivaldiego i F. Liszta.
Koncert, w ramach XVI Dominikańskich Koncertów Muzyki Kameralnej i Organowej, organizuje
Nadbałtyckie Centrum Kultury.

J

ciągle lato
kiepskie), jeszcze ciągle okres wakacyjny. Wędrujemy,
obozujemy, wycieczkujemy, chętnie udajemy się
na grzybobranie, bo prawdziwie „coś w nim jest".

eszcze

(choć

Nie od rzeczy będzie - powołując się na bardzo poży
teczną książeczkę Stanisława
Tomaszunasa i Joanny Tomaszunas-Błaszczyk, autorów poradnika medycznego
,,zdrowie w podróży" - przypomnieć podstawowe zachowania wobec podejrzeń o zatrucie grzybami.
Gdy takie podejrzenie powstaje , nie czekając na wystąpienie objawów trzeba
spowodować wymioty i jak
najszybciej udać się do lekarza . Najlepiej zaś udać się
wprost do szpitala na płuka
nie żołądka. Jest ono wykonywane nawe t 24 - 48 godzin
po zjedzeniu grzybów. Ponadto stosuje się środki wymiotne, doustnie - płyny, doż ylnie - wlewy kroplowe,
a szc zególnie - różne le ki.
W ciężkich zatruciach niekiedy wykonuje się wymienne przetaczanie krwi.
Jak jednak zapobiegać zatruciom grzybami? Tomaszunasowie radzą korzystanie
z atlasu grzybów. Tylko doś wiadczeni zbie racze - ic h
zdanie m - mo g ą określić,
które grzyby są jadalne. Nie
należy kupować „mieszanki"
g rzybów na targu, mogą się
w niej znaleźć grzyby trują
ce.
.,W Polsce wszystkie grzyby truj ące mają pod kapeluszem blaszki, tych nie zbierać - przestrzegają Tomaszunasowi e. - Grzyby mające
rurki nie powodują śmiertel
nych zatruć , a tylko biegunkę. nudności i wymioty. Oceny tradycyjne , takie jak gorzki smak, sinienie na przekroju grzyba itp. są złudne i mogą powodować pomyłki groźne dla zdrowia i życia" .
J eś li kilka osób - uwaga!
to trzeba zapamiętać - jadło
tę samą potrawę grzybową,

a objawy wy s tąpiły tylko
u jednej - pozostał e trzeba
traktować tak, jak zatrute. To
znaczy: spowodować wymioty odwied zi ć l e karza lub
szpital na płukanie żołądka .
Grzybobranie , to wie lka
przyjemność. Grzyby, to rado ść dl a podnie bie nia. Jednakże - uwaga, uwaga!

(sz.)

ie wiadomo, czym bylaby Ameryka bez demokracji, ale jeszcze
trudniej powiedzieć,
jak mogłaby ona wyglądać bez
swego podstawowego bastionu
- instytucji rodziny. Na rodzinie oparty jest duch Ameryki;
ona jej siłą i najpiękniejszym
z mitów, a także najważniejszym z powodów, dla których
trzeba stale kupować nowe samochody i strzyc przydomowe
trawniki. Wie o tych zależnościach kandydat na prezydenta,
a także każdy biznesmen, nie
wyłączając producentów filmowych. Z tego samego żródla
czerpie swe soki większa część
produkcji _filmowej i tełewizYj-

I
Trwa nasz konkurs
fotograficzny Dziewczyny
Lata z,,DB". Nadal
zachęcamy Czytelników do
uważnego śledzenia zdjęć

naszych kolejnych
konkursowych piękności.
Zgłoszenia ze wskazaniem
wyboru własnej kandydatki
można, jak dotąd, kierować
na kartkach pocztowych albo
przez telefon. Przed nami
wybór laureatek kolejnych
tygodni, spośród których
dopiero wyłoniona zostanie ta
pierwsza, najpiękniejsza,
Dziewczyna Lata z„DB".
Dziewczęta, które mają
ochotę stanąć do konkursu
proszone są okontakt
znaszymi fotoreporterami
wredakcji, codziennie
zwyjątkiem sobót, wpokoju
329. Numer telefonu: 31-5041 w.166.

Na dzisiejszym 7.djęciu
prezentujemy Ewę,
dziewczynę zGdańska.

nej, z „Dynastią" na czele. Mamy już bodajże dwieście którąś

Tym rnem nie chodzi
Dv. 1 najwvżs,-: wzniesienia
o znanego Czytelnikom Żuław jak wynika z mapy , to
nDan rysownika Zbigniewa • zw ,J ilcdowc owe os t ańce,
IT.JJąLC ok. 15 m n .p .m . i nieco
Jujkę, lecz o Jujkę młodsze•
go • Przemysława, który jest rowyżeJ • I m n.p.m. Żuławy
terenem depresyjnym . Pewautorem nowej mapy tury•
dlatego na przełomie XVI
stynno•krajoznawczej iu- 1ueXVII
wieku osiedlali się tu
law Wiślanych. Takiej mapy Mt '10'11-,, hole nder scy w yod ~awna nie było.
tna'1cy ~lady ic_h kul tur y to
1

s„

K.K.

Przestroga ·A;;;;kanka
dla N
grzybiarzy

Fot. B. Nieznalski

I

pod pre

Zuławy leżące

w delcie Wi-

I sty - przypomnijmy - rozciąga

ją si ę pomiędzy Pojezierzem
Kaszubskim i Wysoczyzną El
bląsk ą. Od B ałtyku oddzie la Je
pas wydm zwany Mkrzeją Wi-

mości. Mitologia silnej Amerykanki ginie pod gruzami osobi- śl aną . Zajm ują powicrzchmę
stego drama tu . Pona d nim i około 2,5 tys. km kw., a prawie
kombinację małżeńsko-siounosi się atmos fera porażk i , trzecia część tego terenu ]ezy
strzano-brateską owego serialu ,
poniżej poziomu morza. Najni
niespełnienia, niepokoju ...
lecz jakie to ma znaczenie „Kobieta pod presją"' stała . zef]est w okolicach El bląga
przecież nadal jesteśmy w tej
l ,8 ·m p.p .m. ,
się grobem amerykańskiego rosamej rodzinie. I jak oni się
Równina ta, powstała L na
mantyzmu - pisano o filmie . 1
tam wciąż kochają...
Jest to ten rod z aj re ż y seri i, n osów r zecznych Nogatu,
Twórczość Johna Cassaveprzy którym nic s ię nie zuży S zk arpaw y i M artwej Wisły,
tesa również związana z amewa, gdyż wszystko jest zaczę s ł yn i e z d ob rych gleb i jest
rykańską rodziną middle class,
te, a nie zakończone ... Czyli p łodn y m terenem rolniczym
daleko odbiega od modelu
Czy jednak może być atrakcyjdokladnie,jak w życiu.
szarościami . Właśnie małżeń
„Czułych słówek" . Jego filmy
turystycz
na poły komercyjne, na poły stwo, rodzina, najbli ższe otoTeresa Krywow na pod względem
ny m ? Zdaniem Przc mysła"a
dokumentalne mają raczej cha- czenie i związane z nimi proFilm „Kobieta pod presj ą" Jujki , bezspornie. Żuł awy. po
rakter studium codziennego blemy narodowościowe stają
z mocno zarysowanym tłem się bez pośrednią przyczyną zostanie pokazany w ramac h przecinane niezliczoną ilośc ą
konfliktu wewnętrznego boha- przeglądu „Kino, kobieta i ..." kanałów , na mapie wygl ąd a; l
społeczno-obyczajowym. Poterki, jej rozdarcia, zagubienia, dzisiaj w kini e „Z nicz" we j ak błękitna sieć pajęcza. Kto
cząwszy od „Cieni", utworu
chciałby ujrzeć krajobraz poz !~ku _196 I r~2'.ser pozostał__ a ~a~et g_~cz~cia ~ratX _tożsa~- -Wrzeszczu .
równy wał ~ z holenderskim,
po wini en Z u ławy odwied1ic
konieczn ie. Pies7o, rowerem
lub szlakami wodnymi Na ma
p ic zaz naczo ne są również
przystank i au tobusowe PKS.
ale zwiedzania Zulaw tym sposobem autor nie poleca. PKSem ni e możn a d otrzeć do takich urokliwych zakątków tcg0
regionu, jak lasy lęgowe o bo
gatym podszyciu i bujnym rn
nie, l eż.ące w widiach Noc all
i Wi sły, czy ptasie rezerwat\
w o kol icac h jeziora L r1.-no
Mo żn a tu spotkać niemal
wszystkie gatu n ki ptaków
Pol see,
gni azd ującyc h w
a wśród nich czaple siwe, perkozy, konnorany. kurki wodne.
No i naturalnie bociany. a tych
w tym roku cale mnóstwo.

wierny poetyce wypowiedzi,
w której niekonwencjonalny
zapis filmowy, aktorzy-naturszczycy, swoboda wypowiedzi
i gestów przed kamerą dobrze
.służą podkreśleniu realizmu
środowiskowego. Zrealizowana w połowie lat siedemdziesiątych „Kobieta pod presją" to
przykład życiorysu american
mother niewolny od banalności
życia wypełnionego samymi

osol:na „trakCJa Zuław. T wor,yh oni zwarte gm iny proteqnckif charakteryzowali s ię
~1 rowo~ctą obyczajów . Byli

sługuj ąc się mapą Jujki, obiekty te bez trudu odnajdzie się
np. w Wikrowie czy Palczewie. Ponad sto lat temu furkot
w iatracznych skrzydeł inspirował poetę i geografa Wincentego Pola, który kęs swej twó r-

czości poświęcił Żuławom ;

warto przytoczyć fragment jego utworu:
,,Szc zęśliwie siadłeś na Żu
ławach pan ie
Dobrze ci tutaj - póki Wisły
stanie

"

I

i

I

Jedną z n ajwiększ\ -:h at , ·
cji turystycmych na Wybrzczu
jest Latarnia Morska i'11. Stefana Żeromskiego, ktora ~zuwa
nad bczpiec1cństwem żeglugi
na wodach w obrębie przyląd
ka Rozewie, n ajbardziej na
półn oc wysu nię tego skrawka
Polski. Zwiedzający ten obi,'kt
nawigacyjny mogą dowiedzieć
się jak dawniej strzeżono statk,
prze d wpad n ięciem na skały
i mieli zny.
W przeszłości rozpalano
ogniska na wysokich brzegach,
skalach i cyplach ląd u. W Polsce, n p. na He lu . ogic1i „trzy
mano·· na w ieży kościoła Od
1667 r. paliło się smolę w kotle, zawieszonym na wysokim

Dębki

ł pie \', st.iro1ytnośc 1 najbardz1t zn.ma była ' atarnia mor<k r w,sp1e Faros koło Ale\11, ła ona k szta łt
k tlH
cl orokątn<..:j wieży. Na jej
Sl.:Lyc1c płoPąl stos, dając
<w atło w nocy. a ~mugę dymu
w dzie11.
\V X.VIII w . taczęto stosować św ,'ce, potem lampy knotowe olejowe, a jcsz<..:zc później
- naftowe Swiatlo elektryczne
rozbłysło w latarniach mors! ich dopiero w XX w., w Ro Lewm - nL początku I 9 IO r. Od
19'18 r. rozewska latarnia (po
ka zubsk1. - bliza) wyposażona
je ,t w czule urz.id zen ia elektron ,zrc do sterowania zespołt m :i:, rowek haloge nowych .

W iatr na
bi na cię

cię

robi - woda ro-

Pięk~e o~jścia - piękne bydło

macie ....
Dla osób spragnionych wraże ń architektonicznych, godne
polecenia są słynne żuławskie
domy podc ieniowe i kościółki
gotyckie. A w Palczewic - uroczy kości ółek drewniany.
Z cieka wostek warto w ymienić jedyny chyba w Polsce
po m n ik K ro w y , stoj ą c y na
d ziedzi ńcu O środka Postępu

R ol niczego w Stary m Polu .
A więc - chyba w arto odwiedzić Żuławy?

MiraMossakowska

Przez całą dobę pracuje radiowe urządze ni e e lektroniczne,
zwane radi olatarnią .
Po odzy skaniu n iepodległo
ści , pierwszym polskim latarnikiem w R ozewiu b y ł L e o n
W zore k. Przedte m słu ży ł na
OR P „Pomorzanin", skąd
w 1920 r. został odkomenderowa n y d o Rozewia . Ak t ow i
mianowania towarzy szył pięk
n y cere moni a! n a ry nku puckim, gd zie latarnik skł adał uroczy stą przysięgę . W z orek był
znanym d zi ał acze m politycznym, prezesem koła Po lskiego
Zw i ązku Zachodniego w Łeb
czu . W 1939 r. został zamordowany w Pi aśnicx .

Kegina Osowicka

po specialnym nadzorem

Dęhki, urocza miej~.::owość
nadmorska l eżaca na terenie
gminy Krokowa, to me tylko
pretekst do rozmów o urokach
wypoczynku na plaży w~rótl
natury, ale równiez - zwłasztu
ostatn io - temat do licznych
dyskusji o s1.alcjącym tu chuligaństwie i jednoczesnym braku
jakiegokolwiek przec · wstaw ie
nia się te mu stanowi rzccz:r
miejscowej i rejonowej pl,' icji .
W związk u z t ym. ,,c
w okresie lata w Dębkach wit;-

I

do~konalymi specj a l ist am i
w osuszaniu biot i bagien . To
11n Żuławy zawdzięczają SWÓJ
rozkwit w przeszłości .
Śl ady me nonitów o dnajdziemy ,a kilku cmentarzach ,
ktere także zostały zaznaczone
n" r up,c ~o pomenonick im
cmcnti:rzu w Tropach pisali;;n \ w •.Lecie z DB" w nr. z 9
bri. - przvp red .). Na trasie
Ma hork - Elbląg warto odwiedz•ć ctioL·by cmentarz w S za~n • .i. okolony płotem , zadbany Niewątpliwą atrakcję żu 
ław,kiego krajobrazu stanowiły w 1<1trak1, których , n ieste ty ,
pozostało zaledwie kilka. Po-

LLJ Jt 5t w,irszaw1aków n iż tubylcow, problem ów szybko
stal sii, tematem cent ralnym
i trafił na lamy stołecznej prasy, w której opisane został y
poczynania pijanej i rozwydrzo11cj młodzieży, at ak ującej
z, ó" ro równolatków jak i dorosłych. a przede wszys tk im
N... mcow tna oŁ:ól z hasłe m na
t:~tach Polsk.1 dla Pol a ków) .
\V si ,li za tymi rncyden ta m i
-;ytuacją z.iinteresowała się Komc1hia Wojewódzka Policji .

Na skutek ustal e ń, poc zynion yc h po d czas spotkania
w Urzęd zi e G miny w Krokowej, zdecydo wano , iż co jakiś
czas Dębki o dwied z i odd ział
kilkudziesięciu policjantów, by
profi laktycznie zo rie ntować
się , kto we wspomnianej miej scowośc i odpoczywa, kto móg łby być zagrożeni em dla innyc h w ypoczy wając y c h oraz
co jest g łówną przyczyną mało
przyzwoitego zachowania czę
śc i ml odzież.y.

e.k.
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MIXED■UP

FAIRY ALES

I

Odtwarzacz CD Sony CDP-997

p · ny

(moiesz ią wygrać· konkurs na następnei stronie)

.:..:...-...o.'>&

jf;,,;~~lŁ~ ~~

zaprezentowanego w nim połączenia zabawy z nauką spodobała się i wkrótce powstały inne gry tej serii, jak chociażby ,.Island of Dr. Brain", "Eco Quest
I i 2" czy ,.Mixed-Up Mother Goose". Dziś natomiast
chciałbym polecić jedną z najnowszych gier z tej serii pt. ,.Mixed-Up Fairy Tales"...
Tym razem problem, który musimy rozwiązać
jest naprawdę poważnr,. Tajemniczy stworek Bookend pomiesza! ze sobą fragmenty pięciu najbardziej znanych i lubianych p17.ez dzieci bajek. Są ni·
mi „KopciuSll.'k'', ,Jaś i trzy ziarnka fasoli'', ,.Królewna
Śnieżka", ,,Czterech muzykantów z Bremy" oraz
„Piękna i Bestia". Galimatiasu jaki z tego wyniki nie
trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Zadaniem młodego gracza jest pomóc swojemu przyjacielowi •Smokowi Bajarzowi w uporządkowaniu ukochanych
przez dzieci bajek. By tego dokonać trI.eba osobiście
udać się do Krainy Bajek, zaprowadzić tam porządek
i pomóc wszystkim baśniowym postaciom do prowadzić ich opov.-ieści do końca. by żyły długo i szczę!iwie...
Sam zamysł gry jest bardzo dobry, gdyż poprzez
granic w nią dziecko poszerza ~woje zdolności Iogicznego rozumowania i przekonuje się do bogactwa wiedzy i królestwa wyobraźni jakimi są książki.
Jako, że gra wyposażona jest w charakterystyczny dla
Sierry bardzo przyjazny system porozumiewania się
z gram:m, wic;c stanowić mo.i.e również dobre wprowadzenie do świata komputerów i ich obsługi dla
dzieciaków, które do tej pory z infonnatyką żadnej
styczności nie miały. Całość gry wykonana jest z myślą o 7-10-kt:iim dziecku włączając w to takie ele·
mcnty jak duże, CZJtdne litery czy nieskomplikowa-

.

Z całą pcv.nością SIERRA jest ogólnie uznanym

potentatem w dziedzinie gier przygodowych i dorobiła się kilim bardzo znanych seńi z tego gatunku. Od
czasu do czasu jej programiści odbiegają jednak od
tego temam i piszą programy zupełnie z przygodówkami nie związane, jednak rzadko który z nich
odno~i sukces porównywalny do tego w czi,n Sierra jest najleps,.a. Zgodnie z panującą ostatnio modą
postanowili oni również sprobować swych sil na
polu gier edukacyjnych. Pout:Zeni jednak poprzednimi doświadc-zmiami postanowili oni stworzyć
programy przemawiające nic tylko swoją treścią,
lecz przekazujące dziecku wiadomości za pośrednic
twem tego. co odbiera ono na1lepiej czyli bogatego
i urozmaiconego obrazu i duięku. Acałość takiej gry
J>05t:lflO\\ili przvoblec w konwencję tego co znają najlepit'j rZ)li gry przygodowej, by zgodnie z zasadą
,,prm zalyJwę do nauki" prakaz.ać jak najwięcej cennej wiedzy. Tak narodziła się tzw. Sierra Discovery
Sieries. Pietv,:szyrn znanym jej przedstawicielem był
opisywany już w .WS „CJStk ofDr Brain". Formula

Pewną barierę

dla polskiego dziecka stanowić

pog os •••

może to. iż gra jest w całości w języku angielskim. Na
szczęście ilość tekstu występującego w „Fairy Tales''

jest ograniczona, więc i tak (co sprawdziłem na znajomej grupie kilkuletnich bajkowych ekspertów) nie
powinno to stanąć na przeszkodzie w ukonczeniu
gry. A poza tym zawsze (co zalecają sami autorzy
gry) z dzieckiem może usiąść światły rodzic lub starsze rodzeństwo. które przedumaczy magiczne znacz.
ki poja'\viające się na ekranie...
Nie mniej ważne od treści samej gry jest to, co
znajduje się w jej pudelku. A jest tam całkiem sporo rzeczy: cztery dyskietki instalacyjne, instrukcja
obsługi programu, przystępnie (i po polsku) napisana instrukcja gry, która zawiera ilustrowane bajki,
z których to inspirację aerpali autorq oraz książeczkę do kolorowania ze scenami i postaciami z gry.
Na twardym dysku można zainstalować jedynie
pieiwszy dysk, a potem grać z dyskirtek. Wymaga to
ok. 1.2 MB wolnego miejsca na HDD. Można rów•
nież zainst:tlować całą grę zajmuje wtedy ponad 4

Roman Borkowski · Hi R Jonczak
• CDP-997 jest odtwarzaczem o największych
możliwościach spośrod odtwarzaczy średniej klasy
Sony. Model ten wprowadzony został do sprzedaży
w bieżąqm roku. Wykonany jest bardzo starannie,
według charakterystycznej dla fumy Sony linii wzorniczej. Dostęp do manipulatorów jest wygodny • są
one dobrze opisane i w sensowny sposób rozmieszczone. Wyświetlacz umil'szczony jest pod kieszenią na płyty. Dzięki znacznym rozmiarom i dobremu
rozplanowaniu wskaźników jest on czytelny nawet
z dużej odległości. Klawiatura jest pewna w działa
niu. CDP-997 po,iada ~iście sygnału o stałym po•
ziomie, wyjście optyczne oraz v.,jście o poziomie regulowan)m. Pozwala to na bezpośrednie połączenie
ze wzmacniaczem mocy. Przewidziano też możli
wość współpracy z zewnętrznym zegarem sterują
cym.
Tradycyjnie dla odtwarzaczy Sony duży nacisk
przy konstruowaniu tego urządzenia położono na
funkcjonalność i wygodę obsługi. Zostało ono wy-

\IB.
Podsumowując, ,.Mhed-Up Fairy Tales" jest znakomicie wydaną i dobrze spełniającą swą rolę zabawowo-edukacyjną grą. Jedynie żal, że programów
o tym poziomie wykonania nie wydaje si ę u nas ...

Maciej Barczewski

i nie jest nadmiernie hałaśliwy.

Po blit~Z}'ffi zapoznaniu się z odtwarzacr.em CDP997 odnio~lem wrażenie, iż konstruktorzy finny So•
ny zbyt wklki nacisk położyli na aspekt funkcjonalności sprzętu. Można by na przykład zastanawiać
się nad celowością ~·posażenia odtwarzacza CD
w układ OSP. Jest on z pewnością ciekawostką w tego typu urządzeniach i może stanowić dla niektórych
sluchacZ}· niemałą atrakcję . szczegolnie dla tych,
którzy są znudzeni konwencjonaln)m słuchaniem
płyt i szukają nowych ww.eń. Myślę, że część ewenrualnych nabywców nie v.Tkorzysta wszystkich moż
liwości urządzenia. Rzea ja.~na takie uwagi można
traktować z przymrużeniem oka, jako czynione przez
skrajnego malkontenta, tym bardziej że od strony muzycznej CDP-997 przedstawia się dobrze.
CDP-997, jak większość odtwarzaczy Sony, prezentuje ciepły, miły i nie męczący sposób reprodukcji. Podkreślone są tony niskie• prowadzi to do lekkiego zachwiania równowagi między pozostałą
częścią pasma akustycznego • szczególnie tonami

ną fabułę.

Graficznie program dopracowany jest tak jak dopracowany być pov.inicn program dla dziecka czyli grafika jest bogata i kolorowa. Oprawy muzycznej
nie można wymarzyć sobie lepszej, gdyż w całości
składa się z utworów takich mistrzów jak Bach. Beethoven, Mozart czy Czajkowski. Zapoznanie mło
dego gracza z utworami tych klasyków jest więc je•
szcze jednym walorem edukaą,inym „Fairy Tales".

Nowe, ale iakby stare

Proste

posażone w układ , ktory za pomocą obróbki cyfrowej sygnału imituje akustykę kilku pomieszaeń odsluchov.r ch • od niewielkiego pokoju po stadion
(system OSP). Głębokość tego dodatkowego efektu
(czas pogłosu) może być regulowana płynnie za po·
mocą potencjometru.
CDP-997 umożliwia wpisywanie tytułów płyt, do
swej pamięci. Urządzen ie potrafi rozpoznać taką
pl)tę i podać jej !)'t ul na wyświetlaczu. Do płyty moż
na też „przypisać" program jej odtwarzania z uwzglę·
dnieniem wariantu akustyki pomieszczenia. Obok
tych funkcji odtwarzacz posiada wiele możliwości,
które obecnie są już standardowymi funkcjami • peak search, music scan, fader itp. Są też funkcje edycyjne • ulawiające kopiowanie pl)t i automatyczne
tikladanie programów kh odCZJtu. Wyposażony jest
tt:ż w bardzo rozbudowany pilot zdalnego sterowania.
CDP-997 wyposażono w przetworniki I-bitowe.
Zastosowano 8-krotne nadpróbkowanie. Parametry
takie jak dynamika i odstęp sygnału od szumu są
bardzo dobre. Na pochwalę zasługuje reż mechanizm tego odtwarzacza • pracuje on niezawodnie

QUICK STAR

• Biblioteki akademickie lubelskich wyższych
uczelni zostaną skomputeryzowane dzięki pomocy
Fundacji Mellona. Projekt zakłada połączenie
bibliotek w sieć ułatwiającą wyszukiwanie
potrzebnych książek.
• Pf'C'les SONY Corporation Akio Morita być może
obejmie wielce prestiżowe stanowi, ko w
Ministerstwie Handlu i Przemysłu - podają tzw.
dobrze poinfonnow:me tródla. •
l')<mi, p,ru Heleny HcMig, 8"mi
• Czterej uzbrojeni mężczyżni napadli na nalciące
W ubiegłym tygodniu, po burzy, uległ uszkodzeniu mój telewizor. Wtyk antenowy wyciągnęłam do tajwańskiego koncernu elektronicznego (agencje
z gnia7.da antenowego i nie włączałam telewizora. Mi- nie podały jego nazwy) zakłady w Val-de-Rieul pe~:!
mo posiadania gwarancji autoryzowany serwis nie Paryżem i skradli mikroprocesory wartości 5
milionów franków.
uznał jej i zostałam obciążona pełną kwotą za napra• Japońska firma Takasago Shokuhin zamierza
wę. Co na to „Proste pytania"?
wprowadzić na rynek kluski o uszlachetnionym
Odpowiada
Janusz
Ćwikliński:
Co by tu nie mów~ć o wadach dyskietek i zale. Niestety, racje są po stronie serwisu, który mógł smaku. No i co to obchodzi Audio \,1deo Salon' Otóż
tach CD-ROM i PCMCIA te pierwsze charakteryzuw procesie produkcji kluski te będą poddane muzyce
jednoznacznie
określić przyczynę uszkodzenia.
ją się bardzo istotną cechą. która prltsądza o ich poVivaldiego,
a konkretnie jego słynn)lm .,Czterem
Uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmopularności . są względnie tanie. Dlatego też
porom roku". W Japonii nie jest to taka nowość .
sferycznymi
nie
podlegają gwarancji. Okazuje się,
proiekrnnci nowoczesnych urządzeń komputeroSprzedaje się tam już chleb wyrośniety prq muzyce
wych nie rezygnują z wymyi;lania coraz to nowych że samo wyciągnięcie z gniazda przewodu anteno- Beethovena oraz wódk~ ryżową leżakowaną
przy
wego
nie
wystarcza.
Dlaczego
wyładowania
atmosfeudoskonaleń, wzbogacających możliwości „tradycyj·
akompaniamencie wybranych dziel ~!ozana.
ryczne
przedostają ,ię poprzez sieć do urządzeń
nych" stacji dysków. Nie tak dawno jeszcze postu- I
• Katalog 2"'7 komputerowych baz danych,
giwano się „przemYSlowym" fonnatem dysków 8 1 eld.1.ronicznych pozostaje do odpowiedzi przez Za- polskich i zagranicznych, zawierających wszelkie
kład Energetyczny. Oczekujemv odpowiedzi tym
cali. Obecnie najpopularniejszymi formatami są 5
bardziej. ponieważ liczba „poszkodowanych'' przez informacje o nauce i technice oraz gospodarce
1 ~ cala oraz 3 1,'2 cala. Przy tym ten drugi suje się
opublikował ostatnio Ośrodek Przi:twarzania
układ zasilania jest pokaźna. Rozmiar uszkodzeń
powoli wiodącym. \\skazuje na to fakt rezygnacji
(a w zwiazku z tym i cena naprawy) jest różny i ge- Infommji w Warszawie. Np. w bazie SYNABA jest
Vlidu fum z montowania „dużych" rupędóww komneralnie zależy od konstrukcji odbiornika. Pmważ zawarte ponad 80 tys. wiadomości o naukowych
puterach (np. IB~i OS/2) .
nie uszkodztniu ulega układ czuwania czyli tzw. pracach badawczych wykonywanych w Polsce od
Ponieważ programy robią się coraz dłuższe a i dastand by i procesor stepujący. Czasami efektem jest 1984 roku. W bazie APS znajdziemy bibliografię
ne ;,,ajmują coraz więcej miejsca (zwłaszcza jak ktoś
nawet wypalenie ścieżek pł}tek drukowanych. Takim ponad 1.7 mln patentów USA.
użvwa Windows lub multimedia) uwaga konstruk• W Białymstoku działa pierwszy w Polsce
uszkodzeniom ulegają. niestety, wszystkie urządze•
ro~ów skierowana jest na zwiększenie pojemności nia ekktroniczne,
komputerowy system kontrolujący czas przejazdu
w krańcowych przypadkach koszt
dostępnych nośników. Coraz v.iększą popularność
autobusów komunikacji miejskiej.
1 naprawy przekracza sklepową cenę odbiornika. Arna Zachodzie zdobywają sobie dyski 3 1 2 cala DHD gumenllcja
• Tele'\\idzov.ie oglądający ,.Teleexpress" na pewklienta, że . bezpiecznik nie uległ prze(Cl)ii Double High Density • podwójnej wysokiej gę paleniu"
no zauważyli w tle, wśród monitorów i innych sruświadczy jedynie o niewiedzy użytkownika.
stości) fonnatowane na 2,88 megabajta (PrzypoBezpiecznik w nowoczesnych urządzeniach elek- d)jnych urządzeń, śv.iecący na czeiwono zegar wskamnijmy, że dyski 3 1/2" HD używane powszech- tronicznych zabezpiecza nie sam sprzęt, ale sieć
za- zujący dokładny czas. Zegar ten jest jednym
nie u nas, mają fonnat 720 kB lub l , i~ MB).
silającą przed uszkodzeniem, CZJii powinien działać
z elementów tzw. systemów dystrybucji czasu. Taki
Większą pojemność przy zachowaniu fonnatu
w „drugą stronę". Z tego też powodu gniazda bez. system odgrywa bardzo ważną rolę w studiach i rozdysk"U uzyskano poprzez unowocześnienie kon- piecznikowe umieszczane są we wnętrzu, przeważ
strukcji stacji dysków oraz dzięki pokryciu dyskiet- nie plombowanych urządzet\ elektronicznych. Czy- głośniach. Pozwala na preą'Z}jne ZS}nchrnnizowaki nowym tworzywem. Stosowany dotychczas tle- li krótko, ,,przepalenie" bezpiecznika świadczy nie pracy nie tylko ludzi, ale podłączonych do nic·
nek żelaza zastąpiono mieszanką złożoną o uszkodzeniu naszego odbiornika, a jego naprawa go urządzeń. Typowe zastosowania to: sterowanie
z drobnych. krystalicznych cząstek związku baru polega oprócz wymiany bezpiecznika na znalezieniu zegarami (rola tzw. zegara-matki), sterowanie otwiei żelaza. Tak stwormne podłoże charakteryzuje uszkodzenia. które spowodowało jego zadziałanie. raniem i zamykaniem dmvi, instalacjami klimat}-zacyjnymi i grzewczymi, ;'}'Stemami alarmowymi, no
możliwość gęstszego „upakowania" impulsów maWracając do naszej Czytelniczki, szanse na odzyskagnet:ycznych. Ponadto nowy nośnik charakteryzu• nie pieniędzy za napr&wę leżą chyba tylko w gestii i oczywiście generowanie ,rgnalu czasu, który słyszy
je się dłuższą trwaloscia przetrz}mywania zapisanych towarzystwa, w którym ubezpieczone jest mieszka- my w radiu.
danych. Aby dane lepiej zabezpiecZ)'Ć uzjto nowe- nie. Chyba. że Zakład Energetyczny przyzna się ~o
opr. bp
go rodzaju makria!u do budowy ,,wykładziny", niedoskonałości zabezpieczeń sieci zasilającej.
ochraniającej nośnik wewnątrz obudowy dysku.
Dlięki temu dyskietka może przechowywać zapisane informacje latami. Za pomocą nowych napę
dów można oczywiście odczytywar dyskietki starszych formatów.
Oprócz tego typu rozwiązania, na rynku spotkać możemy dyski używane w napędach z fotooptycznym ustawianiem głowicy nad ścieżką. Zale~ jest
tutaj ich duża pojemność (w sprzedaży najpopularKobietom
nieładnie
IGedyw grudnilli981 roku gościliśmy w
niejsze są 20- megabajtowe· za... 20 dolarów sztuka).
WarszaV\.ie zapomnianą wokalistkę Tinę Turner, nikt zaglądać w metrykę, ale
Wadą natomiaM dosyć wysoka cena napędu i dyskietek oraz niemożność odczytania w takim napę z uczestników nie spodziewa! się , że ma okazję przygoda muzyczna tej
wielkiej artystki trwa już
oglądać przyszłą mega-gwiazdę, która opanuje listy
dzie dyskietek DD i HD (720 kB i 1,44 MB).
Dyskietki 3 l.'f' mm ze wtględu na swą trwa- przebojów, a jej koncerty będą v.ielkimi widowiskami .ładnych parę lat".
z udziałem wielotysięcznych tłumów wielbicieli.
Niektórzy
mogą I
łość i pojemność znakomicie nadają się do przechoposłuchać nov.rch wersji ;
Już w roku 1984 ukazała się płyta „Private
wywania danych. Napędy dysków 2,88 MB produkowane są np. przez firmy Teac i Mitsubishi. Dancer'', która stała się hitem lat osiemdziesiątych . znanych doskonale sobie
Później ukaz.aly się nie mniej atrakcyjne pozycje:
standardów: ,.Rock Me Baby"
Charakteryzują się one cyferkami „2.88" nadruko„Break
Every
Rule",,,
i „Darlin' You Know I Love
Tina
Live
In
Europe",
,
Foreign
wanymi na napędzie w pobliżu diody kontrolnej.
You" B. B. Kinga, ,, Proud
Z kolei dyskietki produkowane są np. przez TSS Affair".
Przez te lata Tina zapraszała do współpracy Mary" Johna C. Fogerty. czy
i KAO. Dyskietki 2.88 MB posiadają otwór kontrolny (ten po stronie przeciwnej niż zabezpieczenie) największe gl\iazdy rocka: Marka Knopflera, Jeffa ,.A Foot In Love" lke'a
umieszczony nieco niżej niż w dyskach 1.44 MB. Be(:ka, Briana Adamsa, Phila Colinsa, Roda Stewarta, Turnera.
Dla innych może to być
Czy format ten się przyjmie' Ch}ta tak. Większa Erica Claptona czy Micka Jaggera.
I oto po czteroletniej przerwie ukazała się nowa mała lekcja historii i pierwsze
pojemność, koszty zbliżone do rozv.iązań dawniejspotkanie z tymi klasycznymi
szych powoduj:i, że coraz więcej producentów kom- płyta Tiny Turner.
Jest to muzyka z biograficznego filmu „\J;'hat's kompozycjami. Jedni i
puterów monruje nowe napędy w swoim sprzęcie.
Love Got To Do With li".
drudzy
powinni
być
Ciekaw05tką jest to, że ani jedna z ośmiu, odv.iedzo.
Płyta• chociaż z.micra tylko kilka premierowych
usatysfakcjonowani nową •
nych przeze mnie w czerwcu br., gdańskich firm, nie
nagrań • może być cic:kawa dla tych wszystkich, dla
starą
propozycj ą
miała takich napędów i dysków w swojej ofercie.
których
kariera Tiny Turner zaczęła się ~nie od niezniszczalnej Tiny Turner.
Niektórzy jeszcze o mch nawet nie słyszeli. Europa'
..,, j.. ,-. I
,Private Dancer".
(J .Ł.)
Jarek Tylicki~ - - - -

~ysk!, pytania
I I /4

D D

W}~Okimi. któ11m cl111-ilami bralmje agresji. Partie wokalne nie są „namacalne" choć panoran1a dżwięko

wa zbudowana jest dobrie -lokalizacja nie nastręcza
problemów. CDP-997 jest odtwarzaczem mogącym
zadowolić nawet dość wymagającego słuchacza. Je•
go walory UŻ),tkowe są na poziomie dużo wyższym
niż przeciętny. Gdyby charakterystyka tego urządze.
nia miała być maks)1nalnie krótka to trzeba o nim pov.iedzieć: pod kaźdym względem solidny.

pr1cn

·

Ó,3dB
od-.Jęp sygnał •

dyn.1miJ.ca • 100

.

zniekształcenia h

proc
iI tlumiennósć
.row,
,
·• wyouary szer. 4

Link 10 imię jednego z szympansów, który mieszka w pięknym domu znanego antropologa dr. Stevena Phillipa. Jest jego kamerrlynerem. Obrany w bia•
lą koszulę i krawat wygląda znakomicie. Rozumie
wiele poleceń, sam „mówi" wciskając odpowiednie
klawisze komputera. Swoją pracę wykonuje nienagannie. To on Vliaściwie jest gł6wm1n bohaterem fil.
mu, a nie asystentka doktora, srudentka zoologii,
która podejmuje pracę w owej posiadłości. Wprawdzie sercem jesteśmy z Jane, ale podziwiamy t:ily
czas głównie I.inka.Jest niezwykle przebiegły, sprawny i chyba inteligentny. Aż trudno uwierl)'ć, że SZ}111·
pans jest w stanie tak wiele się nauczyć i po.tch}trzyć
samego dok1ora. Gdy dr Phillip postanawia pozl:>yć
się dwóch małp, sprawiających największe kłopoty,
Link przestaje być posłusznym kamerdynerem. Od
tej chwili to on będzie pozbywał si;; ldopotliwych
osób. Najpierw pozbędzie się doktora, potem klienta, który zalmpil od doktora małpy. Kolejne ofiary to
Jane i każdy kto spróbuje przyjść jej z pomocą...
W walce zJane Link wykaże się nie lada sp11tem. Najpierw odetnie łączność z miasteczkiem. zniszczy te•
lefony, a potem ... Kto zwycięży w tym pojedynku
na śmierć i życie: amerykańska studentka czy szympans'
Świetnie zrealizowany fil m, który kolejny raz
przypomina ludziom, jak niebezpieczne są wste!kie eksperymenty ze zwierzętami. Harmonijne połączenie dynamicznej akcji i wcale niebłahej refleksji dało naprawdę dobry rezultat. Um iejętnie
budowany nastrój grozy i prawdopodobieństwo
większości scen czynią z ftlmu emocjonujące widowisko, a przecież o to wla.~nie chodzi... Niezaprzeczalnym walorem są efektowne nadmorskie plenery, a muzyka doskonałym dope!nienit'm
dramatycznych wydarzeń. Jest na co popatrzeć.
(Film oferowanr przez hurtownię Arrica)

1

rraaak, ciekawe, czego to do obliczeń będą ludzie używali wkońcu XX.
'
wieku ... Dwa tysiące lat, to wystarczająco dużo czasu, aby zastąpić
. . ...
rzasze PC-ty czyms' nowocześnieJszym

!

1

I
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t Fot. Maciej Kostun

ina Turner

"What'sLove Got To Do With ,li"
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Dominacja elektroniki we wszystkich urządze
niach sygnalizacyjnrch jest niemal powszechna. Bar·
dziej tradycyjne urządzen ia do pmkazywania infonnacji zostały niemal zapomniane. Tymczasem
poląezt:nie nowych pomysłów z tradycyjnymi mechanizmami także może dać ciekawe wyniki. Na przykład sposób wyświetlania cyfr i innych znaków ze.
stawianych z kilku kresek. powszechny w układach
elektronicznych, a zwłaszcza w kalkulatorach, wcale nie musi ograniczać się do tej dziedziny. Ten sam
efekt można uzyskać mechanicznie odsłaniając lub
zasłaniając odpowiednie, ja~krawo pomalowane
segmenty. Sicdm10scgmentowe, elektromagnetycrnie sterowane modulyv.~etlając:e mają, w porównaniu z urządzeniami czysto elektronicznymi
lub złożonymi z żarówek, wiele zalet. Znacznie
mniejszy niż w tablicach ~v.ietlnych jest pobór mocy, a uoądzenia mechaniczne mogą sprawnie pracować w szerokim zakresie temperarur, przynajmniej od -IO do +70 stopni C, niedostępn}m dla
\\iększości układów elektronicznych. Moduły prze•
znaczone do WTŚ wietlania infonnacji cyfrowych wewnątrz i na zeV1nątrz budynków wyróżniają się niezawodnością i trwalo5cią. Poszczególne segmenty

wytrzymuią

przynajmniej po 50 mln przełączeń.

Zamknięcie w obudowach z tworzywa poliwęglano

wego nadaje im szczególną odpomo~ć na niekorzystne wpływy środowiska.
Wdodatku moduły mechaniczne nic ma1ą praktycznie ograniczeń dla wysokości prezentowanych
S}'ffiboli. Możliwe jest budowanie tablic o znakach
nawet sześćdziesięciocentymetrowej W}~okości. Zastosowanie farb odblaskowych o d~ej trwałości pozwala odCZJtać takie informacje z odległości kilkuset metrów, co czyni wskaźniki szczególnie
UŻ}tecznymi do zastosowań na otwartej przestrzeni.
Moduły mogą być dostarczane z układami. .. eltktronicznymi, umożliwiającymi ich stt'rowanie poprzez kilka zaledwie przewodów. Urz;idzenia nie
v,ymagają praktycznie żadnej obsługi . Mogą znale-.ić
zastosowanie do wskazywania cen na stacjach benzynowych i na targowiskach. w sygnalizacji kolejowej i drogowej, w przyrządach pomiarowych i stc•
ru jących, tablicach wyników na obiektach
sportowych, systemach wywołania przy okienkach
bankowych, do wskaZJ,wania ceny, w przemyśle
i handlu, sygnalizowania czasu i temperarury

EM.
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Co robi komputer w ksero? Pracuie, i to cięiko ...

start
quick
olorowa kserokopiarka
Canon CLC 500

Telewizor i ekologia? Takie połączenie proponu•
je firma Schneider w modelu Oko-Vision. Telewizor
ten zużywa 20 proc. mniej energii niż inne analogiane odbiorniki. Standardowo ma i.amontowany an-tyradiacyjny filtr ochronny oraz wzmocnioną stalową
tylną ścianę. Do jego konstrukcji użyto wyłącznie
materiałów naturalnych: drewna, aluminium i blachy
stalowej. Wszystkie elementy elektroniczne zostały odpowiednio wykonane i oznaczone w 1ednolity sposób, umożliwiający ich późniejszą przeróbkę. Producent zobowiązał się do odbioru i przeróbki
zużytych odbiorników.
Czekamy na telewizory z Gdańska z nalepką RECYCLING.

•••

Ostatni patent z Japonii -zegarek, który możemy
,,zaprogramować" w taki sposób, aby pełnił funkcję

pilota. Spełnia on funkcje znanych i u nas .uniwersalnych pilotów", które możemy zaprogramować do
sterowania jednocześnie telewizora, magnetowidu
i czegokolwiek jeszcze, lecz jest zgodnie z duchem
techników japońskich zminiaturyzowany.

• ••

Światło dzienne ujrlll nowy model wideo-walk-

mana firmy Sony. Cacko to, o symbolu 6V550E posiada kolorowy ciekłokrystaliczny monitor o przekątnej 10 cm. Pracuje w standardzie Hi 8 lub Video
8. Posiada antenę teleskopową, którą możemy za.
progamować na 60 kanałów. Telewizorek umożli
wia cofanie i przev.ijanie obrazu oraz używanie wysokiej jakości stopklatki. Urządzenie może nie tyle
na każdą kieszeń co do każdej kieszeni.

• ••

W Polsce z powodzeniem sprzedaje się Amiga
CDTV, natomiast w RFN sklepy notują braki w zaopatrzeniu wAmigę 1200 • tak szybko jest wykupywana. Komputer ten staje się coraz bardziej popularny
między innymi dzięki pojawieniu się nowych wersji
starych programów oraz zupełnie nowych w pełni wykorzystujących możliwości sprzętu (nowszy, szybszy
procesor, nowe tryby graficzne). Ostatnio pojawiły się
nowe wersje programów „Page Setter 3.0".• Directory Opus 4.3", czy też nowe wersje produktów firmy
Maxon. Zainteresowanych jedynie pograniem sobie
na Amidze informuję, że ciągle będą dostępne programy dla starszych modeli. Natomiast w związku
z coraz powszechniejszą obecnością Amigi 1200 ceny starszych modeli powinny po wakacjach znacznie
zmaleć.

I

Swieiutkie wideo

* VIP to oczywiście angielski skrót od Very
lmportant Person, co oznacza Bardzo Ważną Osobę.
Każda Bardzo Ważna Osoba musi mieć swoje biuro,
czyli office. Jeśli więc program komputerowy nosi
nazwę VIP-OFFICE to musi on służyć do
informatycznej obsługi gabinetu i sekretariatu.
Program jest dziełem firmy IPIX, ale podczas
seminariów towarzyszących II Międzynarodowym
Targom Zanądzania Informacją InfoMan '93 będzie
go zachwalalo Centrum Promocji Informatyki. jego
wyłączny dystrybutor. Mocną stroną tej promocji
jest fakt, że pakiet VIP-OFFICE uzyskał autoryzację
Biura do Spraw Informatyki Urzędu Rady Ministrów.
Wiadomo: Rada Ministrów to też VIP-y.
• Kto nie jest, nie może i nie chce być VIP-em, ale
pragnie znaleźć swoje miejsce w życiu, powinien na
InfoManie odwiedzić stoisko firmy OXER Priedstawi
ona bogaty zestaw systemów pozycyjnych Trirnblc
Navigation. Przebojem naszego rynku (tylu u nas
ludzi za1,'llbionych w polskiej rzeczywistości) może
stać się urządzenie ENSIGN GPS: mieści się w dłoni,
a podaje • na podsta"'ie sygnałów satelitarnych długość i szerokość geograficzną oraz wysokość nad
poziomem morza. Wykonuje także obliczenia
nawigacyjne. Idealny przyrząd dla VIP-ów (patrz
wyżej), którzy pragną sprawdzić, jak wysoko już
zaszli oraz jak powinni zmienić kierunek, żeby zajść
jeszcze wyżej.
* To jednak zależy nie tylko od VIP-ów, ale
(przynajmniej co pewien czas) również od innych
użytkowników sprzętu komputerowego. Podczas
seminariów na InfoManie będzie więc mowa także
o informatycznej obsłudze akcji wyborczej • wielki
kontrakt gdyńskiego PROKOMU!· oraz o transmisji
danych i głosu. My nie będziemy podpowiadać P.T.
Czytelnikom, na jaką partię mają transmitować swój
głos 19 września, ponieważ zajmujemy się
informatyką, a nie polityką.

W

miasteczku amerykańskim,
takim co to nawet kichnąć swobodnie
nie można, mieszka niemłoda już
kobieta. Jest dyrektorką miejscowego
liceum. Mieszka z matką, a od wielu
lat jest zaręczona z trenerem sportowym ze swojej
szkoły. Co czwartek spotykają się na wspólnym
obiedzie, od czasu do czasu gdzieś wychodzą. Ich
małym

Sercowe
szaleństwa
życie jest monotonne i nieciekawe, ale oboje jakby

(wr)

tego nie dostrzegają. Do czasu ... W końcu bowiem
energicznej pani dyrektor stan wiecznego
narzeczeństwa pt7.estanie odpowiadać, a gdy trener
zerwie
nie zgodzi się na małżeństwo
dotychczasową znajomość. Co więcej zacznie
spotykać się z... no powiedzmy innym mężczyzną.
\\:'brew sprzeciwom byłego narzeczonego i
uprzedzeniom małomiasteczkowej społeczności
co do nowego pfZ}jacieła. pani dyrektor spędzi z
nim szalony meksykański weekend. Wspólna
wyprawa, rańce, miłość na piasku, wino,
spowodują, że zatraci się w przeżyciach, których
wcześniej nie zaznała. W chwili szaleństwa wyjdzie
za mąż. Kiedy jednak powróci do miasteczka,
ochłonie, spojrzy na wszystko inaczej i dostrzeże
niestosovmość swej decyzji. PostanO'\\i wycofać
się z nowego związku i powrócić do dawnego
narzeczonego. Czy potrafi?Przeżyte chwile suzęścia
z tym drugim wywróq zupełnie ustalony porządek
jej życia.
Ta romantyczna komedia ma swój
niepowtarzalny urok. Pełno w niej nie tylko
zabawnych sytuacji, ale i marz.eń, wzruszeń których
tak oczekujemy podczas wakacji. By przeżyć
niezwykle wakacyjne chwile wystarczy usiąść
wygodnie w fotelu i nacisnąć guzik. A potem
wspominać, wspominać...

Czego to
ludzie na
śmietnik

nte wy-

Krzyiówka 6 5
POZIOMO:
l) największy na śv.iecie producent materiałów fo.

tograficznych,
4) 185,2 m,
7) śmiałość,
IO) imię Kofty,
11) odraza,
12) uszkodzenie urządzenia,
13) rządził Jugosławią,
l 6) elektroda tranzystora,
18) ród panujący,
19) etap np. kariery,
22) układ,
24) jarmark,
27) biała broń,
29) ma moc ustawy,
30) wymowa,
31) nakaz,
32) powieść B. Prusa,
33) nazwa narzędzia pomiarowego,

Rozwiązanie (hasło) należy pr,.esbł pod adresem .,Iniennlka Bałtyckiego" (konieczny dopisek
na kopercie lub karcie pocztOWtj: AVS-krzyi.ówb
nr 65) w terminie 10 dni. Do wygrania~ nagrody

ufundOWllile przez Firmę Handl~ R. Jonczak
(Gdańsk, ul Hewdiusla 33): a.tery filmy na wetach

wideo.

K'f~~M~rYń~:!'~!a~

PIONOWO:
1) zeszyt,
2) zmarły śmiercią nienaturalną,
3) trafiła na kamień,
4) w banku,
5) do transportu wodnego,
6) nasz sąsiad,
8) bije na trwogę,
9) spiralny rowek na śrubie,
14) złudzenie,

Dtu'oiu.to'łle\
ro,e'o\e

Fotel Febrii 840
600 OOO zł+ 22% VAT

"-ATAl<ŻE
PROFESJONALNE
URZ.ĄDZENlA BIUROWE

--U1,·aonkun ~ --kle ·chce lllleł
MIDD■UP

(pytania nie są trudne •
trudna iest s~uacja w
telekomunikac1i)

Ekstragra WING
• wylosowana!
do pani Małgorzaty
ul Leśna Góra 19 A/19, 80-281 Gdańsk.
Gratulujemy. Nagrodę prosimy odebrać w
sekretariacie „Dziennika Bałtyckiego".
Szczęście uśmiechni;ło się

Gabryś,

ODZIEŻ

Produkcja - monta:ł - gwarancja - autoryzowany serwis
PPH „THERMEX" WŁOCŁAWEK

ROBOCZA

Palniki niemieckie HANSA, zbiorniki tworzywowe na olej opalowy,
emaliowane podgrzewacze wody 65-200 I - 5 lat gwarancji.

ul.

Jarzębinowa

27, tel. 37-17-67

DELEGATURA - Gdynia, ul. Słupecka 12 a
tel. (058) 21-04-33
27784/pm

Ceny na

Kotły 23 • 300 KW
kotły z marca 1993 r.

KOLOROWE KOMBINEZONY
I UBRANIA ZE ZNAKIEM
TWOJEJ FIRMY!!!

......,.,...,,,

Administracja Osiedla nr 3 PSM "Przymorze" w Gdańsku

pod komputer

• wzmacniane skórą
e licowe
• drelichowe
nakrapiane

3 konserwatorów wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania
- wskazane uprawnienia spawalnicze.
Warunki płacy i pracy do uzgodnienia na miejscu.

y

ZAPRASZAM

li Y IUS!

I. Wymień bajki występujące w grze „Fairy Tales".
2. Ilu krasnoludków towarzyszy Śnieżce?
3. Wymień przynajmniej trzech kompozytorów,
których utwory wykorzrstano w grze.
4. Ile ziarnek fasoli miał Jaś?
5. Kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Dziecka?
Cztery prawidłowe odpowiedzi uprawniają do
wzięcia udziału w losowaniu nagrody: wielkiego
pudelka z grą .Mixed Up Fairy Tales"! Fundatorem
nagrody jest jej gdański dystrybutor • ARTICA, ul.
Grunwaldzka 45 (detal). Termin nadsyłania
rozwiązań: 10 dni. Prosimy kierować je pod adresem
redakcji .Dziennika Bałtyckiego" • na kopercie lub
karcie pocztowej niezbędny jest dopisek ,.Audio
Video Salon• Fairy". Powodzenia!

wyłączny przedstawiciel firmy HANSA OEL-UND GASBRENNER GmbH

-- KOMPLETNE WYPóSAżENIE

q

1. Sławomir Cieniewicz, ul. Klukowska 6, 80.298
Gdańsk 43, 2. Zbigniew Łuczka, ul Skarpowa 25/17,
80- 165 Gdańsk, 3. Bożena Sykucka, u1Jagiellońska
30 6/4, 80-367 Gdańsk, 4. Regina Grandowicz, ul Korzenna 3 a/5, 81-587 Gdynia.
Nagrody prosimy odebrać w sekretariacie
"J)'Licnnika Bałtyckiego".

(Film ofero11,;my przez hurtownię Anie,)

NAJTAŃSZE ATESTOWANE KOTŁY C.O. NA OLEJ OPAŁOWY

. -- -

- biur, banków, recepcji
- gabinetów dyrektorskich
- sal konferencyjnych
(fotele, krzesła biurowe)
- ORAZ KOMPLEKSO'w'E
Ramię
ZAOPATRZENIA
W ARTYKUŁY
BIUROWE

15) święto patrona parafii,
16) magmowa skala wylewna,
17) intencja,
20) pilnowanie,
21) nie dobrobyt,
22) pies,
23) pospolity chwast zbożowy,
25) działanie,
26) odmiana języka narodowego,
27) m. Gdynią a Wejherowem,
28) ustalona kolejność.
Rozwiązaniem krzyżówki jest tylko hasło.
(1,2,3,4) (5,6) (7,8,9, IO, Il, 12,13,14).

iI

Oferty prosimy składać pod adresem:
Administracja Osiedla nr 3 PSM •przymorze·,
ul. Jagiellońska 4 a, Gdańsk-Oliwa
tel. 53-10-11 lub 53-02-22
w godz. 9.oo - 14.oo

- 23.900,- 35.000,-

- 9.200,-

TE CENY JU:t Z VAT••m I
GDAŃSK-ORUNIA

GDYNIA
4430

ul. JEDNOŚC I ROB. 223/225
tel. 39-02-20 do 26 w. 210
ul. SŁUPECKA 12 ( boczna od Warszawskiejl
tel. 20·80-82

973
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Pdla ILIPS
tel. 203932

941

TELEMAX

The Art of Entertainment

ul. JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 29

TV

HURT O\NNI A
ZESTA \NÓ\N

MAR KE-MED
GDYNIA, Plac Kaszubski 1
w godz. 9.00-18.00

GDAŃSK,

80-044

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

dorosłych i dzieci
z upośledzeniem słuchu.

@PIO NEER ®

SAT

•

Atrakcyjne ceny
dla sklepów
ze sprzętem
Audio - Video
i firm monterskich

AMSTRAD .
PACE

xy

opiarki
rum dystrybucji, serwis
• sprzedajemy tylko nowe
Iii naJnowsza kopiarka NP 6010 zastępuje

modele NP 1020 i NP 1010 już w sprzedaży
1111 oryginalne tonery gwarancją trwałe) pracy

390-307
390-353 w. 220

Au,oRuowANY DEALER FIRMY

FAX-PO L

tel. 374-748
tel./fax 374-736

Canon

80-336 GDAŃSK ul. Czyżewskiego 38 I p.
tel. 52 50 41 wew. 286 287
tel./ fax 52 32 23

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SPRZEDAŻ DETALICZNĄ

ca IGd.-WrHSZCZ, J. u-;;;-;;.n. 27

PIONEER
ZAPROWADZI CIĘ
W NOWY ŚWIAT
TECHNIKI I SZTUKI
DŹWIĘKU

t{(vt14._,1 .I

Najnowsze linie mini i midi już w sprzedaży.

✓ Jesteś zdanym ekonomistą
✓ Posiadasz praktykę bankową
✓ Jesteś btyskottiwy i dyspozycyjny

Gdańsk,

ul. Waty Piastowskie 1, p. 412
KSEROKOPIARKI FIRMY

a on

~,,.._

E)

Gdańsk:

Klonowa I, Grunwaldzka 54, Grunwaldzka 76,
I (Hala Olivii)
Gdynia: Świętojańska 90, Świętojańska I 09,
Abrahama 7, IO Lutego 21
Sopot: Monte Cassino 6
·
Bażyńskiego

BALTIC BANK S.A.
oferuje zatrudnienie na stanowisku
Specjalisty d/s analiz ekonomicznych I

• komputery • maszyny do pisania •
• telefaxy Panasonic • atramentowe drukarki komputerowe •
Dostawa do klienta, montaż, 3-letnia gwarancja.
• materiały eksploatacyjne •

~n C-,f/
ĆV~
y

Zgłoszenia prosirry skłodoć w siedzłlie Bdtic Bonku
Gdańsk-Wieszcz. ul G1U1woldzko 135 pole. 19

USŁUGI KSEROGRAFICZNE
- KOLOROWA KOPIARKA LASEROWA-

1503

W

ótJłV

leimile 1 lygodnio od

U<OZOnio

O// '

07

się ogłoszenie.

~..;.,,,,,.,l,t,P.;,,- ,,

DSVTradingLtd.
Chrzanowskiego IO
80-278 Gdwk
tel. 48-27-71
fax. 41-00-25

- - - --

-

CENY JUZ OD 9.900.000

zł!

SHA

v-s

P

AUTORYZOWANA DYSTRYBUCJA I SERWIS
~ ,.,-;o. ,.--:7,, ~ ®

r2AJ SIĘ PDNIE~ NOWEJ FAU

PAC

KSEROKO PIARKI
~~ Sp. z o .o.

*

81-388 Gdynia, ul. Świętojańska 120/8
tel. 20-67-17, tel./fax 20-28-64, tlx 054135

..,.Z

klasy*

* Obrotnice *
Atrakcyjna cena

Paol~wn.ajo t.roleaateao we 30program6wwlt0 el Ili

l«E
R
OFFICE
je w ciągłej sprz
detaliczne· i hurtowe:

REWELACYJNE

I

----

I

I

• meble
1----1-_....--+----==---ł- og rodowe

I

_I

tel/fax : 21 86 31
SUPER RATY

posiadającego
doświadczenie
w branży,

na samodzielne
stanowisko kierownika
oddziału w Trójmieście.
Spotkanie
z kandydatami odbędzie
się 25.08.93
o godz. 15.00
w firmie ASTAR
~ Gdańsk, ul. M. Reja 3

1l

I

te . 72-1

2UK0W0, ul.

__

f'.i=
t~t~
•.m,ar-13
i5_; so~:ct .r~~t:

POJAZDY

w
24

nEUREKA-APEX"

- dostawę. montaż i serwis samochodowy ch
agregatów chłcx;lnlczych
- nadwozia chłodnicze wraz z dgregatam, CARRIERA
, THERMO KINGA na dowolnych podwoziach

MARKIZY

Osiągnij bądź osiągalny~

i
My Ci w tym pomożemy.

„

Zadzwoń i przyjedź

..
®

Autoryzowonydys1Tybut01firmv

...

Telefony komórkowe

NOKIA~
_,_

([!y--...

~

•MARINOX' Gdynia, ul.

GASTRO NOMICZ NE

SP~ZEDRŻ

ogłasza

zapisy na

Zajęcia prowadzą

najlepsi wykł adowcy
polscy i zagraniczni oraz praktycy.

Program obejmuje praktyczne podstawy
ekonomii, rachunkowosci, marketingu,
handlu zagranicznego, prowadzenia biura.

mieszkalnych , biuro"'._Vch. lokali handlo"'._Vch itp. niemieckich finn

SIEM ENS

bez

zakładek

Nowoczesne metody prowadzenia zajęć,
dużo ćwicze ń z wykorzystani em komputerów.

*
, - zł.

• ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI SCIENNE, STOJĄCO-WISZĄCE

,

Jeśli

BBKLA IIO

I

HDPE 23x44cm

S opot - WySclg i
a l . NiepodlegloScl 6 59, t el. 5 1 - 4 7 -3 7
9.00 - 17.00
2309

•D

Termin: paździe rnik 93 - maj 94

Oferujemy szeroki "'._Vbór nowoczesnych i ekonomiczny ch
do ogrzewania l dogrzewania pomleszae:rt:

Importer 1 dystrybutor

ę

POMATURALNE STUDIUM
"PODSTAWY BIZNESU"

urządztm

UWAGA!!!!! 1000 W ogrzej e powierzchnię do 15 m' , wys. 2 ,60 m .
Zapraszamy klientów Indywidualnyc h oraz sklepy, Jak równlet Instalatorów
/ Inwestorów. Korzystne warunki współpracy - mot/Iw~ współpracy dfugofa/owej.

3'f~ --~~;;

największa szlw!.a biznesu w Północnej Polsa

~RTRLNft

Zaptta~z amv da. na~!!!!!!

• TERMOWEN'IYLATORY

~

Fundacja
Ks.ztałcenia Menedżerów •

Wolności 32, tel./fax 21-77-S7, tel. 20-40-13, w godz. 800 -16°'

1. z termosta tem, wersj e z programatorem czasowym, z dodatk. n awiewem
2 . łazienkowe
3. różne warianty mocy: od 700 W do 3000 W

~ <

Gdańska

Masz niedogrz ane mieszkan ie?
Zmienias z system grzewczy na elektrycz ny?

mm

,,: ;'$} .. -:{.~~,.~'<'o,

prowadzi zapisy do klas O-V na 1993/94 r.

SALON SPBZED AiY
.. •
GDAŃSK - OLIWA
ul,. Grunwaldzk a 540, tel. 52-50-41 w. 260, w godz. 9"-17.., w soboty 10°"-15„

·~ 'DI S .

~

i~~~ [P@@~1r~W@W~

SKLE POW E 0.

Pl{OPONO EMY

1•

YFS-SERvtrn Tedlni:al Trade Sp.z o.o. ' kanet1e1391ZlJ16

* wykwalifikOVvani amerykańscy nauczyciele.
•
• szkota posiada upravvnienia szkoty publicznej,
. GDYM-\
• nowoczesne techniki nauczania {indyNidualizacja}, ul. ŁOWlCKA 41
• tenis, basen, baseball,
Tel. 22--49-71
• obiad
* dowóz dzieci do szkoty {w obie strony}.
wgodz. 15"'-18'"
_* czesne - równowartość 350 USD miesięcznie.

•

Zadzwoń i My przyjedziemy

- Oliwa, ul. Beniowskiego 5

.MARINOX

~Dim plex

.

~~lflWBi ~

. ·M BLEBIUROWEff
Przedsiębiorstwo

81 -754 Sopot, ul. Dąbrowskiego 6
t e l. (0-58) 51 -52-85, tlx 51 -21 -83
o f e ruje:

Gdynia, ul. Świętojańska 40/2
tel.20-47-16, 25-17-99
Tel. kom. 0·90504010
0-90504009

~~e

Gdańsk

1el.(tli6)5.182fi6
181./faX (tlJ6) 576.lSJ
11K(!M)513179yes

li llllZC2)fwlclcM

:\{,~:-··~~~{e·./:,*v;,y· .,. ':..{~·.-:: ·~~">:;.'i,;::::..~~.,.~{.r2::?>f?l,~:.?·\~~

(Amarant}

~

CHŁODNICZE

1"1rolll9t1!11'll'IIA korrerte139123362

.

.A...,.~ ll)-464Gda\lk,

~ 111:i.a

~;

godz.
tel. 52 39 23

~

ftl((48-22)31~

~ ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie części kanalizacji ti
?; sanitarnej w miejscowości Kaliska w ramach 850 mln zł.
{
[
Z projektem zapoznać się można w dniach 23-25 sierpnia br.
~
j w Urzędzie Gminy Kaliska pok. l 5, tel. 89-20 t .
~
~
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania
!i przyczyny.

JwEJ~~~~r;i_~,

IALUCOLORI

~J:!~13

~ Zarząd Gminy Kalisk a

r.lRM4/ł,r

POLECA

1G1. (4&-22)318el6
lel (4-22) 310Q47

datacom

~::.;_$~{:~;, X~-·-:_'{~<~~ -~~ -~~~i~... .~~.~ -.:··t1§i..:· ··~~; -·-~~~ "0:· "t~~·

RIĘCZN

f;.J JJ J: I; l I [

ŻALUZJE

Biuro Handlowe

poszukuje pracownika

Chodników , podwórek,
posadzek b e t o n o w y c h ,
asfaldu, kostki i t p .

• krzesła
-'- obrotowe
I

Gdynia,
ul. Śwlętto)ańaka 78/3

zajmująca się
dystrybucją sprzętu RTV

Firma

DO

l

• meble
biurowe

DETAL-HU RT

• KARTY GRAFICZNli

POLAND

*Polaka kolorowa grafika *199 kanałów pamięci
*Dwa wejścia antenowe* Timer *Wegener Panda

Sca11er

• KARTY Sll!CIOWI!

Liberty

Pace PSR 980

Sprzęt najwytszeJ

.

z

zawiązywanymi

uszami

*

, - zł.
" Gr mwalrl7k a 481 80 9.S? G d;i,1 c f..
!Pl ·. ; 12 8 5' · 1 0 8? 'J'2 19 i l 1

masz maturę i znasz język
angielski, a szybko chcesz wejść
do świata biznesu,
,
TO SZANSA DLA CIEBIE

Informacje I zapisy:
Gdańsk-Jelitkowo, ul. Pomorska 68,
tel. 57-13-25, 57-05-31 w.211
3304

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESć ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

Str. IO

18 sierpnia 1993

J

PRACA

MWIIYTOROW ~ miewniow;dt. 53-03-90

6191

AUITIWJA c:uuJ IIDiliwoH
zatrudnienia
w ,,a~I• 11tecaplo
0

JK~•:J:
,r,..s Aral ln~ice,
~'2.łu~:ia

PRZYJMĘ

lalliemN samochodowego, tel 41•

54-07 po 19.00
PW "PBI(' Spółka ZOJ>. ul ~ 83, ~41-~ załnldni ll'UlVZy~48722

OKAZJA! Dom sprzedam, zamienię. (058) 86·
54-72

REHCISTÓW/·txi ze znajomością zagadnień
POIQ/ali • zarimę. Olett; zprzebiegiem iracy

OSOWA, dziaJkę sprzedam. 51-90-73

7259

zawodowej 48552,
12/14

Gdańsk,

Ta,q Drzewn,

SPRZEDAM działkę budowlaną 1200 m. Bladom Stefania, Niestępowo woj. gdańskie6.100

3363

SOLIDNĄ panią do sprzątania,

51-23-02 (po

16.00)

:1!!
n~ =,y~*•~
~ i.r.i.11
spać. r..

Chwaszczyno

rzy chcą tego co napisaliśmy powyżej. Tel 32·

WIEK do 30 łat, dyspozycyjność, samochód
~ - Swietnie jeż~ spełniasz te warunki.
My dajerTrj Toble możliwość barqzo wysokich
zarobków i sz~biliego awansu. lkOl&W•
1taJ & te, IUftlj. Teł. 224-916

. 10 mln.

klbjsz dl1J9o

lu
jeźrlzisz Ferrari. ,lelell nie! Kanadyjska KOl)lOlacja poszlft(!Jje nwodych L-dzi, któ26-00

STOLARZY samodzielnycll zatrudlli·
my,43-13-61
VIDEO,łlONDO Zatrudnimy p,'acownia do obsługi v,ypożyczalni. Warunki: wiedza
filmowa, dyspozrcyjność, prezencja, wiek 2232. Przestuchania kandydatów, Gdynia. Pornol·
s~,a 38, godz. 16.00 do 20.00
I

AGENCJA zatrudni panie. 51-62-44

1467

UCZNIA zatrudnię • lakiernia "Autocolor' •

2173

WULKANIZACJA przyjnve pomocnika. Gdynia,
ul. Batorego 32 •
~

ZAKŁAD

'Mechplast' zatrudni

Gdańsk. Reduta Zllik 5

2503

35111

ZATRUDNIĘ

radców p,'awnych. ~ pi·

semne do dnia 27 .08.93 • 'Wibatu!", Gdańsk

AKWIZYTORÓW z salOOdlodami oostawczymi
zatrmmy. Tel. 43-22-42 'IIINI. 51

W!zeszcz 80-239, t.iszewsluegc 12/13
ZATRUDłtlĘ samodzielną ksiłgową

3953

ze znajo-

mością iracy n a ~ . Tel. 47-52-a2

AKWIZYTOROW z.atnmę. 20-62-40

3448

AKWIZYTOROW przyjmę, w,,S0ka ?owizja. ~
31-46, 23-~79

AOOUA •zbiór rMDaYłl, wan'(łl (wrzesień-paź•
dzierM). Wysyłamy wiaJygodne oferty + fonnv.
larz zgłoszenia sanitarny. Dołączyć znawi
7.000. Ageocja 'Adsur', Głogów 1
11- 12W
1

DEKARZY, blacharzy zatrudnię, 21-90-57 po
17.00 ·

ZATRUON!Ę ~ - 21-91-&4

Gdańsk, Targ Drzewny 12/U

48507

ZATRUDNIMY dziewczyny. Alralqjoe Ullobki.
Tel. 535-461

DO pracy wskle~ • mężczyznę do lat 30 ·
1)12)1mę. 57-54-41

ZATRUDNIMV szwaczki, pca.sowaczy. Tel. 57·

OOSWIAOCZONYCH akwizylorów z własnym
samochodem z terenu Trójmiasla i EKlląga za.
tno1i Hull~ oblJYlia z Gdańska, tel. 31-1395 (10.00 • 18.00)

ZATRUDN!MY 11W1any-lyruiy z kwalifikacjami, teL 711~

15-15, 5.l-1«:l

2701

,C.437

3435

7123

ZLECENIA tełel011iczne p,'Z~fllł- 41-43-45 3703
ZLECĘ

szycie 'Gladio' Gdał>s«, ul. Czarny

EKSPEDIENTApo szkole elektryczno-ffltronicznej do sldepu RTV, AGD, Ga,nia, ul. Swię
tajańska 35, sl(lep "Technik'

Dwór 12, tel 53~72

ENGLISH l..allguage lnsliMe. Koncesjoiwane
Pośremict#o Pra;y, Gdynia, $tą.ska 35137, 21·

l),'Zeds!a·
v.icielstwo, ~ - ~ . 119 eilonoflj, duże doświadczenie menedżerskie, SifflOCh6d,
tel. 51-73-55, 51-04-18

6290

n-.1i9

Gdańsk, 43-15-74

25C5

FIRMA zatrudni młodą, solidną panią oo pros1.ej
prmcji. Gdańsk, 43-15-74
FIRMA zatrudni tynkarzy posadzkarzy z wizą
PO kil pWj)Oltem niemieckim. Kofltaij: Gmifl.
ski GIABH Monadlium, tel 01l49/89176281~
FRANCJA winobranie (praca dla wszystkich)
oraz sezonowa tylko dla mężczyzn wAustrii,
Holandii, Niemczech. Wysylamv wia1ygodne
oferty + formularze zgłoszeniowe. Agenqa Pośrmctwa Informacyjnego·~. r.lM'Mi 1
-~':"12051
FRVZJERA, fryzjerkę męsko-camską. 72-23-75
(po20.00)
,212
HURTOWNIA artykułów elektronicznych poszukuje magazyniera-sprzedawcy. Oferty 3438,
Biuro Ogłoszeń, Gdańsk, Targ Drzewny 'J/73438
KLUB to'llarzyski zatrudni dziewczyny, 22•

49-S1

3598

ZORGANIZUJĘ, poptowadzę flllllę,

'8S19

4503

FIRMA zatrudni iniyniercHileklronika na stanowisko kiero'ria linil promikcyjnej. ~
dobla znajomość jęz~ angielskiego i doświad
czenie wprodukcp urządzeń eleiltronicznych.

6275

SPRZEDAM młyn wodno-elektiyczny wŁobo
dzie, pow. Tuchola. Tel. •Chojnic.a 729-83- 7

INIERUCHOMO$CI I
1100 mSopot spnedam, 4Hl6·92

"

6250

SPRZEDAM działki budowlane i us1ugowe Rumia, tel. 24-24-64
7188

SPRZEDAM 112 domu, budynek gospodarczy
na obszarze 0,19 ha wLelkowie woj. elbląskie,
53·82·35 Gdańsk
•081

12.00 • 18.00

48531

SPRZEDAM dom · masarnię · sklepy, urządze
nia cukiernicze. Oferty 48536, Gdańsk, Targ
Drzewny 12/14
SPRZEDAM domek,
Kochanowskiego 89

działka

1130 m Pruszcz,
38292

SPRZEDAM dużą kamienicę cantsurn Gdańska
wolne mieszkania. Oferty 48541, Gdańsk, 1arg
Drzewny 12/1~

SPRZEDAM segment wszeregu, ~ SlJIO'lłf.
Osiedle Mickiewicza wGdańsku. Garaż • bla·
szak wBrzeźnie. Tef. 31-05-43, 8.00 · 20.005526
SPRZEDAM działki budowlane wBaninie, 81 ·
48-Jl! po 16.00
5057

SPRZEDAM rozpoczętą budowę skrajnego szeregu Zlata Karczma, 31-53·30
55◄3

SPRZEDAM dom wrozliczeniu ct.va mieszkania,
tel. 72-81-51
5639

SPRZEDAM działkę na Ujeścisku, 53-65-2.k2
TANIO sprzedam działki letniskowe nad Jeziorem Borowym za Komem. 52-78-62
512

„

TANIO sprzedam dom Braniewo, 1el. 33-20

627

"Flducla". Obrót nieruchomościami.
Prolesjonalna obsługa prawna. Uphagena 14,
Gdańsk-Wrzeszcz, czynne codziennie 11.00 •
16.00. Tełlfax 41-31 -54
•7669

DOltlY,M1•■ n1a,-

kl · Ka!utaria Pr8'1iflicz.a 'Lef. Teł. 26-a14S,
22-45-50

2570

DOMY, działki, mieszkania• Kancelaria
Prawnicza J. Abramowski, Gdynia, 10 Lutego
33, 21-89·63
1796

KOMFORTOWE mieullanle, hipoteka, 65 m, QMaż, ciche, centrum
Gdyni· zdecydowanie sprzed.vn. 21-12-576052

35137, booynek 8, pokój 213

22

KRAWCOWE · chałupniczki dobrze szyjące,
szyciekuńeK. Tel248-963

3589

KSIĘGI

przychodów i rozchodów prowadzi
Agencja (od 300 000). Tel. 32.57.57
◄ 7361
LAKIERNIKÓW samochodowych pilnie z.atru·
Glię, tel 475-168

i!,-'d&:t\1;;.~•
~~
Gn1nwaNaa
a,41•
12-31 wew.21,

2810

IIIRPOL · obfót nieruchomościami.
Z!loszena bezpatne, 211-501
AKME sprzeda szeregowy i woklo Slojący Oso-

-

Mi\lSTRA biJoowlanego zatrudnę. Wlełl do 35
lat Tel. 47-a2·22 wew. 17--08
MĘ2CZVZNĘ oo ~ obuwia sponowego

zp,ak!)q przyjmę. Wiei( do 30 lal. Teł. 475-121
po21.00
~

MĘ2CZVZNĘ z aktualną książeczką zdrowia

zatJ\JQ'lię do produkqi kldów na bardzo dobrydl

Watl.UWl ~ - 51-22·27, 51-25-23 3587
MURARZY, l)nkarzy zatrudni firma booowlana,
tel 7&-32-25

wa, 51-26-41

1061

APEKS · Agencja~ · <irót · poradnictwo · wyceny • geodezja. Malejki 6,
Gdańsk-W!zeszu, 47--02-22, 47-1&-96
fl.129&

48701

6337

337{Y1

POSIADAM wywrotkę Kamaz · szukam pracy.
Tel 31-37-65, 9.00-15.00
48511

POSZUKUJEMY akl\izylolów z E~ Tcze.
wa, Starogar(il, Kościerzyny, Wejherowa, Braniewa i Trójmiasta. Zg!OS2enia '€Idis' Gdańsk
ul Narwicl\a 1, tel 43-12-91 wew. 13
PRACA "' kraju i za granicą, konkretne oferty.
~impex' Gdynia-Chylonia, ul. Hełska 8,
~- 9.00 -15.00
2232

PRACOWNIKA do przyuczenia (oo 25 laij przy
produkqi biżuterii ze srebra i bursztynu przyjmę,
le!. 290-570
7257

PRZEDSIĘBIORSTWO zagraniczne wGdyni
zatnm panią ze znajomością podstaw księgo
wości i jęZ)1la angielskiego do samodzielnego
prowadzenia biura 01erty 4428. Biuro O,,oszeń

Gdańsk, Targ Drzewny 317

◄◄211

PRZEOSlĘBIORSTWO p r ~

'lnkotex" Gdańsk-Kokoszlti zatruooi iniynielćw
mecllanil<.ów, tel 47-51-31, 47-54-71
-

PRZETWóRNIA 'llafZ'fłl wGdyni zaln.a\i technologa żywoości, ~ o dlaej higielie osalistej i akwytorów ~ e h Fiaty 126 p.
~51·2&-43

2528

MERCEDES 123, FSO, FSM po wypadku lub
do remontu kupię, 39-07-05
5513

MERCEDES 240 D, 78 r., sprzedam, 39-06&o
PEUGEOT 205, Xl.91 r. -16 500 km, stan ideał·
ny, 56-{}3-55 po 20.00
POLONEZA FSO, Ładę-kupię. 57.34.33
POLONEZA Caro kupię. ~7-88

44115

'8581

PRZYJMĘ lodzie. jachty,

auta na przechowanie
•sezon zimowt, 22-45-85, 21-64·89
617'9

SCORPIO, Sierra· części, sprzedam. 82-22-31
wewn.103
46392

SILNIK VW Gott 1.6 TO 89 r., sprzedam, 39-07•
05
5612

SKODĘ

Forman 1991, sprzedam • zamienię,
56-47-88
◄8560

SKUP · Sprzedaż. 32-40-12

AUTOHANDEL Maluch, inne,
◄79

AUTOHANDEL -skup, sprzedaż, zaniana, ratr,53-19-61 38620
AUTOSZYBY • Jaan do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowycfl
· szyby czołowe, boczne, tylne · WOJ.Y e111oeej§ k i e , ~ . ~ - Guń81l•
Wrzeszcz 41-49-92, Kościuszki
Qdań•k-Orunia tel./tax 39-0220-;29 wew. 230, Jedności Robotnicz~ 223 (Ei·
t01). Gdynia tet~ax 20-49-77, Kapitańska
4. Wydajemy także faktury VAT
R-lm

a;

411549

SPRZEDAM Fiata 126 p, 1986 r. Tel. 57~1~
STAR 200 wy,vrotka kupię, Ford Eskort combi ·
automat 1600, rok prod. 1985, sprzedam lub zamienię na sam. Star, tel. 83-89-81
38871

42-46

715

TRANSIT chłodnia 1991 diesel sprzedam. 23·
42-46
714

W/ Passat kombi, diesel 86 sprzedam, tel 2508-38
nn
WARSZTAT samochodowy wdzierżawie Zakła
du Zapałczanego 200 m, telefon, odstąpię, 4328-{)7, Gdańsk. ul. Kliniczna 7A.
◄8553

3327

NOWOŚĆ • przyciemnianie szyb, folie
~ . 56-51-71

OPONY do ciężillówek 15/16/17,5122,5
traloorów, sztaplarek, wózków, demontaż · lllOI\·
taż. Naprawa opon, nacime bieżnika, ul. Miał·
kiSzł.11127, tel. 31-59-22

WYPO2YCZALNIA samochodów JWJ, 52-36·
23
WYPOŻYCZALNIA payczep -lawet. 52-59Jfo

l?J

32-47

WYPOŻYCZALNIA Polonezów. 23·68·08

WYP02YCZAI.NIA Pol:mezów, 24-18-22

3571
6166

WYP02YCZALNIA · osobowe, lawety. 25-14·
92.
◄2250

WYP02YCZAI.NIA, 21-14-79

4502

WYSOKO wynagrodzę wskazanie miejsca postoju Audi 100, 87 r., kolor miedź-różow,, metalik. Samochód może mieć zmienione tablice rejestracyjne. Tel 25-21-52
6293

15.00)

15w.357

48545

ZNAKOWANIE, a/Jtoolokady czw.· pt. 31·8~

~

SPRZEDAM

SAMOCHODY śmieciam konwencjo-

Copco", części używane VOMI f4/F6/F7. fe~
17,5122,5, ul. Miałki Szlak 27, tel. 31-59-22 3600

WYPO!YCZALNIA Wł dostaw•
2373

dostawczych 'Nava'. 39-02-20 wew. 224

11151

WYPO!YCZALNIA samochodów,

AMIGI • najtaniej. 'Nexus·, 31-83·

WYPO:tYCZALNIA 'Piast·, dostawcze, osobowe, teł. 52-26-33

◄215

km od obwochcy), sp,zedMt Tel 47-69-ak"°

WYPO:tYCZALNIA przyczBj) • la-

DZIAŁKĘ budowlaną

wety. 53-19-61

GDYNIA· Dąbrowa· atrakcyjny dom, nietypowa
architektura, duża działka. nietanio sprzedam.
20-98-93
1468

GDYNIA • luksusowy dom spizede;n, Lege AI·
tiS, 41-12·31 wew. 2t, 22
2811

KOMFORTOWY dom na flolmNiee z roożliwo
ścią prowadzenia działalności halldlowej lub
usltlgowej Sp,'Zmtl 1oo zamiel»ę. 52-20-22 do
1600

1376

-

NAJPIĘIOO~ na lllazirach siedlislr.o nad

ODZIE!, oouwie • tanio, wyprzedaż. Szara 7 8.
31-45-60
5347

al. Zwycięstwa 12. Tel. 47·20-39, 4729-57, lax 47-19-30

DESKI,'bar', parkiety, mozaika, 52-16~

GAWE blaszane 32-56-67

OKNA skrzynkowe, komplelne, używane wdobrym stanie oraz opony bezdętkowe do Łady •
tanio, 51-28-43

38615

WYPO!YCZALNIA samochodów
dostawczych, lei. 47~1

WYPO!YCZALNIA

38250

2uków. 57.

61-94

4105

ZNAKOWANIE-57-34-33
ALFA Romeo 85, 32-21-44

4494

5346

AUDI 80 1981 r. wcałości na części· 14 mln,
51·96·25
48557

NEXUS • najtańsze komputery PC, hurt,
detal, komis komputerowy. 31-83-43. Gdańsk,
Rzeirlidla
46459

OKNA PCV "Panorama",
Gdynia, ul. Przebendowskich 23, tel. 24-87-34,
8.00-16.00
7108

PAPA zgrzewalna z bitumu modyfikowanego Nord Bitumi. Włochy • wysoka ja·
kość, gwarantja 1Olat. Firma Archbud, Sopot,
Zamkowa Góra 3. tel. 51 ·24·58

PAWILONY handlowe (laminat) produ47481

RóiE • krzewy w pełni kwitnienia
oglądać i zamawiać można Gdańsk-Brętowo,

RYNNY, rury spustowe, uchwyly

5(),17

20-20

jezio,'em. Dom i smnia. Telelon · Warszawa

CIĄGNIK siodłowy Liaz

~l-ł9

99.

254!16

Sp,'Zmn. Tet. 24·141◄61

PAWILON przenośny ztworzywa, 51-85-15'°86
PAWILON handlowy 10 mkw. 57-01-23

5528

PIANINO Legnica tel. 53-58-22 po 16 00

5534

PIANINO· tanio· 53·34-16

6307

PIANINO• Ukraina -4-lelnie, sprzedam, 57-6409, 57-68-63
38230

SOLARIUM Aiisun, 31-84-30

Jaśkowa

nie-

6256

ROWER terenowy. 24-01-89

6287
48551

◄8339

SPRZEDAM ogródek działkowy lub zamienię na
mnieJSzy. Tel. 43-58-78

225311

AGENCJA "Gem", 41·46·93, architekt • obsługa prawna · kupno-sprzedaż-wy
na1em-zamiana.
R-1297

AGENCJA "Lokum". Bezkonku-

1476

FIRMA poszukuje lokalu handlowego wcentrum
Elbląga. Kontakt SF Elbląg · 34-85-61 oraz
Tczew. siedziba31-39-15

ANTIDOTUM. pośrednictwo, kupno Chrobrego 1/2, 41-06-92

(9.00 · 17.00)

4080

GARA2 odnajmę• 22-18-74

6294

GARA2 Gdynia-Obłuże sprzedam, tel. grzecz.
nościowy 39-04-05
5541

GDYNIA · Centrum. trzypokojowe. telefon, pu•
ste •do wynajęcia: 24-83-83 (10.00-18.00\

Zgłoszenia bezpłatne.

ASTRA • Wynajem,24·83·83. 5193-28

1042

BARDZO pilnie .,.oszuku•
ję mieszkania. 5 -66-49
387'1
BIURO Nieruchomości •
MK sprzeda tanio 3 pok.· Karwiny. Tel. 21·
62-22

BIZNESMENI cudzoziemcy • czekają'!! Wynajmą
komfortowe -mieszkania• domy - Io·
kale. 53-07-61, 53-38-93. "Hanna"
38745
CEF, sprzedaż, kupno, wynajem mieszkań,
nieruchomości,

lokali

użylkowycfl,

Oliwa. Czy-

żewskiego 38, tel. 52-50-41, wew. 291

3243

3i60

DIOGENES • wtnajem, Piastowska 7,
52-12-46 wew. 260. Zgłoszenia bezplatne.•3538
wynajęcia mies~kania, domy, lokale użytkowe. PoszukuJemy. 47-67-

DO
64

GRUDZIĄDZ

• zadzwoń może olerujemy tańsze. 'Szm(!\" 2014-{)3

48442

MIESZKANIA · Sklepy ·
Biura Sprzedaż ·11\'najem · C_entrym Nie-

7198

KAWALERKI poszukuję. 24-37-30

6102

KOMFORTOWE 80 mkw., ;przedarn, 32·9ky~
KUPIĘ mieszkanie, 21-69-64
KUPIĘ

1778

mieszkanie. 21-89-63

1796
3434,1

KUPIĘ, wynajmę

mieszkanie. 52-50-41 wew.

291

3242

KUPNO- sprzedaż -wynajem. 51-53-19

3854

LOKAL nocny wydzierżawię, inne propozycje,
248-917
7272

M-2 w!asnościowe Chylonia zamienię na w;ęk
sze kwaterunkowe Gdańsk, Sopot. 47-61-34
Wieczorem.
5,510

M-3 Paymorze sprzedam, 41-06-92

5206/1

M-3, 50 mChełm sprzedam, 32-93-01

M-4 Chełm sprzedam, 41-06-92
93-09

48524

M-4. 56 mkw. Oliwa, sprzedam, 56-81-13

MIESZKANIE 3-pokoJowe w Gdansku-Wrzeszczu ztelefonem. wynajmę, tel. 47-74-89 91s
ODN/>JMĘ

150 mk11. magazyn, l)uro, te\e!on.

śródmieście Wrzeszcza, ul. Uphagena 1O, tel.

41-63·70

38997

ODNAJMĘ

M-4 (62 mkw.) Zaspa na rok, tel.

32-50-20
ODSTĄPIĘ, wydzierżawię

pawilon na hali, 24·

20-58

7143

OKAZJA. Atrakcyjne mieszkanie w centrum
gdański~ starówki 36 mkw. li p. Zapytania. poważne oferty 41308. Gdańsk, Targ Drzewn1,~

SZWEDZKIE deski podłogowe, 52-17-00
TANIO meble sklepowe.41-40-36 w. 8

48521

UCHWYTY. aalki meblowe z drewna · doslarcza producent. Kraków tel. (012) 56·14·10 <-068

„

WIATA stalowa ocynk. 54 x 12 x 4,5 6, żura
wiki ZB-1,5 • 2 szt., betoniarka THZ-350, sprę
żarka OK 660, pompa 2aba el., zagęsmarka
ZUB40, tel. 52-78-81 w. 30, gooz. 800 · 12~

KUPIĘ

48529

M-4 z telefonem. lnformac)a 21-62·

61

7177

mieszkanie, 23-{}8-95

pokój z kuchnią,
dwa poko1e. tel. 23-42-45

7196

v.iasnośc!owe

38244

OKAZJA!!! sprzedam mieszkanie. 23·
31<11

POSZUKUJĘ mieszkania. 24-37-30

1041

WYNAJEM- 21-96-12

6309

ZAMIENIĘ kawalerkę S:og1 r.a rćvmorzęd1e :ub
inne przy liasie Gdańsk• Gdynia. 41-09-99
5509

ZDECYDOWANIE k~oię mieszkanie de 140
mln. Tel. 43-02-40 do 18.00
48499

LEKARSKIE
ALKMEDYK •pr,rady, stany ~oalKoholowe, esperal, 31·89·53. 20-68·16 25896
ALKOSAN • profesjonalne domowe leczenie stanów nadużycia alkcholu, 21-91-3~713
CENTRUM Stomatologiczne V1s-Denl • specjaliści chirurgii s!omatolog1cznej, protetyki, anestezjolcg1i. l\waiif;.
kacje do laseroterapii, 41-92-96, 4Hl5-~ 12!'5

CHIRURG · wiZ)1y. 31 ·25-26

,,,.

~

CHIRURG,w.ryty oomowe. 52-581„ 2
CURODENTAL • Gabinety stomatolo_g1czne czynne codziennie również wnie,
dziele 8.00 • 20.00 Gdańs~, Pańska 6 (naprzeciw Hali Targowej) 31-69·58

DE FANT -zespół implantologii stomatoio·
gicznej, Gdynia, Syrokamii 4.5, lei. 22-06-26 ·
przyjmują s;,ecjaliści stomato:ogii ogćtnej protety\(1 . chirurgii szczękowej. Na miejscu p:acownia porcelany. "Mańna· · Hotel · Gabinet dent)'·
styczny• 53·20·79. wew. 1100. pon.-sob. 10.00
• 18.00. Pełny zakres usług
DENS . Prywatny Gabinet
Dentystyczny . D!uga 67:oa Codziennie 8.00 · 20.00, sobota 8.00 · 14.00. Rejestracja · 31-12-58
41086

ENDOKRYNOLOG · ginekolog Ewa Stefanowicz-Ku,'awa, 3! ·75-97
<łoi'28

GABINET stomatologiczny Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Klonowa 1 !Dom
Rzemiosła) czynny 8-20, sobc'.y 8-14. Rejestracja 41-08-83
97

GINEKOLOGIA testy ciązowe, pora·
,:,6

LEKARZ domowy wri.'-/t'/ speqali•
stów. EKG. 31-89-53. 20·66· 16
25895
LOGOPEDA.53-91-63

3851

MASAŻ • wizyty. Częściowy
40 OOO: całkowfy- 70 OOO. 55-19-80
«· 61

MEDICUS - 56-38-28. Przymorze, Opol·
ska 8 • stomalolcgia, protetyka, USG • stawy,
dzieci, doroś:1, EKG. Leka•ze spec;ailśc1 43399
NODENT • stomato!og1a, pełen zakres

wew. 62. Kołodziejska 4, ·cwna Sa1a Teatrt, godz. 9.00 · 18.00, soootf
9.00 -14.00. Zapraszamy.

usług , 31-70-2i

◄6707

PAWILON handlowo-mieszkalny w Osowej
s~rzedam, tel. 51-43-12

OKULISTYCZNA Porad~ia Vi•
sus • dzieci, dorośli. codz;ennie 10.00 •

4492

◄85◄8

18.00. Wrzeszcz, Uphagena 8, 41-30-40

4620!i

PŁOCKIE Przedsiębiorstwo Robót Mostowych
SA Oddział Tczew poszukuje na terenie mia•

PSYCHIATRA.31-89-53

sta Tczewa mieszkania 3·pokojoW€go tub polo•
wy domku jednorodzinnego. Informacja: 1elefon
31-{)5-31. Tczew, ul. Baldowska 18

UROLOG · Andrzej Matejczuk. Gdańsk,

POMIESZCZENIA 80 mkw. wynajmę • 22-45·
39

VITAmedicine 51-77-11, 51-19-43.
profesorow;e. specjaiiśel, w:zyty, USG, kńotera
pia

POMIESZCZENIA produkcyjno-magazynowe
do wynajęcia wGdyni, 41-10-22

WETERYNARYJNE w;zyly do-

3590

7168

5018

POSIADAM 2 lokale · oczekuję propozycji, 41•
22-85
5042

25891

Kaletnicza 317. Poniedziałki, śrooy 15.00 ·

AKME • pośrednictwo kupno-sprzedaży, 51-26·
41

~

mowe. 56-89-56

ZEZ • naświe11ariia. ćwiczenia. Wrzeszcz,
Uphagena 8. 41-30-40
BALTIMED · wizyty domowe,
51-81-95

POSZUKW Ę mieszkania. 21 ·96-12
POSZUKUJĘ lokalu. 21-96-12

intern1ścr.

52•

2197

IO mkw., na biuro, tel. 53-t~

POSZUKUJĘ kawalerki na trasie Zaspa•

tel. 51-36-33
POSZUKWĘ

7280

BRODWINO 3pok., iel., sprzedam, 22-14-~~
CENTRUM Gdyni, 47 m·sprzedam.Tel. 20-7592 po 20.00
6298

Sopot
"8559

umeblowanej kawalerki, 52-47·
3255

mieszkania, 23-08-95

7197

PO$REDNICTWO · (Sopot· Oliwa). 51-15-85

1&74

PO$REDNIC1WO · kupno· sprzedaż. 24-83-83
(10.00 · 18.00)
6100

PO$REDN!CTWO kupi M-2, 3, 4, 20-36-22
(11.00 · 17.00)
1893

PRZEDSIĘBIORSTWO wynajmie magazyn 220
mkw., plac składowy 1000 mkw., przy ul. Sło

wackiego 83. Okazyjnie sprzedamy stolarkę
okienną i ~m'iiową oraz maszyny stolarskie.
Tel. 4t-39-85
48723

RUMIA · lokal handlowo-magazynowy 175 m,
telefon, wygody, samochód dostawczy, podej·
mę współpracę, wtnajmę. inne propozycje, 2433-05
6278
SPRZEDAM mieszkanie 67 m, standardowe.
Tel. 23-70-16
6282

CHYLONIA47 m3pok.. sprzedam, 22·14-~10

SPRZEDAM kawalerkę 25 mw Gdańsku. Tele•
fon 21·34-56, od godz. 7.00 -15.00

CZTERDZIESTOMETROWY magazyn · odnajmę. 52-44-47

SPRZEDAM
51·95·34

CZTEROPOKOJOWE Gdynia wezmę wdzierżawę. Oferty 48487, Gdańsk, Targ Drzewny
12/14
4&4S7

wlasnośc10we

EKG
3248

POSZUKUJĘ

1057

BAR uniwersalny zbilardami odnajmę. lnlorma·
cje 24-{}5-97

ll~

POSZUKUJĘ mieszkania. 25-33-00

522

AGENCJA przyjmie do sprzedaży mieszkania,
414-001 wew. 50

na

brzusznej, ginekotog;czne, stawów biod•cwych,
gastroskopia, EKG, po•ad)•, 51-0S·GA bb 51-€2·
33. Sopot. Kościumi SS

3ó963

POSZUKUJĘ

48517

barakowóz biurowy. Oterty 48529,

5527

WYNAJMĘ

PAWILON handiowo-~slugowy, 104 m oddam
wdzierżawę. 41-12·44

NATYCHMIASTOWY wynajem,

1199

48547

stanowiska w dużym wielobranżo·
wym s~lepie - Gdańsk-Ch~n. Tel. 51-56-30, rano i wieczorem

NORD-MEDICA, USG 1amy

81

60-16

6338

'8508

WYNAJMĘ

PAWILON 100 m kw„ dworzec O!iwa · sprzedam. 53-27-24

lana Prawnicza J. Abramowski. Gdynia. 10 Lutego 33, 21-68-02
1797

SPRZEDAM nr tel. 41 ..., grzecznościowy 41 ·
75-02
SPRZEDA2 skalniaków · hurt · detal. Gdynia,
ul. Morska 118. Tel. 27-03-14

dziec-

dy, 51-66-30

POSZUKWĘ

31-73-21

919

3253

MIESZKANIA· poszukuję· 48·26-57
1928

SPRZEDAM chłodziarkę oświellinową na gwarantji, tel. 41-81-35
5060

5206

M-4 Morena sprzedam, zamienię na Łódź 47·

lokalu handlowego w Gdyni ok.
100 mkw., tel. (059) 43-48·68

MIESZKANIA,domy, działki· Kance-

5525

zaopiekuję się

48278

3661

5713

ruchomości. Gdynia, sw1ęt0Janska
91 , 21-79-71

SPRZEDAM spółkę. tel. 31-51-64

SPRZEDAM komplet kijów do gry wgolfa, tel.
47-70-70

WYNAJMĘ mieszkar.ie,
kiem. 32-95-13

552◄

3138

MIESZKANIA poszukuję. 41-22-22
276S

'8539

WYNAJEM . kupno • sprzedaz. 39·00-02

80 mkw., telelon sprzedam, za-

38942

KUPUJESZ mieszkanie, nierucflomość

5317

WOLNY garaż Reymonta. 41-45-10

i;313

4458

ARTUS. wyn~em, 37-42-91, 37-43-56

M-2 zam1e~1ę na większe.

57-86-25

GARA2 odnajmę. 31-80-86

MIESZKANIE (piętro domu) w stanre surowym
Gdynia.Chylonia, sprzeda pośrednictwo, 21-88·
02

sprzedaż. Gdańsk,

WŁASNO$CIOWE

ZAMIENIĘ

1m

7307

38968

2370

AGENCJA "Bank lnforma,
cji". Gdynia, Kopernika 19. Pośrednictwo:
cena, konsuning. Zapraszamy 11.00 · 13.00.
15.00 • 17 00

na M-4, sprzedam.

WITOMINO. dwuuokojcwe sprzedam. 25-0,U4

WYNAJMĘ

rencyjny wynajem. 41-84-42. Wrzeszcz, Uphagena 15 (15.00-19.00)

kupna, sprzedaży • zamiany nieruct:omości,
mieszkań. Cały kraj. Bru/etyny. Doradztwo. W-f-

zamienię

SZUKASZ mieszkania · zadzwon. 53-59·4~,;:)

FIRMA poszukuje lokalu handlowego o pow.
200 mi 30 m01az sklepów AGD do współpracy,
41-94-17, 41-20-11 wew. 5lub 6

2756

3571

&TANĘ ,

FIRMA zagraniczna wynajmie na dłuższy okres
dwupokojowe mieszkanie o wysokim standardzie mięóZy Gdynią a Sopotem. Rumia. ul. Ko·
lejowa 50, tel. 713-295. 712-289

MIESZKANIE nadające się na sklep wdobrym
punkcie• sprzedam. 32-21-44

SPRZEDAM parking, punki dobry. Oferty 3571,
Gdańsk, Targ Drzewny 12/14

Gdańsk, Targ Drzewny 12/14

6312

38737

PRZYCZEPĘ handlowo-gastronomiczną,

4417

Dolina &4, 41·

40

pisz mieszkanie. dom. Gdynia, ul. 3 Maja 20.
20-31-88

2WIROWNIA 'Kruszkop", dostarczy żwir, pia·
se+:, pustaki, bloczki. 52-77-52/53. Tanio 4402

WSZYSTKO dla dziecka,
pleluchomaJtkl 'Akpol' Gdynia,

skawiczny wynajem!!! •
mieszkań • domów • biur •
skleP-ÓW (dużo ofert) • Kołobrze
ska 42 E (falowiec) 15.00
• 19.30. Zgłoszenia całkowicie bez•
~atnie. 53-38-93, 56-41-

COMAX •szybko sprzedasz, szybko ku-

TANIO -boazeria. paskiel, 32-26-03 ,7037
Hu1rócza 1, 23--00-61,
52.39

◄237

PRZEDPŁATĘ, 625-001Lębork po 15.00 730◄

32-56-

67

illACIWlSTWO, lakieroowo, duży r~ · 43-

3426

◄OSB

AUTOEUROHOLOWANIE najazdem. 32,U

od poniedziałku do piątku (godz. 9.00 • 17.00).

PARKIETY, mozaiki, 2000 mwciąglaj sprzeda·
ży, niskie ceny Gdańsk-Chełm, Dragana t 2, 32·
76-51

945

Potokowa 1, tel. 47-65-16

Tel. 32-9&-49

38300

DWUPOKOJOWE · Wrtomino · sprzeda pośre
dnictwo 24-83-83 (10.00 • 18.00)

KUPIĘ mieszkanie Wrzeszcz. Sopot, 39-02-51

ABC •wynajem. kupno, sprzedaż. 56-90-98

'8705

48718

AUTAna gaz• raty, Gdynia, ul. Wrocła~19a.1

AUTORVZOWĄNY seiwis Mitsubishi zaprasza

OKNA dachowe:Velux, Fakro, Okpol, 81·08~

SPRZEDAM przed~atę, 56-52-90

KROKWIE laty tarcica, okorki,

kuję (raty). 52-28-23, 53-01 -32

-

44865

,18342

GYROS nowy, tanio, 750-642

18.00

najęcia, kupna

2972

SPRZEDAM jamniki brązowe , gładkowłose.
Gdańsk-Złota Karczma 11 c/18

WYPO!YCZALNIA samochodów
◄-701

53-14-46 poszukuję mieszkania do wy-

2986

5506

BOKSERKI,tel. 41-63-70

dostawczych. 41-~24

budowlane Gdynia-Karwiny, sprze•
dam, 24-40·15, 10.00 -17,00

OBUWIE Importer · espadryle, trampki, tenisówki. 'Detta· Warszawa• 022-46-25-77

SETERY irlandzkie, tel. 39-46-14

DZIAŁKĘ

DZIAŁKI

44631

3820'

MEBLE używane amerykań•
skie, holender1kle ,uper
tanio. skup mebli. Tel. 32-58-01, 10.00 •

4851'

NORWESKA dachówka bilumiczna 21-93-26

PUDELKI miniaturowe· dogi, Gdańsk. Refektarska 1/1

llZllc.KA Osowa· tanio sp!1Gll, 52--0)-02=

920 mkw., Gdynia, centsum · 18
USCW mkw., tel. 71-11 ·34

MEBLE, lodówkę, pralkę, antyki, inne · tamo
sprzedam. 22-20;64
6316

1656

82-33-36

OZIAlKĘ,

MASZVNY stolarskie, tel. 45-70 Nowy ~~~

miecką, 20 OOO OOO. 71-25-86

ŻUKI, ciężarowe. 230-730

Paymorze, Jagiellońska 2. 53·01-4\ 124

SZEREGOWIEC
41-40-30

6155

KARWINY 2pok., tanio sprzedam, 22-14·5~308

• Abrahama 10, Gdynia• Kancelaria
5055
„lnto" sprzedaż • kupno mieszkań, nieruLODÓWKO•zamrażarkę Mińsk, Kuchenkę elek•
chomości. 20-98-93
1m
tryczną, tel. 57-05-31 wew. '22.7
5535
ABY kupić, spnedać, zamienić mieszkania,
LOKALIZACJĘ pod parking, 53-46-99
domy, działki. forum Gdynia, Bema 6/1, 21-09·
48401
95
2563
Łó2KO piętrowe. sosnowe z materacem i namiot 5-osobowy, używany, tel. 51-28-43 2529
ACH • "Hanna" to super~-

MASZVNĘ automat do pasztecików. 53·27:J~

DWA ookoie (część domku), możliwość nadbudoWf do 100 m. garaż, ogródek, 27-06-08 po
17.00

6310

KOSTKĘgranttową,47-11-33

sprzedam, tel. 827-237 (7.00 do

◄001

REGULACJA. gaźnik, wtrysk, 53·15-

szkań,

46753

5536

DU2E • własnościowe, zamienię na 2 mieszlla·
nia, tel. 41-84-32
5(),19

mienię na Trójmiasto, Gdynia 26-42-77

"AGENCJA AS" · ekspresowy wynajem. sprzedaż mie•

ti~

Gdańsk,

◄228

dostawczych, mikrobusów. 'Tex·, VW, Merca·
des. 41-24·30

7278

672

MAGIEL zarobkowy, elektryczny tamo sprzedam. tel 25-29-12

38743

41,528

GARA2E blaszane ooeplane, kable r przewody
teletechniczne, osprzęt TV Sat, wyrot,; branży
telelechniczn~ i metalowej. 43-40-05, 43-4

46607

53-07-61

1236

3-pokojowe (61 mkw.) na Oruni sprzedam, tel.
069 31-64-49

ELEMENTY wenlylacji dachu do pokryć da·
chówką bitumiczną, 23-14-50

50

ZASTAWĘ

24-37-30, poszukuję mieszkania

48513

OKNA i drzwi z PCV. Thermoplasł.

43390

WYPO!YCZALNIA samochod6'II

pine sprzed.Mn, tel. 25-08-38

na Stogach. 32-

99-21

WYP02YCZALNIA samochodów, 31-86-31 w.

43480

LAWET' wypożyczam• 41-24-30

2 pokoje. telefon+ garaż (Vfitorninc). Zdecydo·
wanie sprzedam, tel. 20-76-16

1

SPRZEDAM Wł Bus Transporter rok 1982, tel.
48·39-85

3372

73

R-1395

1855

OWCZARKA kaukaskiego 1-rocznego, tel. 53·
40-90

KUPI' samochody powypadllowe, 41-39-

2 POKOJE, około 40 m kw. zdecydowan;e ku-P~- Tel. 41-62-74, 41-00-06 wieczo•em

46731

WYPO2YCZALNIA 'Automar', luki, Nysa. 52·
45.79

935

48523

DACHÓWKĘ zakładkową oferuje producent, tel.

FORDY, Transity, inne dostawcze • skup,

stawcze. Gdynia, Chwaszczyńska 7

38943

5220

DOMKI ogrodowe, 52-16·32

]

-LOKALE

2 poiloje 46 mkw., taloWlec Przy11101Ze, parter,
telefon sprzedam, 53·79-91 po 16.00

CYKLINIARKĘ. szlifierkę, lastry,m, nożyce e!ek·
tryczne do blachy. 52-31 ·16

827-282

6305

'la~ domy, mieszkania. lokale • ~naj,
m1esz!,47-67-64 "Polstar

612

OVERLOCKI, 52-34-79

HAKI holownicze osobowe, do·

[

CEMENT, wapno, papy, lepik, siatki ogrodze·
niowe, styropian, wełna mineralna, taczki, gwoź·
dz1e, cegły, gazobeton • dostawy. Gdynia, Slą
ska (Transocean), 21-68-46 w. 239, Obruże,
Kontenerowa, 21-34-77

DOMU. mieszkania - poszukuję pilnie!!!

179

ULGĘ celną kuprę. 24-35-88

◄278

GARA2E blaszane. DagStar • 57-29-20

SPRZEDAM Poloneza Caro 1,5, autoalarm,
znakowanie rok prod. '92, tel. 31-70·83 ◄11◄10

624

38213

-18287

BOK~~AY, szczeniaki. Sopot, ul. Arm11 Krajowej 74/6

DZIAŁKĘ owocowo-warzywną

•

1040

WYPO2YCZALNIA samochodÓII'. Tel. 208·

km od granicy Gdańslla, ładnie połGiony •
Sjl!Zedam. Byczkowski Kazinierz, Leźno, Majkowskiego 1, teł. 81...a3

wOdowie, ul. Spokojna

57-54-31

82-29-93

STARE raaia, szczegćlnie tirmy 'Elektrir z Wił•
na, urządzenia radiowe, literaturę do 1939 r.
Tel. 39-39-62, 8.00 -15.00. Tel. 57-10-45 po
1l00
'

, 7163

morze, Czamy Dwór 10, róg Jana Pawia li i Zielonej Drogi, 53.49.98

czych. 41·56-69

DZIAŁKĘ budowlaną 525 mkw., wOlomne (2

BOAZERIĘ,

t '"

Dzierżążno,

WYPO2YCZALNIA samochodów, 38-71-7106:l8

DU2V oom z warszlalem, razem 600 mkw., 1

5100 mkw. nad jeziorem Mausz ·
sprzedam. 51-37-78

BOAZERIA, podłogówka 34 mm,
81 ;35·60. Zapewniamy tran;port.

PRASĘ balansową 20 t

◄ 106

KOMISkomputerowy 'Nexus'. 31-83-43

SPRZEDAM Golf GTD-1990, tel. 53·53-12-

DOM Gatnia sprzedMI, 23-v4--80, 31.(16.~

6317

BOAZERIA, drzwi, nataniej. 57-27-27

CAR-GLASS • autoaayby
osobowe, dostawcze, Pay·

sprzedaż, komis. 23-42-46

31115

"62'9

SPRZEDAM Kamaz ciągnik. Tel. 81-48-66_

BAR przenośny. 52.74.97

KURNIK wezmę wdzierż-.. Olerly 48486,
~ . TlWQ Drzewny 12/14

PRZEDZWOŃ • 32·36-86

48516

SPll~KI do prac drogowych 'Alias

PlaĘGNIARKAszliapracy. 71-45--08

,058

MERCEDES dostawczy 207 D, 1988 r. Jelcz
skayniowy 325 oplandekowany 1988 r. • sprzedam. Byczkowski Kazimierz, Leźno, Majkowskiego 1, tel. 81-86-83

43

DUZV budynek sprzedam (siedziba !iffrtt, przy·
chodnia, p,'<mtja), 2~-79

6320

MALUCHA 1979 tanio, 56·90-61

TRANSIT 1990, bezv,ypatj\owy sprzedam. 23·

1452

DOMEK leWsilowt wKarŃeniU sprzedam, od
16.00 41-96-29

- ANTYKI · porcelana lampy, żyrandole. zegary,
meble, stare rzeczy kuchenne, techniczne, zabawki kupuje Sklep Antyki, Gdańsk, ul. Garbary
AMERYKAŃSKA dachówka bitumiczna. 32-1714 róg Długiej, od 14.00 - 18.00, tel. 32-37-62
73
48658
po 19.00
931
AMERYKAŃSKA dachówka bitumiczna z ale·
KUPIĘ
bursztyn.
Oferty
5518. Biuro Ogłoszeń,
stem 1TB, 23-14-50
671
Gdańsk, Targ Drzewny 'J/7
5518
AMERYKAt~SKA dachówka bttumiczna, 81-08·
KUPIĘ numer telefonu 51 ..., w Sopocie. Kon86
3431
takt tel. 21-84-13 (11.00 -19.00)
BOAZERIA IISC1asta mozaika pałacowa. 57·53·
NH telefonu 22-48 ..., 22-49 ..., tel. 51-28-43
59
46111

LAWETĘ wypożyczam. 52-70-74

DOM mieszkakiy, pięlrowt wBoezewie, sprze.
da pośledniciwo, 21-88-02

PHU Al. piilie zatrudni ellspećentów do P-'~
wCen~um Handlowym przy uł. Partyzantów
wGdańsku-Wrzeszczu. Mila p,ezencja, wiei do
301at, tel43-76-12, 43-71-13

ME zatruooimy dekarzy, 21-1&-o8

KUPWEMY samochody. Gotó-.i<a. 31-14·19 w.
33

nalne oraz ramowe do kontenerów, ul. Miałki
Szlak 27, tel. 31-59-22
35911

5061

NIEMIECKI, samochód, 22·39-04
PARKIECIARZY zatruooię, 57-06-69

LEGI ArlD ..,. Pławne

7165

AUTO-SZYBY. Tel. 23-6888. tunla-Cltown• Mor•
1b
(kolo ,tac CPf!ł

IVECO · 30.8, fur9011 nowy. Iveco ·
KONCESJONOWANE Potre41nlc•
two Pracr "Gapro", Sopot, Nie- 96KUPI~ r»eruchomość • T,qmiasto. 24-27- 35.1oizoterma. nowy sprzedam, 31-o7-53 2405
podiegiości 797 A, Oddział Gdynia, Sląska

R-1135

KUPIĘ W/ Gon, 1977-1981, 23-07-20

IMOTORVZACYJNE I

7129

Nłelucllwkl

Warszawa, 46-1g.jj5

SUZUKI Maruti 800, nowe, gwarancja, raty. 53-19-61

5206'2

3 pokoje zamienię na oornek alb inne propozy·
cje' 57-63-94
5051

AGINC4'A

SPRZEDAM nieruchomość wieczystą Pelplin,
56-79-97

51-26-59

2ha ogrodzone sprzed.Mn, lel. 25-15-22, godz.

JELCZ 317 Di FSO 1500 • sprzedam. Zaspa,
ul. Leszczyńskich 31127

SPRZEDAM dom wRumi, tel. 713-369 po 17 00

485◄1

ZATRUDNIĘ fliettMW z p,akt)ią na Twacll, na
stale. Praca wkraju i zagranicą. W2al1lian za
umcnwienie pożyczlu na procent od 60 do 100
mln lub przyjm, wspólnika. Olerty 48507,

5516

ZAPAŁKI· 200 zl, 39-{)2-51

-

ślusarzy,

<6716

AGENCJA z.atrlJdni panie. 57-82-99

I

SPRZEDAM las wraz ze żwiro'll11ią. Leśno, gm.
Szemud. M~os!a~ Dampc
6133

ZAKŁAD złotniczy zatrudni wykwalifikowanych

~.51·$69

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

KUPIĘ chłoooię.

PAWILON Zaspa, 30 m, odnajmQ • sprzedam,
41-22-85
PAWILON 25 m, metalowy· tanio. 23-61·986299

38291

18

5349

5(),11

ioii f:~:2 Mt41an•
Clń&J zatllldni firma Wdowtana. 24-2&

RW

OKAZJA SjllZedam jezioro 23 OOO mkw , wraz
zdzmą6000 mkw., tel. 23-72-47

56 m • Wrmzcz,
46525

STUDENT medycyny poszukuje samodzielne•
go, umeblowanego ~oju z kuchnią , telefo·
nem. Tel. Kielce· 32·35-63 kJb 56047
4850◄

BEZOPERACYJNE leczenie kamicy nerkowei,
żółciowej. prostat/. hemoroidów. Rejestracja do
lekaay 14.00 · 18.00 (41-11·86i
3738

GABINET stoma1ologiczny. Oksywie,
25-11-13

Biała

2

3068

GABINET stomatologiczny Sopot. Rejestracja
51-03·33, 51-33-14 (na życzenie zabieg,
wuśpieniu)
GABINET stomatologiczny Gdy·
ma. ul. S1arowie1ska 25. 7. Codziennie 10.00 •
20.00, soboty 900 • 14.00 (21-67-67)
3524
GINEKOLOG Michał Mędraś, Przychodnia Morena, Jaśkowa Dolina 105, w1orki. śr:x!y. pią'.k
17.00 -18.Q0
INTERNISTA· wiz)'fy domowe. 53-42-59

3483

INTERNISTA· w·zyty domowe. 41-31-02, 24·
89-87
351'

LARYNGOLOG, 23-16-78

189(;

LEKARZ· kręgarz -bóle i zaw,o~ rj,owy
drętwienia kończyn, bole korzonkowe, rwy. skoliozy. Tel. 41-90-63
MASA2 polinezyjski. tel. 53-01-70
MEDEN • nowy sklep z matena!ami d'.a gabinetów stomalologicznych i pra;:ow~i tec!lniki dentystycznej. Gdynia. ul. Witoruńska 42, 10.00 ·

17.00

1619

MEDIN lekarze spec,a:iśc1, rok za-ożerna 19d8.
Bezoperacyjne leczenie kamicy ż,:i!c:Jwej. nerkowej, prostaty. Zapisy- 51-05-{)4
,293
SEKSUOLOG, 41-52-29

916

SPECJALISTA neurolog, doktor medyLyny Jan
Niinikiewicz. Pr.:ymorze Szczoońsf-a 32. Re,estracja 56-12-49, również w,zyty domoWl'
3.'0S
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RW

STOMATOLOGIA • prywatna przychodnia, Polanki 71, 52-07-11, protezy, wypełnienia świarto

utwardzahe

DRZWI przeciwwyważeniowe, kraly, ogrodzenia. 41-86-43, 32-45-57

37t6

TOMREX OIQllnizuje wyjazdy do kliniki ginekoklgicznej wKaliningradzie. Tel. 52-08·33
47671

WYJftl.OOWA pomoc lekarska, EKG, calodObo·
wo, 57-63-25, 56-27-40
3432

3335

FOLIE anlywłamaniowe, przeciwsłoneczne.

~-17; 'Krakus'• 51-83-17; 'Morena"· 48·
76--01; "Polmozbyt'• 31-00-44
3180

WEKTOR · indy,vidualne kursy komputerowe, 31-67-27

4207

BCI zaprasza na kursy komputerowe, sekretarek, maszynopisania, 21-84-40
EUROSCHOOL -zapisy do klas 0-8 szko~ pods1awowej, I, li riceum. 25-48-1 o
7057

INFOMER • kursy komputerowe, dwustopniowe,
31-67-34
5484

kategońe.

'Cre-

48142

GAZOWNICZE . junkersy, kuchenki... 22-31-62

CYKLINOWANIE, 48-54-33

3665

KURSY komputerowe. 26-38-35, 26-33-30

GAZOWNICZE. naprawa, konserwacja kuchenek, junkersów, wykonuje mistrz gazownictwa, 24-17-94
41820

GEODEZYJNE. 31-55-58

38937

KOMFORTOWE drzwi składane.

Piwna 19/21. Tel. 31-60-48

43263

KS I Ę G I przychodów i rozchodów
(od 300 OOO). Pruszcz, Wojska Polskiego 7, tel.
32-57-57

CYKLINOWANIE, 32-62-1O

KURSY: czeladnicza - mistrzowskie we wszystgazowe w pojazdach samochodowych, instalator gazów medycznych, instalator wod. - kan.,
c.o. organizuje: ZOZ Wrzeszcz, Miszewskiego
12, tel. 41-03-62 lub 41-00-79 w. 43

47362

6330

MYCIE okien, sprzątanie. 48-71-19

PARKIET eksportowy· roczna gwaranqa, najwyższa jakość usługi. Tel. 5706·69

45-&)
7056

USŁUGI

46796

ALARMY • Satel · autoryzacja,
qwaiancja. 56-33-74, 53-12-71 w. 46

ALARMY, 27-07-92

~UIMY· 53-29-n

3240

3329

AURłll 37-00-89

43412

ANTENY -31-36-64

ANTENY -51-40-47

48086

ANTENY gwarartja, 20-84-89
ANTENY,52-30-30

n56
43409

3339

AUTO-ALARM . Cerber. 32-48-94,
3402

AUTOALARMY-aiarmy,23-12-09
2141
BEZPRZEWODOWE systemy alannowe . antynapadowe. 2520-56

1610

limuzyna, nowa, wyna-

jem, 23-40-21

1761

TELESERWIS • video, dojazd
bezpłatny,

25-21-97

BIURO rachunkowe • księga przychodów
iroziczenia VAT. 32-56-67

2965

CHŁODNICZE, 51 -70-91; po 14.oo
51-47--09
3439

COMMO N · instalacje
alarmowe, antenowe, domofonowe, etc. Autoryzacja, sprzedaż, serwis,

52,70-14
87-59

679

DEZYNSEKCJA, 24-81-90; 53-0325

71162

DEZYNSEKCJA. Gwarancja, 5786-02

46727

DRZWI żaluzje, 56-85-40
DRZWI, żaluzje, 51-95-11

48348
48347

PRZETWÓRNIA WARZYW
BŁON IE

tel. 55-45-87, 42-07-99
tlx 825-695
OFERUJE

DRZWI dodatkowe, antywłamanio
we. tapicerka, kraty, bramy, ogrodzenia,
23-26-86, 22-27-97
2750

too

anlywłamaniowe,

gielsk1e. Starowie15ka 48111

38276

ELEKTROINSTALACYJNE, 52-48-01

43200

ELEKTROINSTALACYJNE. Odbiory. Rachunki,
52-17-25

.

5037

ELEKTROINSTALATORSTWO, 23-15-18

7306

GAZOWE, 32-28-30

48410 „

TRANSPORT 4 -12 ton, 39·05· \1o72
TRANSPORTOWE- 51-72-37
3511

GEMINI· żaluzje· 51-97-73

VIDEOFILMOWANIE · 23-72-59
3525

HYDRAULICZNE - przepychanie kanalizacji, tel.
39-97-27

48255

2990

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

48449

HYDRAULICZNE, 31-34-38

1 47799

HYDRAULICZNE, 23-70-61

44684

HYDRAULICZNE, 23-65-07

7011

HYDRAULICZNE, 57-13-75

47225

HYDRAULICZNE, 71-31-27
HYDRAULICZNE. gazowe, 25-20-55

ŻALUZJE produkcja, Urbaniak, 95 tys.
Gdyrna, Słupecka 21 (od Warszawskiej), 20-62·
40, Gdańsk, 32-29·04

HYDRAULICZNE-gazowe, 23-49-36

HYDRAULICZNE, 51-96-38

HYDRAULICZNO- gazowe, 32-98-56

PRALKI Foron i inne, najtańsze programatory. 32-55-58
PRALKI· naprawa, 23-74-27, 22-29-38

7162

PRALKI, 56-15-15
PRALKI, 32-80-10

301
2351

PRALKI, naprawa. 23-44·48, 20-19-75

3034

PRALKI, 23-34-82

~

PRZEPROWADZKI· transport. 32-51-31
PRZEPROWADZKI, 56-40·68

3444

~162

38223

6302
47667
46787

KAFELKOWANIE, 71-30-06

6209

1m

ROBOTY budowlane, remonty. Rachunki. 24·
38-31
6291

ROBOTY rem.-budowlane, kompleksowo, tel.
24-87-34, 8.00 -16.00
7105

' 56-33-74, 53-12-71 w. ol6
RTV, video.

SAMOCHÓD izoterma 5 t, przyczepa 5 t, tel.
31-14-19 wew. 33, 10.00- 18.00
5211

STOLARSKIE, 56-33-03
STOLARSKIE, 71-80-94, tanio.

7107

.

STOLARSK(kiesielskie. 32-78-94
STOLARSTWO, 20-85-20

6314

3032

TANI rransport. 23-86-71

46478

TANIE żaluzje • producent. 51 -80-99, 81-37iJA
TELENAPRAWY, przestrajanie. 56-30-01

5314

6049

36941

TELEWIZVJNE radzieckie, polskie, przestrajanie, 41-20-10, 41-17-95
TELEWIZVJNE Sony inne · video. 3237-30, 23-51-04

KASY, wagi elektroniczne · sprzedaż, naprawa, konserwacja. 32-51-68
•
1546

TELEWIZYJNE Colormat, Neptun. 32-37-30, 23-51-04
_,

CHŁODNICZE,

23-36-50

KRATY zabudowy balkonu, zadaszenia. 48-7655

TELEWIZVJNE • dojazd bezpłatny, 52-44~

CHŁODNICZE,

20-18-62

371'

7098

CYKLINOWANIE, 26-46-78
CYKLINOWANIE, 51-64-36

40644

CYKLINOWANIE, 37-32-21

46088

CYKLINOWANIE, 32-17-42

47612

KRATY, zabudowy balkonów, rnne, 41-12i29
KRATY, ogrodzenia, zamki, 52-28-17, 8.00 ·
15.00
KSIĄZKI rachunkowe, tel. 31-51-64

LODÓWKI, 32-51-19

CYKLINOWANIE, 53-09-40

MALOWANIE mebli, 22-25-37

CYKLINOWANIE, 56-01-95

MALOWANIE mebli, 43-47-84

lcj51
l!!!I

2707

CĘMENTOWNIA

Zakład

OZARÓWS.A.

43-00 -77
Produkcji Materiałów Budowlanych
spółka z o.o. w Gdańsku

oferuje wolne miejsca na wczasach
w terminie od 23.08.93 do 31.08.93 r.
oraz noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym
"Neptun" we Władysławowie.
Informacja: Władysławowo, telefon 740-742 .
4063/RW

48538

TELEWIZVJNE, 20-21-52

3765

TELEWIZV JNE, 25-30-16

7059
419n
7224

TRANSPORT 18 t • naczepa 11 m. Stocznia
Zulawy Piaskowiec k/Ostaszewa. Tel. 0-507
1166 Fax 0-507 1188, Tlx 057504
R-1320

Medyczny „UROPROGRESS"

• TERMOTERAPIĘ - bezoperacyjne leczenie prostaty,
- ,nne specjalistyczne usługi w zakresie nowoczesnego
leczenia urologicznego,
. szeroki asortyment usług pielęgniarskich świadczonych w domu pacjenta.

DOSTAWY NA TELEFON

Rejestr<lcja tel. w godz. 9-1 2, tel. 31 l -666 wewn. 38

:~-----------.

I~~~~~~~
Syndyk Masy Upadłości Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
I

I
~

I

Robót Drogowych wGdańsku , ul. Zaglowa 2

VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95

31-76-10

WRÓŻBY. 'luna'. 22-12-10

NEPTUN Gdańsk, Powstańców War-

38750

676

LOKATY· pożyczki. 20-57-29
2789

1555

LOKATY· pożyczki. 39-00-02

45370

WIDEOFILMOWANIE, 32-40-13

48277

NOWĄ dochocklwą produktję odstąpię

lub poszukuję inwestora. Oterty 38286, Biuro Ogło
szeń, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7

3450

WIDEOFILM:JWANIE, 52-73-53

38286

1753

WIDEOFILMOWANIE, 41-52-86

OGRODZENIA drewniane, 23-60-85

2382

7175

ZLECĘ montaż rynien dachowych. 23-4241

POSZUKUJĘ oprocentowanej lokaty gotówkowej wwysokości 600 mln zł pod dobre zabez-

2ALUZJE pionowe, poziome, 31-46·40

1455

pieczenie hipoteczne na okres do 6 miesięcy.
Oferty 48713, Gdańsk, Tar~ Drzewny 1211t713

1456

POŻYCZKI do 2 lat oprocentowanie bankowe.

2ALUZJE tanio. 23-57-86

Gdańsk,

ul. Grunwaldzka 76f78, pok. 411. Tel.
41-12-31 w. 24
\
TAKSÓWKARZOWI Radia-Plus z nr bocznym
2571podziękowanie za okazaną pomoc składa
mieszkanka Moreny

2579

2ALUZJE pion/poziom. 23-34-74

6109

2ALUZJE poziome, pioncwe, 52-73-82
2ALUZJE poziome, pionowe, 31-66-66

5487

5544

WRóZKA Stefania przez pryzmat mądrej filozofii kart Tarola urealni przyszłość, podpowie teraźniejszość. 51-81-88

5488

2548

2447

2ALUZJE, 32-18-49

3797

7229

IMATRYMONIALNE I
48233

KULTURALNY, życzliwy, bez nałogów, praklyczny, domator - 69 · zamieszka usumiennej •
około 70. Małżeństwo możliwe, rodzina mile widziana. Oferty 4264 ,Pionier' Sopot, Obr. Westerplatte 214
·•
NIEMIEC niezależny materialnie pozna Panią
do lat 40. Oferty ze zdjęciem i krótkim życiory
sem. Oferty 5529, Gdańsk-Wrzeszcz, al. Zwycięstwa 43 (zegarmistrz)
WDOWA, materialnie niezależna, z mieszkaniem pozna uczciwego Pana bez nałogów od lat
65 do 70. Oferty nr 6163. Biuro Ogłoszeń 'La·
box', 81-368 Gdynia, $wię1ojańska 5
6163

RÓŻNE
31-70-21 wew. 225 • Lombard k. Zbrojawni
47686

ASTROLOG -Wróżenie· Tarot. 51-40·
51

2073

LOMBARD samochodowy
- RTV· złoto, 20-39-24, Gdynia, I Armii WP~

LOMBARD · pożyczki pod zastaw, sa-

mochody, komis techniczny. Sopot, Podjazd 7,
tel. 51-71-18
3441

LOMBARD · pożyczki, komis. Pod
samochody • niskoprocentowe po·
życzki. Gdynia, Morska 171, 23-10-54

n

460

LOMBARD · samochody, RTV, złoto.

Gdańsk-Przymorze,

ul.

Kołobrzeska

53-04-68

39 F. Tel.
3251

LOMBARD · pożyczki pieniężne vis-avis dworca Wrzeszcz. 41-24-32

2391

nie. Wczasy, kolonie. Wycieczki • Paryż, Londyn, Hiszpania, Majorka, Indie, Sri Lanka, 31·
79-14, 31-40-01, 20-73-62, 41-12-31 wew. 63.
Zapraszamy.
2163

1478

TYDZIEŃ whotelach Wioch i Hiszpanii już za 2

mifiony -'Auto• Europa'. 52-32-51

256

URLOP • leśniczówka, jezioro. Calorocznie.
WIiiy, (069) 84-209
5475

Wfl'f Hiszpania, Kanada, Gretja, Niemcy (do

pracy). 'Hołidays'. 41-27-61

585

WYCIECZKI · Włochy (4,2 mln). Londyn (3,2
młn). 'Muza'• 31-76-10

ORLI - Na~ańsze bilety lotnicze, przejazdy
autobusowe, wczasy, wycieczki. Teł. 51·72~~

3655

WYNAJEM autokarów. 57-44-52

PANDA. Przewo7:'(: Niemcy, Angla, Francja, Włochy. Wizy. Tczew (0-69) 31-46-60

PRZEWOZY· Koeln.'Hafto',41·
78-18, u~i.

46807

SKIFF· najtańsze przewozy · Benelux,

46805

, TOWARZYSKIE

2809

A "MESSALINA" -39-47-06

38268

A WENUS,31-65-48
535(

Niemcy, wynajem mikrobusów, autokarów
Gdańsk, Długi Targ 39/40. 31-95-31, 31·23~
4

AGENCJA Gejsza57-87-38
-

SUPERATRAKCJA Paryż + Eu-

ANIOŁKI
49-30 '

rodisneyland • 3300 OOO · Podróink, 31

~·i

SUPEROKAZJA· Rzym + Caixi, ·

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

czwartki, piątki. Przewozy międzynarodowe.
Wynaiom
mikrobusów. 20-93-M
J"
· 3123

256

BIURO 'Ewa'· 57-62-42

OLIVIA. autokarami oo Niemiec oodzien-

TRAPER expressowo Fraiilurt, SMtgan

I PODRÓŻE

7288

ZWIR przywiozę. 56-63-12

,

SPORTS-TOURIST: Propozycja na jesień · 1J·
dniowa wycieczka • Hiszpania-Maroko, 4dni do
Paryża, 1h:lniowa wycieczka do Hiszpanii już
za 5,9 mln. Gdynia, Starowiejska 35. 21-91-64,
21-n-34, 20-96-51

. 420'

Charliego czekają. 56·
46602

ATENA ca!ocklbowa. 32-t 1-20
•

I

4803!

BINGO chcesz wsiystko zadzwoń, ager,cja towarzyska, 57-10-98
5482
., ,

TURYSTYKA

2ALUZJE, 53-94-92

20-66-66, Ekspozytura NOT, Rajska 6, pok.
205, 31-28-61 wewn. 205. Koncesjonowane linie Niemcy, Be~ia. Holandia, Paryż, Londyn.
Komfortowe atrtokary. Atrakcyjne pobyty wypoczynkowe, wyci€czki Wiochy, Francja, Londyn.
Wczasy Kaszuby, góry.

48679

WIDEOFILMOWANIE, 41-74-54

2ALUZJE, 24-35-66

2660

NORD Gdynia, Jana z Kolna 4, 20-14-05,

7103

46390

22-13-47. Przewozy rodzin marynarzy. Wynajem mikrobusów.
4625;

szawskich 3, 32-34-22, kcncesplowane przewozy do Niemiec.

JAK spłacać długi? Czy spłacać długi?. Tel. 3908-01

1641

LONDYN· najtańsze przejazdy. Muza.

SAMłDE,

"BALT-TUR" • przewozy mikrobusami i aulobu·
sami • Europa. Do Niemiec • zniżka t00 OOO. TUI . Feńen Tours. Pierwszy prEdstawicie,
Wizy: Kanada, Hiszpania, USA, inne. Wczasy na Wybrzeżu oferuje z bogatej alerty
katak)goodchudzające wJastrzębiej Górze. Turystyka
krajowa wg indywidualnych życzeń Klienta. Tu- wej urlopy na całym świecie. Gdańsk, Długi
_,;
ryslyka zagraniczna • nowa · bogata oferta obej· Targ 39140. 31-86-81 w. 60, 61
mująca cały świat. Ubezpieczenia osobiste i komunikacyjne. Wynajem mikrobusów. Sopot, ul.
TURYSTA • Paryi · cemoo1, Yff·
Kościuszki 12, tel. 51-64-44, 51-75-14, fax 51so~ standard, 17 • 23 WlZeśnia. 31-44-81, 21·
79-37
A-32 1
99-11, Elbląg 32-79-60
~

AUTOCENTRALA.N~~u

przewozy cud7:'(m samochodem, autokarami '
mikrobusami, 374-406, 374-W
"\26

8LIN ·• · Hamburg •Bus, po~ialek, środa, ~ątek, Globex, 20-07-27, 2037-00

BERLIN · Polnord • Tour. 31-62-31 wew.
18

3869

CENTRUM sprzedaży biletów autokarowych z niespodzianką. 31-76-10.

3656

EST. Przejazdy autokarowe • Niemcy,
31 ·55-25, Brama Wyżynna (siedziba PTTK),
Biuro Brokerów, 31·28-611407 (siedziba
Non, Panda • Tczew. 069131·
46-60
EURO-TOUR Sopot, Helska 11, 51·

66-60. Przewozy międzynarodowe: Paryż ·

Lille, Belgia, Lyon - Szwajcaria (nagrody),
inne. Wycieczki, hotele • Paryż, ubezpieczenia,
wynajem mikrobusów.
2653

GRECJA, Cypr, wyspy greckie. Wy-

poczynek, wycieczki, przejazdy autokarowe.
Gwarancja wiz. Greckie Biuro Podróży 'Barkost', pl. Kaszubski 9, 20-07-27, 20-37-06
3652

HAMBURG • Bremen Ko•
lonia 2 x w tygodniu kom•
fortovami autokarami
z Mak-Tourist, tel, 31-36-

30

3657

HIGH-SOCIETY · Elżbietańska

10111, 31-51-11, mikrobus• Koeln · codziennie.
Przewozy międzynarodowe. Wczasy. Wycieczki.

1141

I CAŁODOBOWA agentja · 31-45-24
4200

EDEN ·23-40-85

2718

FOKUS-51-62-44

43415

INTERMAX · 22-49-51

6147

ROZI -Agencja całodobowa, 41-10-60

5470

SAMBA .23-32-20

3512

SARITIA,2~-08-43

2437

TURYSTA· Wlecleń,Praga,Bra
tysława, 21 • 26 sierpnia. cena 2,7 11Wl, 31-44-

TOP Service zaprasza, 56-98-96

81, 21-99-11, Elbląg 32-79-60

AGENCJA Pussy cat, 52-62·.99

i--~·.-..•.r;.s,..~"'!--.-~,:,~i~

•

~:..,:;:.;:.!!~~

WCZASY wOśrodku 'Klir Jastrzębia

Góra • pokoje z łazienkami, korty tenisowe, sai-na, wrzesień, październilc., 749-580, 316-5524426
WŁOCHY - obo7:'f ·wycieczki· Paryż,
Szwajcaria, W3Jy Jagiellońskie• 31-34-78. ~

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

1511S

ATRAKCYJNE wycieczki Wyspy Kanaryjskie,
Cypr, Izrael, Wiochy. 'Holidays'. 41-27-61
588
BTU 'Maciek'• Przejazdy-Niemcy. 47-~~
CONSORT-TRAVEL Gdańsk, Heweiusza 11,
31-36-36 wew. 410. Przedłuienle
lata . tanie wczasy • Klym • Morze eme.
Bilely atrtokarowe, lmnicze
5458

,,

·-~·!'\

..:

'!,-,;

fł!-_i~.. ą725

DANA. Zaprasza Panów, 53-06-48

MORSKA Agencja Turystyczna, 31-87-11.
Wczasy, wycieczki, przejazdy, 31411, wew.
232

5472

DANKA szuka 'sponsora', tel. 57-05-23

48535

Dl.A pań niedrogi masaż, dojazd bezpłatny, ce
dzieme tel. wyłącznie wgodz. 23.00 •4.00, 32·
98-02
48697

JANET zairasza, 21-64-74
38866

KLUB Paradis zaprasza 20.00 · 6.00, Sopot,
2eromskiego 6• 5t-49-60
11)'6

KULTURALNY inżynier, lat 48 pozna sympatyczną Panią wwieku 30-45 lat. Cel towarzyskomatrymonialny. Oferty nr 5301. Biuro Ogłoszeń
Gdańsk. Targ Drzewny 317

5301

NIEWOi.NiCA Isaura zaprasza. 53-70-29

HOllDAYS-41-27-61.Londyn 11-17.09, 25.00- ,
01.10 - 4 650 OOO. Wiochy· 25.09 · 2.10.93 • ,SANORA,22-24-61
5 900 OOO. Hiszpania 05-17.10.93- 7.900 OOO
•
590
WNUCZKI Celiny zapraszają. 56-t5-97
JUVENTUR-Travel, tel. 31-89-21 i 31-52-37.
Wycieczki objazdowe: Wiochy -12 mi, 11 • 22
września, 2 miejsca gratis na ~ Paiyż • 6
TRANSPORT
dni, 9-14 września, 2miejsca gratis na ~
7
MAXITOUR · Przewo7:'( - Marsyja, Nicea, Lyon, Paryż, Londyn. Codziennie Hamoorg, Koklnia, Rzym. Wczasy. 41·2H!2

4059

46602!1

48602/I

PRZESYŁKI eks,Presowe
przewozy ładunków "VAN , Gdańsk-Letni
ca, Sucha 31, 43-23-06. Warszawa 38-92·1'
wew. 204. Najtańszy transport na liniach stan
dardowycll: Warszawa, Gdańsk, Elbląg, Bia~
stok, Poznań, Szczecin, Łódź, Bydgoszcz, To
ruń, Częstochowa, Kraków. l
1378

GFńto-Lay)
'
E. WEDEL S. A. jest finną o 140-letniej tradycji, niezmiennie cie51.ącą się opinią krajowego lidera w~branży
słodyczy. Nasza roczna sprzedaż przekracza 100 mln dolarów. Działamy we wsp6lpracy z PepsiCo - światową
potęgą w dziedzinie produktów ŻyWnościQ\A.IYch. J.łosnąca produkcja tradycyjnych wyrobów Wedla, uzupełniona
nowym asortymentem przekąsek Frito-Lay, wymaga nowoczesnego i skutecznego systemu dystrybucji
wypracowanego w ramach światowego koncernu PepsiCo. Otwiera to atrakcyjne możliwości zatrudnienia
na stan°"'1islo.J:
.,

REGIONALNEGO
KIEROWNIKA SPRZEDAŻY
w regionie GDAŃSKA

0ziała~ z ~ o umacnianiu pozycji rynkowej produktów Wedla osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie cxlpowiedzlalna za współpracę z licznymi hurtownikami Wedla oraz niezależnymi hurtowniami, a także za gwarantowanie
stalości i regularności dostaw do sieci detalicznej. W zakres ooowiązków wchodzić będzie równleż nadzór nad funkcjonowaniem regionalnego systemu dystryrucji oraz ob.serwacja ~ pod kątem o ~ j i pozycji konkurencyjnej Wedla.
JeśU jesteś osobą komunika~ą, energiczną, sprawną organizacyjnie, masz wyisz:e wykształcenie i maksimum 35 lat
oraz posiadasz znajomość sieci handlowej w regionie Gdańska - jesteś Kand)Catem na jakiego cz:ekamy.
Znajomość języka angielskiego będzie mile widziana.

Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia i zapewniamy samochód słutt,owy.

wydzierżawi

- powierzchnie biurowe,
- magazynowe,
- warsztatowe,
- place postojowe i składowe
oraz sprzeda wyposażenie biurowe i laboratoryjne.
Pisemne oferty należy składać w Biurze Syndyka,
adres jak wyżej, tel. 43·10-58.

~----------------.....
I,

48459

PRZEW02Y - Rzym, Florencja, Bolonia, Wenecja, Wiedeń. Klimatyzacja, videc, 31-12-15, 3140--42

VIDEO-RONDO • Wypoży.
czalnia kaset video,
dzierżawa"" wr_miana, 20·
32-86, 20-~8-87
8476

HURTOWNIA odzieży używanej, Gdynia, 20-7164

•

KONTYNENT Y·~· kursy języ
kowe, • ~cieczki: Paryż • Eurodisneyland -wczasy, 374-406, 374-664 R-928

4205

oferuje:

CEMEN T

48666

33861

bezpłatny

TELEWIZVJNE, 25-12-72

5310

08

TELEW12YJNE, 57-04-71, 20-32-78 • dojazd

przy Klinice Urologii AMG
ul. Prof. Z Kieturakisa ł
tel. 3 I 1-666 wewn. 38

DYSTRYBUTOR PPH ALFA
Gdańsk, ul. żaglowa 2

Przedsiębiorstwo

TELEWIZVJNE, 32-81-69

5124

3750

NAJTAŃSZY lombard · pożyczki pod

samochody - RTV, złoto, inne. 31-62·

VIDEOFILMOWANIE, 52-33-80

3125

SUFITY podwieszane, tapetowanie, W'fkładziny.
41-60-54

5494

VIDEOFILMOWANIE profesjonalne. 51-14~

5529

384111

3587

pot, Hattnera 2411, 51-47-12

3319

4264

BIURO rachunkowe Oliwa, Derdowskiego 26,
52-24-38
46286

LOMBARD. Pożyczki pod zastaw So·

DU2E kredyly mweslycyjne. Gdynia, tel. 21·80·
21 W, 274,338, Wgodz. 10.00 · 16.30
6335

2WIR przywiozę, 22-22-66

13398

KAFELKOWANIE, 569-884
46682

'6n◄

UKŁADANIE, cyklinowanie, lakierowanie parkie•
tu tel. 41-16-72
·
3351

5003

REMONTY silników elektrycznych klatkowych
do 40 kW, wszystkie typy silników do pralek.
Gwarancja, 2abianka, ul. Gospody 3 B, tel. 5615-15

TELESERWIS · video, 25-21-97

40639

502l!

UKŁADANIE, cyklinowanie. 32-40-44

2WIR przywiozę. 48-54-76

REMONTOWE- budowlane, 41-50-41

KAFELKOWANIE, 22-19-61

nia, Sląska 34

UKl:.ADANIE boazerii, zabudowy, tel 31-6~

46a10

TANI transport. 23-60-32

40987

LOMBARD . pożyczki pod zastaw, Gdy·

'6752

7284

2ALUZJE pionowe,poziome, 71-05-05

8i99

2129

Piastowskie 1 (zieleniak), pok. 107, I piętro.
374-234, 374-534

38990

6185

TRANSPORT, 20-92-47

INTEX · bile1Y lotnicze, wycieczki, przewo- · POlMAA . 41-36-82. Koocesjonowane przewozy Gdańsk-Koeln (Hannover, Bielefeld, Hamm, ·
7:'f, Sopot, Monte Cassino, 51-53-65
Dor1mund, Bochum, Essen, Duisburg, Kreleld,
ISABEL - supertanie przewozy Gdańsk· Dllsseldort). Gdańsk · Bremerhaven. Sprzedaż
Hamburg, posjek, napoje, lilezpieczerie wcebiletów również: Wejherowo PTTl< • 72-31-48;
nie biletu, 41-98-89
Tczew PKP Dworzec -32-33-15; Biura Podróży
3117◄7
Trójmiasta
2808
JURMAŁA wczasy, Swletło•
gorsk sanatorium, St. Petersoorg •72-21· PRZEJAZDY mikrobusem Gdańsk-Koein ·
66 Leotour
Gdańsk, wynajem mikrobusu, 32-08-44 (9.00 •
3099
16.00\
48424
KOMFORTOWY 4-gwlud•
kowy autokar Mercedes• czwartki • nie- PRZEJAZDY, wycieczki Londyn, Paryż. 'Holida·
dziela • Hamburg, Bremen, "Ollvla •31ys'. 41-27-61
13-24, 20-73-62, 41-12-31 Wf!W, 63
584

3134

73

PRALKI, 56-22-47

TELENEPTUN, 21-89-57

KAFELKOWANIE, hydraulika. 56-15-78

2555

4013

HYDRAULICZNO-gazowe. 56-70-10
6286

ANTENY, 23-73-38

PRACOWNIA projektowo-plaslyczna: architektura wnętrz, projektowanie graficzne, komputerowe, reklama. 56-85-08

$CIANKI, lynki z płyt gipsowo-kartonowych. 2907-81

5490

ANTENY najtaniej. 31-81-49

6306

7102

4074

7081

ALARMY, 38-71-71

33467

3499

ŻALUZJE• producent Hanles.
Gdynia, Wielkopolska 154, tel. 22-48-97, 24-28·
56
3562

ALARMY inżynier elektronik. 31-74-79

powierzony), układanie
57.94.72. Mat, ekologiczne, gwara~.

47449

2746

ŻALUZJE pionowe producent,

(własny,

PRZEPROWADZKI, transport, 57-12-68; 57-2815 •

GAZOWNICZE, 32-10-14

Rok gwarancji.

cykli·
4280

6062

539

WIDEO • naprawa. 56-35-97, 24-80-05.

PARKIET

układanie,

ELEKTROINSTALACJE, 48-74-27

FIRMA Parkietus · 51-26-04 układa
parkiet (własny, powierzony). Rachunki. Gwarantja. Na~aniej

- niemieckie, an·

PARKIET własny, powierzony,
nowanie. 53.93.71

PRZEPROWADZKI, transport, 57-93-45, 53-7058

TELEWIZYJNE. Zachodnie. 47-2347594

131-4

konstrukcje schodów
zwykłych, zabiegowych, ogrodzenia, kraly, inne.
22-22-87 po 17.00

760 tysJ1t + VAT

• Izolacja"

3337

ELEKTROINSTALATORSTWO, 56-84-78
48530

Tł.UMACZENIA

46028

'

PRALKI, 48-51-79

TELEWIZYJNE, 23-52-42

43524

DEZYNSEKCJA, deratyzacja. 51·

3574

38862

ALARMY, 71-08-31

5004

1037

2485

2594

BIURO tłumaczeń, 53-34-08

5511

DRZWI

R-1296

52-43-11

6184

DOMOFONY, 43-22-20

DRZWI przee1wwłamaniowe. 56-22-43

6235

~

43418

ROLLGATE • rolety przeciwwłamanio

2564

ANTENY,32.91.31

6238

DRZWI dodatkowe, harmonijkowe. 57-32-t

52-37-36

ANTENY,22-45-05

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki (samochodowej), 24-81-87, 56-51-71

ROLETY antywlamanio•
we ·sohns-Pol", telAax 39-92-65
41481

95
700'

6041

PRAWNICZE usługi. Kancelaria
Prawnicza 'Lex". Tel. 20-61-45, 22-45-50 2801

05-95

"2ALLUX'. 2aluzje poziome, pionowe. Rolety.
Bezterminowa gwarancja. 31-27-84

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki (samochodowej). 21-99-33

3707

TELENEPTUN, inne. 32-47-08, 23·

OGRODY, trawniki zakładam. 25-33-92

44609

DOMOFONY, 31-66-66

TAPICERSKIE u klienta. Gwarancja,

6140

LOMBARD· pożyczki pod zastaw, W~

3398

TRANSPORT, 22-43-97

VIDEOFILMOWANIE, 52-44-44

3154

23-41-83

OGOLNOBUDOWLANE 25-43-31

TRANSPORT, 48-53-61

PRACE ziemne, wykopy. 711-545

3.163

SPEDKON transport, spedycja. 213-292

6289

48532

5473

46299

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki (samochodowej), 20-42-88

DOMOFONY, 25-55-10

3104

NAPRAWA stolarki okiennej, drzwiowej, meble,
zabudowy itp. Morena, Nałkowskiej 2/v'32

TRANSPORT, 51-81-n

VIDEOFILMOWANIE, 56-85-19

CZYSZCZENIE dywanów, 56-88-53

we, zwijane kraly, bramy. 31-10-11 w.31

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

TRANSPORT, 57-70-96

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

2909

PRAWO jazdy 'Auto-Szkoła", Gdynia, Sląska

2840

CZYSZCZENIE dy.vanów, tapicerki. 41-32.9}54

kierowanie. 48-79-71

35, 21-14-03

PRZEDSZKOLE Euroschool dwujęzyczne. 20·

CZVSZCZENIE dy.vanów, tapicerki. 32-14~

CZVSZCZENIE dywanów, 20-12·66

PRALKI, 56·61·11

NAGROBKI, 32-06-1 O

PARKIECIARSKIE, 23-58-17

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-53-~

TRANSPORT 1,51, 31-04-00

TRANSPORT, 48-51-83

44619

CZYSZCZENIE dy.vanów. tapicerki 5685-]~

TRANSPORT kraj, zagranica, 57-90-33

MURARSKIE, lynkarskie. 29-07-81

6315

4245

LOMBARD. błyskawiczne pożyczki, zastaw pod samochody, RTV, Sopot, Sikorskiego
7, 51-16-88

4011

TRANSPORT· Ford tranzyt. 48-51-83

48307

CYKLINOWANIE, 20-94-35

TRANSPORT tanio, 52-18-42

MASZVNOPISANIE komputerowe. 52-42-~

PARKIECIARSKIE, 32-1 9-56

PARKIET• układanie, cyklinowanie, la-

PRALKI -naprawa. 41-50-86

48246

38233

CYKLINOWANIE, 53-63-85

47238

6328

POLSKI, tel. 31-70-n

6194

CYKLINOWANIE, 41-60·94

47299

LinCare • kurs komputerowe, 20-55-59

48688

CYKLINOWANIE, 21-00-74

PARKIET eksportowy - gwa-

LinCare · angielsk~ przygotowanie do matury
i studiów. Studium Pomatural•
ne, 20-55-59

OSW!ATA • Lingwista przyjmuje zapisy na rozpoczynające się we wrześniu kursy języilów ob·
cych: • angielskiego, - niemieckiego. Informacje
i zapisy: Gdańsk, Malczewskiego 51, 32-98-88,
32-49-71, Gdańsk-Wrzeszcz, Waryńskiego 4,
41-21-82

4062

3436

rancja, rachunki. 47-75-31

4259

CYKLINOWANIE, 32-76-01

NAPRAWA lodówek, za•
mrażarek. Gwarancja. 5216-53

MALOWANIE, tapetowanie, struktura, remonly
mieszkań, biur, sklepów, tel. 25-18-30
7182

7269

CYKLINOWANIE, 51-51-25

4003

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

6329

4239

CYKLINOWANIE, 47-90-58

48227

1182

uiCare · angielski specjalislyczny dla oficerów
i marynarzy. 20-55-59

4ó689

CYKLINOWANIE, 53-14-09

MIĘDZYNARODOWY transport.
56-69-08

2719

kich zawodach rzemieślniczych oraz instalacje

48231

36906
3505

46606

KURS '8', tel 32-98-88, 41-21-82

3358

51-60-22

FOLIE anlywłamaniowe, przeciwsłoneczne.

MALOWANIE, tapetowanie, szlifowanie stolarki,
51-94-61
38916

CYKLINOWANIE, 20-74-81

2576

PRAWO jazdy profesjonał•
nie 'Emhador • 53-01-80, 52-23-85; 'Jolka" •

KURS prawo jazdy, wszystkie
do'. 32-32-18

FOLIE i szyby antywłamaniowe,
przeciwsłoneczne. 'Lumen'. 32-27-40 do 22.00

'6762

CYKLINOWANIE, 41-73-23

23-57-86

NAUKA

BIAŁA

CYKLINOWANIE, 57-26-19

47678

48481/RW

Osoby zainteresowane ekscytująca karierą zawcxlową i spełniające powyższe kryteria proszone są o skierowanie
listu moty\,Yacyjnego wraz z pełnym życiorysem do:

E. Wedel SA ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa
tel. l 9-5o-61 (centrala)
-

Dział Spraw Osobowych,

eeP,łrg
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POLSKI FUNDUSZ EMERYI'ALNY
KAPITAŁ

RODZIN NY

--DOŻVWOTNIE ŚWIADCZENIA SOCJALNE NIEZALEŻNE
ISTNIEJĄCEGO
Minimalna miesięczna wpłata to równowartość 5 dolarów

-OD

SYSTEMU EMERYTUR

e
e Już po pięciu latach nabywacie państwo prawo do świadczeń emerytalnych ·

• Świadczenia emerytalne przysługują kobietom po osiągnięciu 60 roku życia, mężczyznom po osiągnięciu 65 lat

e

Wysokość emerytury zależy od wysokości wpłacanych przez państwa kwot oraz od długości wybranego okresu oszczędzania
Im wyższa będzie kwota comiesięcznych wpłat
WYSOKOŚĆ WYPŁAT MIESllCZNYCH RAT EMERYTALNYCH
oraz im dłuższy będzie okres oszczędzan ia;
WZALEŻNOŚCI OD OKRESU OSZCZĘDZANIA
tym wyższa będzie kwota dożywotniei
WYSOKO RAT EMERYTALNYCH
(WIELOKROTNOŚĆ WPŁATI
OKRES OSZCZĘDZANIA
comiesięcznei emerytury
rNIATACH)
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
. 18
19

24
25

26
27
28

29

30
31

32
33

34
35
36
37
38
39
40
ie

KOBIETY

1,0
1,2
1,5
1,9
2,3

1,0
l ,l
1,2
1,3
1,5
1,8
2,2
2,6
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,2
7,9
8,6
9,3
l 0,0
10,7
11,4
12, l
12,8
13,5
14)
14,9
15,6
16,3
17,0
17,7
18,4
19, 1
19,8
20,5

2)

20
21
22
23

• ·

MĘŻCzvtNI

3,2
3,7
4,3
4,7
5,4
6,2
7, 1
8.0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0

-

-Wysokość miesięczne; emerytury oblicza_ się mnożąc
kwotę comiesięcznei wpłaty w okresie oszczędzania
przez wskaźnik podany w tabeli

WYSOKOŚĆ EMERYTURY WZALEŻNOŚCI OD OKRESU OSZCZ~DZANIA
ORAZ ·WYSOKOŚCI WPŁACANYCH KWOT (WARTOŚCI PODANE WUSD)
M K M K M K M K
PŁEĆ
WYSOKOŚĆ
W~!AT
MIESl~CZNYCH

CZAS
GROMADZENIA
WlATACH

5USD
10 USD
20 USD
50USD
100 USD

20

20

9 27 20 50
5 5 13,5
10 10 27 18 54 40 100
20 20 54 36 108 80 200
50 50 135 90 270 200 500
100 100 270 180 540 400 1000

32,5
65
130
325
650

5

5

10

10

15 15

.KAPIIAt RODZINNY•
■ EMERffURY BEZ

Kl

oszczędzania o każdy rok zwiększa ratę emerytury o jedną krotność wp!aty

I Przerwy wdokonywaniu wpłat wydłużają okres gromadzenia wkła~u o przerwy, aewentualne nadpłaty ponad wysokość minimalnych wpłat (5 USD) są zaliczane na poczet przerwy
I Wpła~ są dokonywane wzłotówkach i przeliczane wg aktualnego średniego kursu USD wobec zł, co chroni państwa przed inflacją
I Po zgromadzeniu równowartości 1000 dolarów otrzymacie państwo świadectwo udziałowe uprawniające do udziału wlosowaniu cennych nagród, m.in. samochodów i mieszkań
------=-------=====
-= ~·~
----=-_

POLSICI FUNDUSZ EMERYfALNY
KAPITAŁ

RODZINNY
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MUZEA

USA, od 12 I., godz. 10, 12, 14,
16, 18,20
Helikon, Przypadkowy bohater,
us,~. od ~5 I., godz. 16; Kolejnosc uczuc, poi., od 15 I., godz.
18.15; Niemoralna propozycja,
USA.od 151.,godz.20
Kameralne. Zakonnica w przebraniu, USA, od 12 I., godz. 16;
Niemoralna propozycja, USA, od
15 I., godz. I 8; Gracz, USA, od
15 I., godz. 20
Żak.DKF Czas Apokalipsy (r.
F.F.Coppola), USA, godz. 17.15;
Gracz (The Player), USA. od 15
1.,go<lz.20
Znicz, Huragan ognia, USA, od
15 I., godz. 15.30; Za horyzontem, USA, od 15 I., godz. 17.30;
Kobieta pod presją (Gena Rowlands), godz. 20
Bajka, Zabójcza broń Jll, USA,
od 15 I., godz. 15.30, 17.45; Homo faber, niem/fr, od 15 I., godz.

kacji, wg. 10-16
Muzeum Archeologiczne, ul.
Mariacka 25/26 - wystawa
,2biory afrykańskie Muzeum Etnograficznego w Oliwie"
Żuraw, Budynek „B", statek-muzeum „Sołdck" oraz Muzeum na
Ołowiance - codziennie, godz.
10-19
Twierdza Wisłoujście (ul. Stara
Twierdza I) - wg. 11-17
Wartownia Nr I na Westerplatte
godz. 9-16, codziennie
Oliwa, (ul. Bytowska la) - Zabytkowa Kuźnia Wodna nad Potokiem Oliwskim, wg. 10-15
Muzeum Narodowe w Gdańsku,
Gdańsk, ul. Toruńska I - wystawy działu sztuki dawnej. Czynne
- śr, czw, piątki godz. 9-15; wtorki godz. 11-17; soboty 11-17,
niedz. 9-16
Muzeum Historii m. Gdańska
godz. 10-17
Dwór Artusa - godz. 10-17 prócz

20

Muzeum Narodowe w Gdańsku Sztuki Współczesnej
w Oliwie - Pałac Opatów: niedz.,
śr. 11-17; wt. czw. pt. 10-16,
pon. nieczynne
Wystawy czasowe:
- Malarstwo i rysunek Kiejstuta

Oddział

Bereżnickiego (sierpień-wrze

sień);

Afanasjew z Sopotu (monograficzna - sierpień-wrzesie11);
grafika Guntera Grassa (do koń
ca sierpnia); malarstwo Jacka
Mydlarskiego w Galerii Promocyjnej (16 sicrpnia-15 września)

APTE KI
GDAŃSK. Jaskółcza 16
WRZESZCZ, Grunwaldzka 60
GDAŃSK- PRZYMORZE, ul.
Opolska 3
SOPOT, al. Niepodległości 861

OSTR E
DYŻURY
Instytut Chirurgii, Instytut Cho rób Wewn. oraz Klinika Chorób
Oczu AMG w Gdańsku, ul. Dę
uinki 7

W pobili• działek e9ro ■
j d■lcsycll n■ Stogach pny ul.
, Wr101y Halcl•I• 11, ruro•
clqg. Płple ttc1J ropa II po•
ltll1klel rafinerii. W kwlet•
■I• Itr., w wy11lb awarii ro•
pa ulała ogrody. Nalwl,k•
1110 111kocly odnlotla wlucl•
clelka cblałld ■r 539.

~
~i

Zawisza, Herrv i Hendersonowie, USA. od ·15 I., Bumerang,
USA, od 15 I., Nagi instynkt,
USA.od 181.
SOPOT, Bałtyk. Hot Shots,
USA, od 12 I., godz. 16, 18, 20;
Alive. Dramat w Andach, USA,
od 15 I., godz. 21.45
Polonia, Kochanie, powiększy
łem dzieciaka, USA, od 12 I.,
godz. I 6; Strzelając śmiechem,
USA, od 15 I., godz. 18;
Niemoralna propozycja, USA, od
15 I., g. 20
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

poniedziałków.

OLIWA, Podstacja Pogotowia
Ratunkowego, ul. Grunwaldzka
571 - działalność zawieszona. Zespoły wyjazdowe zostają przeniesione do Oddziału Gdańsk-Zaspa,
ul. Pilotów 21
SOPOT, al. Niepodległości 779 czynne całą dobę,
- wypadki 999- inne 51 -24-55.
WYJAZDOWA POMOC LEKARSKA, EKG, całodobowo,
57-63-25,56-27-40
LEKARZ DOMOWY, ALKMEDYK. 31 -89-53, 20-68-16
POGOTOWIE WETERYNA
RYJNE - 983

P OGOTOWIA
-RATUNKOWE GDAŃSK,

ul. Aksamitna I - lekarz ogólny gabinet zabiegowy
dla dorosły ch w wolne sob .,
niedz. i święta - całą dobę. w pozostałe dni w godL 19-7
- poradnia dla dzieci chorych
i gabinet zabiegowy w wolne
sob., niedz. i święta - całą dobę
w pozostałe dni w godz. 19-7
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 48
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagle zachorowania i przewozy
chorych: tel. 32-29-29, 32-39-24,
41-10-00.
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę .
- Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g. 20-7 .30, w soboty robocze 19 .30-7 .30, w wolne soboty, niedLiele i święta - całą dobę,

GDAŃSK, dyżury oficerów Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji. tel.
39-53-33: oficer dyżurny ruchu
drogowego. tel. 31-92-12
SOPOT, dyżury oficerów Komendy Miejskiej Policji, tel. 5130-51, 997
STRAŻ POŻARNA : 998 (dla
Sopotu i Gdańska)

-

Niewid1ialne

lonów

GDAŃSK, Neptun, Hot Shots,

GDAŃSK, Poczty i Telekomuni-

Sopockie rozmaitości

TELEFO N Y
INFORMACYJNE

Telefon Zaufania - Anonimowy
Przyjaciel, tel. 31 -00-00 (od
godz. 16 do 6 rano).
PRZEDSIĘBIORSTWO PO GRZEBOWE ,.CHARON"-Usłu
gi pogrzebowe, telefony: 82-3796 i 41-63-97 czynne całą dobę
Zakład Usłu go wo-Pogrzebowy
,,Zieleń", Gd.-WrLeszcz, ul. Par-

- stomatolog w dni powszednie tyzantów 76: Usługi pogrzebow g. 19.30-7 .30 , w soboty robo- wo-przewozowe czynne całą docze, w g. 17.30-7.30, wolne sobo- bę, tel. 41 -20-71 i do godz. 15:
41-73-35.
ty, niedziele i święta-całą dobę
ZASPA, ul. Pilotów 21 - czynne POGOTOWIE TECHNICZNE
GDAŃSK - ciepłownicze: 31 -20całą dobę - tel. 999.
- wypadki, nagle zachorowania 88, 993; - energetyczne: 41 -23i przewozy chorych, tel. centr. - 23, 41 -29-52: - gazowe: 31 -1868, 52-14-62, 992; - techniczne
56-69-95, 47-82-51
Ambulatorium chirurgic zne PKM: 995: - wodociągów i kanalizacji: 31-20-67, 994: - opiekuń
czynne całą dobę.
Przychodnia Międzyrejonowa, ul. cze państwowe: 41 -10-42
Startowa 1 - w dni robocze w g. SOPOT - gazo we: 51 -10-68
(czynne w g. 6-22); - wodocią- "
19-7.30
- lekarz pediatra, lekarz ogólny gów i kanalizacji: 51-40-55, 994
w wolne sob., niedz. i święta wg.
TAXI
8-8 oraz stomatolog godz. 10- I6,
NA TELEFON- gabinet zabiegowy dziec ięcy
w dni robocze wg . 19- 7 .30, Hallo Taxi Gdańsk, tel. 91 -9 l,
'316-316,31 -91 -91 (x4DO)
w dni wolne od pracy wg. 8-8,
- gabinet zabiegowy ogólny, Escort Taxi,411 -411 (x 400)
w wolne sob., niedz. i święta wg. PRZESYŁKI KURIERSKIE 52-00-7 1 do 76
8-18.

Zniszczono pielęgnowane
od lat krzewy drzewa i kwiaty.
300 m kw. ziemi pokryła gęsta
maż. Dla emerytki L I[ grupą
inwalidzką to strata nie tylko
matcr~lna. Pracownicy Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Płock, odpowiedzialni za szkodę oraz
PZU stwierdzili 100 proc. strat.
Wykarczowano więc 26 krzewów róż, wiśnie, jabłonie, 150
m kw . truskawek. Stoi jeszcze
altanka zamieniona w „krzywą
asza publikacja o bliskim dla Wisłoujścia
wielkim wydarzeniu
25 września spowodowała kilka zapytań o drogę do gdań
skiej twierdzy.
Wyjaśnić więc warto, że
prom między Wisłoujściem
a Nowym Portem jest nieczynny, po prostu go nie ma. W tej
sytuacji wszelkie drogowskazy
doń prowadzące są nieporozu-

Jak się dostać
do Wisłoujścia?
mieniem.
W Wisłoujściu nie zatrzymują się także statki „białej
floty" z powodu braku przystani. Droga asfaltowa prowadzą
ca z Przeróbki ku Westerplatte,
a także Wisłoujściu, jest kiepsko oznakowana - ale co waż
niejsze - kiepska, szczególnie
na ostatnim odcinku prowadzą
cym do twierdzy . Można tam
naprawdę - jak to się mówi połamać resory. Warto by też
zainstalować po drodze kilka
tablic informujących o dostęp
ności muzeum (w jakie dni ,
w jakich godzinach).
•· Na' koniec:' zostawilismy sobie gdańską landrynkę: do Wisłoujścia, a także na Westerplatte, nie można się dostać
z Nowego Portu, od strony
Brzeżna. od Wrzeszcza - nie
mówiąc już o Sopocie i Gdyni
- inaczej, jak poprzez całe miasto jadąc do Mostu Siennickiego. Stwierdzenie to jest jeszcze
jednym przypomnieniem o cał
kowicie zabagnionych stosunkach komunikacyjnych w trójmiejskiej aglomeracji.

(mare.)

wieżę".

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie gości niebywałego artystę. Bowiem cały pawilon A, ten o konstrukcj i szachulcowej zo-

się zrekompensować: teren zasypano świeżą ziemią i pia-

skiem, przywieziono nowe pły
ty chodnikowe, obiecano wysokie odszkodowanie, to rekompensata na nic się zdała.
Nikt nie wierzy, aby na skażo
nej ziemi coś jeszcze wyrosło,
a obiecanego odszkodowania
właścicielka nie otrzymała do
Ubiegała się o 50 mln zł i liczyła, że zbliżoną do tej sumy
kwotę otrzyma w ciągu jednego-dwóch miesięcy. Nic z tego. Jak na razie traci czas na
interwencje w PZU i telefony
do Płocka. Wymijające odpowiedzi do niczego nie prowadzą. Jak długo jeszcze ma cze-

kać?

Telewiiyjne targi

W

związku

z konserwacją
urządzeń energetycznych jutro
I w godz. 8- 14 nie będzie prądu
przy ul. Smęgorzyńskiej i Zbąszyńskiej.

Nowy
numer kierunkowy
do Łotwy
Telekomunikacja Po lska
S.A. informuje, że zmieniony
został numer kierunkowy do
Łotwy z 0-07013 na 0-0371 .

Spektakle
na Długim Targu
TEATR SNÓW zaprasza
dziś na swoje spektakle na
Długim Targu. O godz. 18 zaprezentuje „Republikę marzeń", a o godz. 19.30 - ,,Wizytę".

„Ra
g
500

a

od 12 850 zł

'

Herbata LIPTON
granulowana

od 10 900,od 11 300,op. 25 szt. torebek od 15150,op. 50 szt. torebek od 28 OOO,liściasta

:
j

Zapraszamy!

pon. - piątki 8.00 - 16.00
soboty 9.00 - 12,00

we słupy z poucinanymi przewodami na odcinku około kilometra. Był to kabel miedziany,
więc chodliwy . Winnych oczywiście nie ma. Miejscowej policji przypadek jest nawet nie
znany. A wiadomo, rewir to interesujący. Ulica prowadząca
między blokami aż do działek
często jest odwiedzana przez
złodziei. Toż to niedaleko rurociąg naftowy przechodzi,
a i ciągle na działkach pożary ,
kto by się więc drobnym kabelkiem i jego nowym właścicie
lem interesował.

mig, fot. M. Kostun

W sprawie sopockie! ,,leclynkl" debato•
wano wczoral prawie cały dzień. Kuratorłu1■
oświaty nie potrafiło lednak podląc laklei•
kolwlek clecp:li.

ku i nauczanie. Ekspert od spraw konstrukcyjnotechnicznych twierdzi, że przy odpowiednim zabezpieczeniu da się te dwie funkcje pogodzić,
a kuratorium niby już wstępnie wyraziło zgodę,
Problem trwa już od kilku miesięcy. Za trzy- ale ... jeszcze raz musi wszystko przemyśleć.
W związku z tym dzisiaj zwołuje kolejną nanaście dni początek roku szkolnego, a kuratorium ciągle nie wie co zrobić. San.-epid,, in- radę z n-tą już wizją lokalną w szkole, ze wszyspekcja pracy, Zarząd Miasta Sopotu, który • stkimi zainteresowanymi stronami .
Co ustalą, nie wiadomo . A uczniowie, nauopiekę nad szkolą przejmuje od pierwszego
stycznia, no i rodzice wyrażają zgodę na jedno- czyciele, no i inne szkoły czekają.
czesne prowadzenie remontu kapitalnego budynIIllg

KR-C> NIK
P O LI CY.INA
Zapłaciły ga1em
Niecodzienną przygodę
przeżył jeden z trójmiejskich
taksówkarzy. Było już grubo
po północy, gdy dwie panie
poprosiły o kurs na Suchanino.
Kiedy na życzenie klientek samochód zatrzyma! się przy

parkingu na ul. Paganiniego,
taksówkarz poprosi! o należne
mu pieniądze . Zamiast zapłaty,
jedna z kobiet siknęła mu zawartością rozpylacza gazu
w twarz. Nie na wiele to się
zdało, bowiem w chwilę póżniej obie panie zostały zatrzymane. Rozbójniczki liczą sobie
39 i 26 lat. Jedna z nich mieszka we Wrzeszczu, druga - na
Przymorzu.

Miękkie serce roweriysty
Pewien turysta z woj. opolskiego zwiedzał Sopot na rowerze. Dodać trzeba - na nie
byle jakim rowerze, bo był to
włoski „Montana" do jazdy
w górach, wart 6,8 mln zło
tych . Na ul. Władysława IV jakiś kierowca poprosi! naszego

tury sta z Opolszczyzny, po
czym „na chwilę" odstawił
dwukołowe cacko. Nieco później musiał odwiedzić najbliż

szy komisariat, by
dzież roweru.

zgłosić

kra-

Znowu „komputerowy1 włam
Włamano się do biur firmy
.,Polsrebro" przy pl. Wało 
wym. Złodzieje wyrwali kratę,
sforsowali okno i wynieśli
sprzęt komputerowy oraz biżu
terię za 80 mln złotych .

Lepkie ręce i samochody
Tym razem skradziono 3 sam och ody . N aj droższe było
mitsubishi na niemieckich numerach rejestracyjnych za 800
mln złotych (okolice Katedry
Oliwskiej). Najtańszy - ,,maluch" za 30 mln złotych (ul.
Kartuska).
Zniknął też motocykl MZ,
wyceniony przez właściciela
na 13 mln złotych (Stogi).

/edi/

G[W,J5K-W1?ZESZCZ
ul. %KO..Vl1 WUNA. 93
tel/fax 41-98-1 I

·· IELEFON"*
73 12062,. ' ' ' . ' ,:-( , 1

·DO IEPORTEU1
Autobus c1erwony

masażu. Dochodzący
stamtąd hałas nie pozwoli
,,zmrużyć oka" do 2-3 w nocy.

i salon

Poza tym zamontowane niedawno an teny CB zakłócają
odbjór telewizyjny i radiowy.
Kierownictwo SM „PrLymorze
2" unika podobno spotkań
z mieszkańcami . A szkoda.

W nocy z poniedziałku na
Trudno 1ro1umieć
wtorek kilka osób czekało na
W pobliżu posesji na ul. Koautobus nr 184, na przystanku
przy ul. Piecewskiej na More- ściuszki 100 we Wrzeszczu ,
nie. O godz. 23 .30 już z daleka nocą nie świecą latarnie. Tylko
. gdzieś. dalej ledwno jaśnieje
było go widać - nadjeżdżdal.
jedna -. o~k druga. Ponieważ
Pasażerowie wyjmowali z kieszeni bilety gdy ... autobus często zdarzają się tam włama
z dużą prędkością, nie zatrzy• . nia do samochodów, mieszkańcy interweniowali w Zakła
mując się przejechał.
Do dworca PKP w Gdańsku dzie E,nergetycznym. Odpotrzeba było dojechać taksówką. ' wiedź nie była jednak zadowalająca: ,,tak postanowiła Rada
Ciężkie iycie na osiedlu Miasta, to w ramach oszczęd- Było tu kiedyś cicho i spo- . ności" - usłyszeli. Ale ... j ak
kojnie - mówi mieszkanka blo-. zgłosił nam Czytelnik, obok,
ku przy uL Dąbrowszczaków na ul. Zbyszka z Bogdańca jest
IO Gna Przymorzu. - Obieca- jasno jak w dzień.
no nam, że naprzeciw bloków
---!
eza
powstaną pawilony usługowe,
Przypomhuuny, ie telefon
miał być nawet zegarmistrz.
do reportt ra czynny jest
Okazało się jednak, że zamiast
w poniedziałki, wtorki, środy
tego postawiono bar piwny i piątki w godz.10-13

Nacisk na bank
PKO we Wrzeszczu musiało się poddać zabiegom renowacyjnym. Kto wejdzie do ograniczonego przesłoną biura „na wysepce", stanąć musi w zniechęcającym ogonku. Ma wiele czasu, aby
zastanowić się, czy naprawdę nie było możliwości inaczej zorganizować pracy w tych trudnych z konieczności dniach? Wreszcie
w trwającym wciąż zniechęceniu i złorzeczeniu na organizatorskich nieudaczników wybiera się tramwajem w daleką drogę do
Gdańska. Tam, opodal Bramy Wyżynnej w podobnej placówce
napotka na prawie równy tłok. Po prostu jeden remont spowodował naturalny nacisk na bank. I chciej tu, człowieku, oszczędzać ...

(sz)

rowerzystę, by ten pomógł mu
popchnąć zdezelowane auto. Nie ma sprawy - odpowiedział

CHINA S&G IPOLANDJ sp. zo.o,

codziennie IO. 00 - 18. 00
soboty 10.00-1500
516/MM

Do codziennych kradzieży
powoli przyzwyczajamy się.
Traktujemy je prawie jako
rzecz normalną. Ba, nawet czę
sto tych co kradną usprawiedliwiamy, tłumacząc, że jest to
wina rządu, który stwarza bezrobocie. Bezrobotny też czło 
wiek, musi jakoś żyć, więc jeśli trochę miedzianego kabla
ukradnie, to nic się nie stanie.
Szkody, które uderzą w innych
są nieistotne. I tak państwo zapłaci, a że z kieszeni nas samych, co to kogo obchodzi.
Właśnie ubiegłej doby na ul.
Wrzosy na Stogach nasz fotoreporter zarejestrował belono-

!Illg

kurat orium

ZAPRASZAMY TAKiE DO NASZEGO SKUPU[
OFERWEMY KORlYSTNE 11/ARUNKJ PlATNOSCI

WSZYSTKIE CENY ZA WIERAJĄ VAT!

komuś
zgasło światło

Niezd ecyd owan e

oferuje w ciągłej sprzedaży
hurtowej i detalicznej
po atrakcyjnych cenach następujące towary:
- T-shirty
od 17.500,- do 19. 500,- koszule męskie od 75.000,- do 85.000,- klapki
od 38.000,- do 47.500,- trampki
od 65.000,- do 80.000,- półtrampki
od 55.000,- do 68.000,- tenisówki
od 32.000,- do 38.500,- szaolinki
od 34.000,- do 42.000,- pościel
od 135.000,- do I 79.000,- odzież
- bielizna męska od 22. 000,- do 28.500,- oraz inne towary.

Margaryna

Po raz pierwszy w Polsce, właśnie w Sopocie będą gościć producenci i nadawcy telewizyjni. Te nietypowe dla nas targi połą
czone z wykładami umiejscowiono w pawilonie B, Państwowej
Galerii Sztuki przy ul. Powstańców Warszawy 2/6, niedaleko mola. Dzisiaj o godz. 13 odbędzie się ich otwarcie.
Targi potrwają do piątku. Obszerna z nich relacja znajdzie się
w środowym wydaniu Audio-Video-Salonu.

Znowu

Be1 prądu

NAJWIĘKSZA. CHIŃSKA
HURTOWNIA W GDAŃSKU

Oddział Gdynia
81 -537 Gdynia-Redłowo, ul. Łużycka 4
Tel. 24-35-21

Angielski pub
Nazwano go John Bull Pub - imieniem angielskiej postaci mitycznej, stworzonej w 1712 r. przez Johna Arbuthnota, szkockiego, satyrycznego pisarza. Jaka w nim będzie atmosfera jeszcze nie
wiadomo, bo funkcjonuje dopiero niecałe dwa tygodnie. Właści
cielami są trzej polscy spółkowicze, którzy do nazwisk nie chcą
się przyznawać, aczkolwiek zdradzili, że mają powiązania z londyńskim ,,Lions Club". W każdym razie oświadczyli, że psy dobrze wychowane są w pubie mile widziane . A na dowód tego
wskazali na przechadzającego się czworonoga między ładnymi,
żeliwnymi nogami stołów i wyścielanych czerwonym pluszem foteli. O samym pubie pewnie byśmy nie pisali, gdyby nie fakt, że
jest on przystosowany również dla ludzi niepełnosprawnych
i tych poruszających się wózkami,

dziś.

B,

P OL-C0616 1i::!1Ci:

stał wypełniony rzeżbą - drewnianym szkieletem Krzysztofa Bednarskiego, czołowego rzeżbiarza polskiego, mieszkaj ącego czę
ściowo w Warszawie, a częściowo w Rzymie. Jego „Unsichtbar Niewidzialne" jest lustrzanym odbiciem konstrukcji dachowej pawilonu, w którym zostało umieszczone. Wykonane jest z surowego, pachnącego żywicą drewna. Obok znajduje się wysypana pryzma piasku morskiego. Tytuł „Niewidzialne" odnosi się do świa
domości widza, który sam ma odkrywać w rzeżbie to co chce, potrzebuje, o czym marzy. Całość jest bardzo prosta, surowa i sugeruje łączność z naturą.

I chociaż straty starano

G

runtowna - wiedza
i wytrwała pracowitość Edmunda Kotarskiego obdarza nas co czas pewien książką poświęconą kulturze gdańskiej - z preferencją
XVII i XVIII wieku - co staje
się prawdziwie świątecznym
dniem, związującym gdań
szczan dnia dzisiejszego z minionymi dziejami. Można czerpać otuchę z faktu, że mimo
znane kłopoty wydawnicze tak
szczególna, intelektualna twórczość gdańskiego naukowca
znajduje drogę do czytelnika
jakby tajemną mocą zniewolonego zacnym i budującym
przykładem przeszłości. Szczegół nie mecenasowskie, jakby
immanentnie w historii Gdań
ska tkwiące poczynania stają
się przykładem poprzez wieki
zachęcającym do utrzymania
wysokiej pozycji Gdańska na
polskiej mapie kulturalnej
Nowa książka Kotarskiego
mówi o gdańskiej poezji okolicznościowej XVII wieku; za-

sadniczy wątek tego czytelniczo interesującego i dzięki jasnemu wykładowi łatwo przyswajalnego - mimo erudycyjnego charakteru Uedną czwartą
objętości stanowią przypisy) dzieła rzucony jest na szerokie
tło kulturowe, sięgające staro-

wyrazu, który przyjmuje tematyczne rozgałęzienia i ukazuje
detale duchowego życia miasta
wkraczającego w XVII wiek ze
znacznym i uznanym nie tylko
w Rzeczpospolitej , ale i poza
jej granicami dorobkiem naukowym i kulturalnym. Szkol-

G dań ska poezia
okolicznościowa
VI· XVII wieku
żytności. Powstaje z tego obraz
miasta głęboko zakorzenionego w śródziemnomorskiej kulturze, miasta będącego nie tylko jej odbiciem, ale i organiczną częścią. Sylwetka duchowa
Gdańska nabiera tu pełniejsze
go - w stosunku do przedstawionego wcześniej szkicu -

',\, 'y
'~

nictwo, teatr, literatura, drukarnie i biblioteki, ks ięgarnie,
aukcje, fundacje, zadziwiająco
konsekwentny mecenat - ileż
wzorców dla obecnego czasu .
I już prawie encyklopedycznie - przy ułatwiającym ońen
tację indeksie osobowym - bogata wiedza o gratulatoriach

o ,,

TANIO I SOLIDNIE
wywiezie:
• NIECZYSTOŚCI BYTOWE,

- GRUZ,
; w kontenerach 7 m 3, pojemnikach 1100 I
i w workach foliowych

&.1'<ZEDSIĘBKJRS1WO

i

USI\JGOWO-P800U1<CYJNE
,ENPEX" Sp. z o o
,
i
ul. ELBLĄSKA 114, 80-714 Gdańsk "\ ~ !
tel./fox 31 72 38; 31 71 54 w godz. 8 · 15
\ ~)

, ~1,"f".ŁR
'. _/41
·,/ /
1

(dzian.)
Edmund Kotarski -

931/PM ~

25721

Gdańska

poezja okolicznościowa XVII
wieku. Wyd. Instytut Bałtycki,
Gdańsk

,,ENP EX

:

i funeraliach, o sławionych
królach, rajcach, wodzach,
o sławiących (a wcale nie
chwalcach) ich zakochanych
w mieście i jego histońi, poetycko uzdolnionych obywatelach - od Curickego i Pastoriusa, od Opitza i Rybińsk iego,
poprzez Behra, Rhetego, Webera, Wybego, Hasentodtera,
Borcka, Zebrackiego - jak ich
tu wszystkich wyliczyć.
Apollo, helffe mier, Ich wiJJ
von Dantzig singen (wesprzyj
mnie, Apollinie, pragnę
o Gdańsku pieśń wywieść) brzmi Greblingowska inwokacja. Jak motyw dla treści zawartych w książce Kotarskiego . Jak motto dla samej tej
książki , pięknej i mądrej.

1993.
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• Od 30 sterpma rozpoll
me stalą pracę nowa Tekwi
7.yjna Stacja Retransmisyjn a
z anteną nadawczą na Oksywiu dla nadawania programu
TVP I na kanale 7. Tym samym zostanie wyłączona
TSR w Gdyni Chyloni. Istotne jest, by konserwatorzy anten zbiorczych i posiadaczl:
anten indywidualnyc h przygotowali si<; na przestawienie
anten odbiorczych kanału 7
na kierunek z Oksywia
• W siedzibie „Wspólnoty
Polskiej" priy ul. 3 Maja
27 /31 prezentuje swe prace
jedenastu artystów• polskich
mieszkających za granicą.
Wszyscy oni uczestnfozylt
nie<lav, no w dwutygodnio wym plenerze i sympozjum
w Tuchomiu, na zaproszenie
'centrali „Wspólnoty Pok
slciej" ZG ZPAP oraz Mini
, stcrstwa Kultury i Sztuki. lni•
cjatorem zjazdu było Stowarzyszenie Polskich Artystów
Plastyków w Niemei.ech.
W Gdyni wystawiają swoje
ohra:zy i formy przestrzenne
Jolanta DorosL.cw~a-Potting,
Tadeusz Drozdowski. Krzysztof Gruse, Edmund Gun~
sch, Maria Kantor-Uzuni ec,
Andrzej i Tomasz Piwarscy
Anna Stosuk-Sz.rob orz, Stanisła~' Szroborz,· Barbara Ur
i Bohdan A. Wotniak. Wystawa czynna będzie do koń
ca sierpnia
• DzisiaJ ó. godzinie
10.30 w Elgazlandzie rozpocznie się wyścig kolarski
· dla dzieci.
e Mie3sk1 Osrodek Spo•
rtu i Rekreacji w Rumi żapra
~za dziś starsze dzieci do gry
w koszykówkę Prowadzone
przez instruktora zajęcia rozpoczną się o godzinie 10
a potrwają do godz.13.

Noiem w plecy
dostał mężczyzna

przechow poniedziałek ok. godz.
18 obok kładki przy ul. Dcnhoffa. Nieznani sprawcy
obrabowali go także z pienię
dzy. Poszkodowan y znajduje
się w Szpitalu Miejskim, gdzie
poddano go operacji, stwierdzając, że cios wymierzony by!
w okolicę nerki.

dzący

Refleks szachisty...
korespondencyjnego
Na policję zgłosił się męż
czyna, któremu w styczniu
skradziono samochód BMW,
będący własnością firmy. Od
stycznia do sierpnia poszukiwał na własną n;kę tego auta,
wartości 170 mln zł.

•
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zkola podstawowa? W pierwszej chwili nie chciałam wierzyć, ale adres się
zgadzał: Karwiny III, ulica Chwaszczyńska 26, Szkoła Podstawowa nr
46. Rozglądałam się raczej za bezstylowym pudlem z małymi oknami, za czymś, co
zwykliśmy przez lata kojarzyć z określeniem:
nowy budynek szkolny. A tu pokazano mi
gmach, żeby tak rzec • skrojony na ludzką mian;. Ma więc zróżnicowane kształty, ma załomy,
zakamarki, wykusze, łączniki, dziedzińce i inne
„przytulności", które czynią jego architekturę
przyjazną człowiekowi. Różnice poziomów terenu, na którym powstał, też zostały wykorzystane
jako element uatrakcyjniający, tak na zewnątrz
jak i w środku. Mila dla oczu kolorystyka elewacji, we wnętrzach jest nawet radosna; żywe barwy ścian, stolarki i podłóg dobrane nader pomysłowo. Sale w szkole są obszerne, jasne. Na
przykład klasa „pierwszaków " ma duże oszklone drzwi, które wychodzą wprost do ogródka,
"
'"""''
niedaleko plenero- "'
wego szkolnego am- :
fiteatru. Zieleni wokół szkoły będzie

W

stor Service" z Sopotu . Generalnym wykonawcą zostało Kaszubskie Przedsiębiorstwo Budownictwa „Checzbud" z Żukowa. Już I września
1992 oddało ono do użytku dwa pierwsze dydaktyczne segmenty. W 22 klasach mogło rozpocząć naukę 560 dzieci, które przedtem wędro
wały do SP nr 42.
Wybrany spośród czterech kandydatów
w konkursie na dyrektora Andrzej Gogola, 34letni historyk, przez kilka miesięcy kompletował
zespól. Przeprowadzał niemal codziennie dziesiątki rozmów, tak wiciu było chętnych do pracy
w nowej szkole. Jak twierdzi po roku dyrektorowania, nie pomylił się w swoim wyborze. Udało
się również skupić wokół szkoły grono rodziców
na co dzień z nią współpracujących.
Wiosną tego roku gmina zdecydowała si\'
wygospodarować dodatkowe pieniądze na podniesienie standardu wykończenia nowo wznoszonych części, z zastosowaniem nowoczesnych
i estetycznych materiałów. Ewa Filar zaprojck""".."".,,,, towala rozwiązania,
~"
· ,,Checzbud" też się
postara!. Efekt jest
rzeczywiście impo-

uznanie dla
konsekwentne j programowo i racjonalnej organizatorsko działalności Polskiego
Fałszywe
Towarzystwa Nautologiczne Jadący ul. Pucką w samogo, od lat wydającego w Gdyni
chodzie avia R. Ł. posiada!
interesują.:y i pożytecznie powprawdzie zawodowe prawo
szerzający wiedzę nautologiczsfałszowane.
jazdy, tyle że
ną kwartalnik Nautologia.
Mieszkaniec Dębogórza na Pierwszy tegoroczny numer
podstawie sfałszowanego za- głównie poświęcony był omóświadczenia z badania techwieniu „wyjątkowego rarytasa
nicznego, postanowi! zareje- historyczno-kulturalnego" - jak
strować w Urzędzie Miejskim
nazwano mapę Lubinusa, zaswój pojazd.
wierającą pochodzący z poZ dwóch samochodów od- czątku XVII wieku opis Pomokręcono tablice rejestracyjne.
rza Zachodniego. Drugi, najIch numery: GAN 1968 oraz nowszy tegoroczny zeszyt Nautologii przynosi w zawartości
KG 4753.
m.in. artykuły Radosława Gazińskicl!O o handlu morskim
Złamania miednicy doznał
miast estuarium Odry i Zatoki
37-letni mężczyzna, który Pomorskiej w XIII- XV wieku.
wtargną! na jezdnię na ul. MorZbil!niewa Machalińskiel!O
skiej i został potrącony przez o problemie walki II Rzeczposamochód BMW.
spolitej o dostęp do morza
w latach I 919-1920, Stanisła
Włamania
wa Łacha o osadnictwie rybaW mieszkaniu przy ul. Ka- ków morskich i zalewowych
meliowej złodziej wyważył na polskim Wybrzeżu w latach
drzwi, skradł telewizor, wideo, 1945 -1949, Beaty Bartczak
biżuterię i inne przedmioty
o polskiej bibliografii morza
o łącznej wartości 26 mln 750 i Pomorza. Ten szczególnie artys. zł.
tykuł, omawiający dzieło StaWK nisława Zielińskiego sprzed

I

dokumenty

Wypadek drogowy

powoli

Po ulicy Unruga spacerowa!
sobie 3 sierpnia koń. Trwało to
tak długo, że mieszkańcy zawiadomili komisariat policji na
Obłużu, a ten, nie mając doświadczenia z obsługą tego rodzaj u „pojazdu", dal go na

SZPITA LE""

p LOT K

I
f

przechowanie u gospodarza.
Koń mieszka tam już dwa tygodnie, a jego zaginięcia dotąd
nie zgłoszono. Jeśli właściciel
zgłosi się na policję. ma szansę
go odebrać.

ŚRÓDMIEŚCIE. Szpital
Miejski, ul. Radtkego I, tel.
20-75-01
REDŁO\\;'O, Morski, ul. Powstania Styczniowego I, tel.
22-00-51

apisy „Tu kupuu. najtanieJ , stanowiące naJczestsze hasło reklamowe różnych placówek handlo
wych mają tę ~adę, że brakuje w nich punktu odniesienia. Kiedy zastanawiałam się, czy w \iklcpie z taką reklamą artykuły są najtańsze, w Gdyni, CZ) może na całym
~
świecie, przypomniał ffil s~ stary dowcip
Na jednej z ulic miasta wartztaty krawieckie miało tri:ech
krawców. Jeden z nich postanowił wynieść się nad konkurentóv,: i nad swoim sklepem umieści! napis: ,,Najlepszy krawiec W Europie". Drugi me pozostał w tyle I wymalował

APTl!K I
ŚRÓDMIEŚCIE, apteka nr
19054, ul. Armii Krajowej
42, tel.21-00-32 (czynna codziennie przez całą dobę)

Uuarter1-.

1993

Nr 2

pól wieku. godzien jest uwagi
choćby ze względu na trwające
prace edytorskie związane
z pracą Marii Babnis i Jana Kazimierza Sawickiego.
Z działu Materiały wspomnieć warto o opracowaniu
Mariana Czemera Róża Wiatrów, stanowiącym faktycznie
drugą część publikacji zamieszczonej w Nautologii nr
1/1987 (!) . Zawiera ono m.in. ciekawostka - nazwy wiatrówstron świata z siedmiojęcznej
róży wiatrów Seuttera (XVIII
w.). Coś dla hobbistów. Warto
zwrócić również uwagę na
sprokurowany przez Romana
Klima spis (zamieszczaliśmy
go niedawno na naszych także
lamach) hipotetycznych lokalizacji legendarnego Truso, na
którego autentyczne ślady naprowadzili nas przed laty
w Janowie Pomorskim nad jeziorem Drużno nasi archeolodzy z M. Jagodzińskim.
Numer Nautologii zamykają recenzje i kronika, z której
dowiadujemy się m.in., ż e
w przygotowani u jest numer
poświęcony okrętom Polskiej
Marynarki Wojennej, w związku z obchodami jej 75-lecia(dz)

ZARZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

,,.1'llajlepszy krawiec w całym mieście" Trzeci pomyslal i zaszyld: ,,Najleps?)' krawiec na tej ulicy'
Dowcip tenje.<;t tym aktualniejszy, że tak jak ha~la krawców nie zmieniałyjakości ich usług, tak z reklamy „Tu kupisz na.,tanieJ"' nie wynikają niuze ceny artykułów sprzeda
wanych w oznaczonych nią sklepach i kioskach.
mieścił

Trzy lata temu miasto było właścicielem I ha
gruntów na Skwerze Kościuszki, teraz obszar
ten się zwiększył do 2.5 ha. Dobiegają końca
prace nad komunalizacją tego terenu. Do miasta
należeć będzie także dworzec bialcj floty, bo że
gluga Gdańska zrzekła się go i decyzja ta czeka
na uprawomocnienie.

Ustalenie prawa własności ziemi na Skwerze
Kościuszki ma szczególne znaczenie dla mają
cego powstać na terenie Targów Rybnych WTC,
dla wydzielenia terenu pod suchy dok dla .,Daru
Pomorza", a także dla wielu innych działań.

TAXI

i Wigury 14, czynne całą dobę - nagle zachorowan ia
i przewozy chorych, tel. 2000-0 I , 20-00-02 - ambulatorium stomatologicz ne czynne wg. 20-7
OBŁUŻE - Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej, ul. Biało
wieska I (tel. 25-19-99), dla
dzielnic:
mieszkańców
Obłuże, Pogórze, Oksywie,
gm. Kosakowo - pediatra, lekarz ogólny, gabinet zabiegowy, codziennie w g.
15.40-7
DOMOWY,
LEKARZ
ALKMEDY K, 31-89-53,
20-68-16

NA TELEFON

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

POGOTO
--------

I

PRZESYŁKI

WIA

KURIERSKIE, tel. 52-00-71 do 76
Biuro numerów: 9 I 3
Informacja miejscowa: 911
Informacja zamiejscow a:
912

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"
Express Taxi (x350), tel. 2416-24
Non Stop Taxi Radio Gdynia (x350), tel. 91-98, 25-0101

STACJE
BENZYNO WE
(czynne

całą dobę)

Śródmieście, ul. Węglowa

22, tel. 20-73-19, ul. Sląska,
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. 22-30-55

SKLEPY
Śródmieście, hall Dworca
Głównego PKP - Delikatesy
,,Banach" (od g . 5.30 do I);
ul. Starowiejsk a - ,,Smak
Lux" (całodobowy); ul.
Świętojańska 46 - ,.Maxima!", 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)

na placu zahaw ;:b11dowa11ym na Kamiennej Gór;;e od strony ul. Słowackiego, wjmują pr;;ewa:.nie kibice „Ark, '. Gwją ru
w„Eurobiznes •· o malowane pieniqd:€, albo zwvczajnie w karcięta. I dobrze, bo nikomu nie wad:ą. Gorzej, gdy stół zajmują 111/ad:i
fudje, pijący w biały d:ień wódę, na oc~a<'h maluchów bawiących się 11· piaskownicy i str:egących ich mamuś. Mo:.e hy tak straż
miejska :ajr:ala tu od c:asu do cwsu?

Kolumnę r<.>daguje zespól: kier. Izabella Greczanik-Fil ipp,
Anna Kościelecka, Wiesława Kwiatkowsk a. Michał
Rzepiak, sekretariat-Ur szula Wolak. Adres OJtlziału w Gdyni: ul. Wars.za wska 42, tel/fax 21-05-11; 21-78-32

~;..~:~S~po~,ł~dz~i~el~m;;;;;;;;;·a~T=-=r~an~sp===o~rtu~W~-.·-~i~~js~ki=.e=g=o~1.·

"Osiedle Z/elone}f Sp. z o. o.

Stół

przet arg ofert pisem nych

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY z siedzibą w Łęgowie.

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o powierzchni
11 228 m 2 zabudowanej budynkami administracy jno-gospodar czymi,
których wykaz jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni .
I

łj Niemchomość położona jest w Tczewie przy ul. Głowackiego 2 a.
H,'·

I

Stan prawny nieruchomości - własność Spółdzielni. Kw założona.

Cena "'YWOlawcza 3 250 (}()() OOO zł.
Oferty pisemne należy składać w terminie do 31 sierpnia 1993 r. do godz. 12.00,
o której nastąpi otwarcie ofert.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
W przypadku nieskuteczności przetargu Spółdzielnia dopuszcza inną mo.żliwość
zagospodarow ania obiektu w fom1ie sprzedaży, leasingu. dzierżawy lub mne.

4432

ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Żwirki

TELEF ONY

ogłasza·

Oferty powinny zawierać:
1 Koncepcję kierowania GOK (koncepcja ta winna być dostarczona w zamkn iętej kopercie)
2. Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem.
3. Życiorys z opisem dotychczasowe j pracy zawodowej.
4. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
5. Opinię z ostatnich lat pracy.
6. Zaświadczenie o stanie zdrowia

Telefon zaufania: 31-00-00
(wg. 16-6)
Urząd Miejski w Gdyni: 2072-71
Pogotowie dla zwierząt: tel.
22-21-48 (czynne całą dobę)
Bank Informacji „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 teren ie Trójmiasta; cmentarz
Witomino, ul. Witomińska
76, tel. 20-59-08, 23-68-93,
wg. 15-7

-,N FORMACYJNE -

w Gda11sku-Wrzeszczu, ul. Grunwaldzka 102, tel. 41-21-58

Przyjmujemy kandydatury osób, które posiadają:
1. Znajomość spraw związanych z działalnością ośrodka kultury,
oraz własną koncepcję pracy na stanowisku dyrektora.
2. Co na1mniej 3-letni staż pracy.
3. Preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe.

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

POLICl_ A

I

I

WYSTA WY.'._

Pogotowie ciepłownicze: 2319-41
Pogotowie dźwigowe : 2336-65. 25-27-27
Pogotowie energetyczne: 2045-50
Pogotowie gazowe: 20-4473, 20-44-79
Pogotowie wodociągów i kanalizacji: 21-90-19

ogłasza konku rs
na stano wisko DYRE KTOR A

Oferty z dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdanskim,
ul. Wojska Polskiego 30 w terminie do 6 września 1993 r.
O terminie rozstrzygnięcia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie
Zarząd Gminy zastrzega możliwość odstąpienia lub unieważnienia konkursu
bez podania przyczyn

POGOTO WIA

-- --RATUNKOWE

lliG0G □ C!J0z3[hB
własnością mia sta

o
NAU TOL OG·I A
wyrazić

że

~~@[?

GDYNIA

.

Rok XXVIJI

na to,
cywilizujemy.

Marynarki Wojennej (bulwar Nadmorski) w g.10-16
Oceanografi czne i Akwarium Morskie (al. Zjednoczenia I) w g. I 0- I 7 (kasa
10-16.30)
Dar Pomorza (Skwer Kościuszki) w g. 10-20
Muzeum Miasta Gdyni, Pawilon Wystawowy (ul. Waszyngtona 21) - Miasto
z Morza. Gdynia w II Rże
czypospolitej , wg. 11-17
Domek Abrahama (ul. Starowiejska 30) - Antoni Abraham - Gdynia-wieś, w g. 1117

Super Mario Bros, USA, od
15 I., godz. IO, 12, 14, 16;
Zabójcza broń III, USA, od
151.. godz. 18. 20.30
GOPLANA
Przypadkowy bohater, USA ,
od 15 I., godz. 15; 1492 .
Wyprawa do raju, USA, od
15 I., godz. 17; Alive. Dramat w Andach, USA, od 15
I., godz. 19 .30
FALA - nieczynne
Dyrekcje kin zastrzegają sobie prawo do zmiany reper-

nych osób.
Wygląda

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

KINA

kietę taką można otrzymać
w Urzędzie Miasta, ZKM, wysyłana będzie także do określo

się

MU.ZE A

I

f>OLSKIE TOWARZYSTWO N AUTOLOGICZNE
POLISH NAUTOLOGICA L SOCl[TY

ieliśmy już okazję

I

bogatsza o jeszcze jeden segment dydaktyczny
oraz o część administracyjno-socjalną, ze stołówką, świetlicą. gabinetem lekarskim. Tam
również znajdzie się biblioteka szkolna. Po oddaniu budowy w listopadzie całość powierzchni
użytkowej zajmie 9 714 m kw. Wartość inwestycji określa się na 44 mld zł (łącznie z tą sumą na
ubarwienie pierwszych segmentów).
W sumie SP 46 ma teraz 24 sale lekcyjne dla
900 uczniów z 34 klas. Grono nauczycielski e \
powiększy się z 30 do 50 osób. Dyrektora wspomoże dwóch zastępców: polonistka Hanna Serafin i Iwona Rokicińska, pedagog klas począt
kowych. ,,Czeterdziesta szósta" pobije w tym
roku swoisty rekord: około 40 procent jej
uczniów stanowią czwartoklasiści aż w trzynastu oddziałach. Przyjmie bowiem dzieci z Dą
brówki, gdzie są tylko klasy I-III.
Wszystkim nauczycielom i uczniom szkoły
„46" , i tym • ,,starych" klas i tym z nowych
kolorowych życzymy pomyślności w nowym roku szkolnym.

r..wanalnik

Miasta, ZKM i PFRON.
Do uruchomienia takiej linii
konieczne jest zebranie informacji od zainteresowa nych
osób. ZKM opracował ankietę,
zawierającą pytania o sumę
pieniędzy, jaką konkretne osoby skłonne byłyby płacić za
przejazd, o sposób, w jaki mogłyby zamawiać usługi itp. AnUrząd

Bezpańsk· koń

Od I września
szkoła będzie zatem

nr 46 nic jest jeszcze
całkowicie ukończona. Do najbliższego I września mają być uruchomione i zagospodarow ane
dwa nowe segmenty szkoły. W listopadzie br.
zostanie oddana ostatnia część z trzema salami
gimnastycznymi i boiskiem. Poza tym, uroda architektury urodą, ale równie ważna jest jej funkcjonalność, a o tym nauczyciele i uczniowie
przekonają się w trakcie roku szkolnego. I jest
jeszcze jedna sprawa: moje zachwyty mogą teraz dotyczyć tylko części właśnie kot\czonej.
We wnętrzach SP 46 jest bowiem jeszcze drugi
świat: szarobury w dwóch segmentach oddanych
do użytku w ubiegłym roku, a realizowanych
przy ograniczonych finansach według typowej
dokumentacji. Jeżeli Zarząd Miasta znajdzie dodatkowe 260 mln zł, można by zlikwidować te
rażące różnice w wykończeniu.
Gmina rozpoczęła budowę Szkoły Podstawowej na Karwinach Hl z własnych środków
w styczniu 1991 roku, według projektu rozwią
zań architektonicz nych inż. arch. Ewy Filar.
Rolę inwestora zastępczego przyjęło PUI „lnwe-

.

Komunikacji
Miejskiej zamierL.a zorganizować komunikację dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich. Ma
to być linia uruchamiana na zamówienie: w określonych
wcześniej porach specjalny minibus podjeżdżać będzie pod
domy pasażerów i zawozić
w wyznaczone miejsca.
Z taką propozycją zwrócił
się do ZKM w Gdyni Państwo
wy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie, który minibusy dostarczy.
Koszt ich eksploatacji pokrywany ma być przez pasażerów,

nujący.

dużo.
Być może chwalę i
dzień przed zachodem słońca. Budowa SP

.

arząd

TEATR Y

Ili

jest właścicielem terenów
przy ul. Legionów i Redłowskiej
w Gdyni-Redłowie
i oczekuje ofert czasowego
ich wykorzystania
na niskonakfadową dziafalność
gospodarczą lub ekspozycję
reklam.
Pisemne oferty prosimy kierować
pod adresem Spółki:

((Osiedle Zielon e u Sp.
Gdynia 81-472
u! Legion ów 130.

z o. o.
3447

18 sierpnia 1993
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GRZEJNIKI c.o. ,,unrn
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O Nowoczesne - z konwektorem

Ośrodek Usług Finansowo - Księgowych przy Urzędzie Kontroli Skarbowej
w Gdańsku organizuje jednodniowe szkolenia w miesiącu sierpniu i wrześniu br.

z zakresu:
1. PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW A VAT
- deklaracja VAT
- prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
- ewidencja faktur i rachunków ·
w terminach:
24 i 25 sierpnia br. godz. 9.00
1 i 2 września br. godz. 9.00
2. PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW DLA
ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PO RAZ PIERWSZY
- zgłoszenia rejestracyjne
- podstawowe zagadnienia z prowadzenia książki
- wypełnianie deklaracji podatkowych
w terminach:
26 i 27 sierpnia br. godz. 9.00
7 i 8 września br. godz. 9.00
Miejsce szkolenia: Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku , ul. Chłopska 3
Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są codziennie do godz. 15.00 pod nr tel.
53-00-55 lub osobiście w pok. nr 322.
Szkolenia prowadzone są przez specjalistów z Urzędu Kontroli Skarbowej.

lłeatlnt 'r

eTanie-7% VAT
O Ładne
Dealer PHU "KASIA" Gdańsk
ul. Słowackiego 73, tel. 57-59-51

1

DAŃSK,

Zapraszamy
Hurtownie, instalatorów, inwestorów
72 rodzaje do natychmiastowego odbioru.

EL/FAX 43-16-55
201/K

• FIESTA
• ESCORT
e ORION

I

~== =· =~
I~;!
~:

98

):!

Teiex 547

podszewki, resztki materiałowe, inne

------------------------------------------------------.SANTI" GDYNIA, ul. Polska 24 róg Celnej tel. 215 322
· '.':::,.:cz' .;·::,•:c · .._
,,.,,_.,...,.:;J,jfi.i!:Uk!Y.\:''i}if'\'.""'.
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"INTERCORP INTERNATIONAL"

PHU ELMAR

Oddział

w Gdańsku
poszukuje inż. budowlanych z praktyką
oraz pracowników budowlanych
do robót wykończeniowych {ści anki działowe,
posadzki, glazura, stolarka).

GDYNIA - GRABÓWEK
ul. PODGÓRNA 7

OFERUJE :

MONTAŻ - SERWIS
gwarancyjny i pogwarancyjny

- -1

♦

;:::~,, ·
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Usuwanie następujących dolegliwośc1:

drzwi harmonijkowe
meble kuchenne -

j·I
i

boauria

fai-he!~Ogic~e. l. ~ul.s_y.lne
listwy
klej_e i fugi dla budownictwa
drzwi rew. i wew.
chemia g_~~cza
!
I..!=:===== === ===="-·=·---·
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4495tl

STUDIO NATURALNEJ. I
ODNOWY BIOLOGICZNEJ I~

PON.-PT. godz.10.-18, SOB.godz, 10-14

~e_t_

\1l1

I!~li!

jąkania,

. : ::~i:~:~:;r~!~: !;~t!6:g7:;0l\JC h,
, - otyłości, bezsenności
- nałogu palenia tytoniu (3-4 seanse z Jrodawaniem}
- alkoholizmu (5-6 seansów z kodowaniem}
- Zlłyrodnień kręgosłupa i stawów, dyskopaW
- alergii, niev,ydolnoSci układu pokannowego
· - własną. opatentowaną metodą oczyszczanie organizmu z toksyn

y,

' ·

~~~t

l ,l

I
I,
li

IRYDOLOG

.§Ll.f!PO'
iJ. J
ff\JJA«;.AZ'fN©Wl
f e. JJ!ECNANlt ZNE

- na podstaWie tęczówki oka określi stan zdrowia całego organizmu
l poszC'tególnych organów wewnętrznych oraz stopień odpomoScl
i zanieczyszczenia ciała, ustali skłonności do określonych chorób
- skieruje do właściwego lekarza specjalisty

f J.fr momre2N i:

I

!!i'•

[I

, UWAGA! -irydolog jest wstanie ustalić sklonnoSci dodziedziczenia chonlb p17.CZ dz1ed

LUBELSK IE FABRYKI WAG

'

P.H. "BRATPOL" GDYNIA KARWINY I
NOWODWORCOW A 19
tel. 29 05 48 fax 23 40 41, 9 - 15

I~

REJESTRACJA 1ELEFONICZNA
OD 9.00 do 19.001EL. 51-18-60
EMERYCI I RENCIŚCI 20 % ZNIŻKIIII

pr,;l'!ir:•t,tJY r6wtJid:
• TANIĄ ODZIEŻJ'~A WAGĘ Z1JSA · Hl)RT, DETAL

I

r·

Gdańsk, ul. Słowackiego 83, tel 575441

~ąe_s.kaMO.sQ.~a

tel. 27-06-52, 27-08-54

fax 21-10-59

- składane komory chłodnicze
..... lady, szafy, regały chłodnicze
..... monobloki, agregaty, chłodnice
--+ klimatyzatory, filtry elektro~tatyczne

Tel. 52-15-61, 52-13-61
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PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG HANDLOWYCH A-Z
spółka z o.o.

MSM

~ )@~~[kc;)[J) □@~Jifil

oferuje mieszkania o pow. 66,4 m 2 - 83,7 m 2
w Gdyni-Orłowie oraz mieszkania
o powierzchni 55,6 m 2 - 64,2 m 2
w Gdyni-Dąbrowie w budynkach
realizowanych ze środków własnych.
Zasiedlenie mieszkań planowane jest na
grudzień 1993 r.

BIURO HANDLOWE 43-76-12
43-61-23
HURTOWNIA BUDOWLANA 43-60-83
HURTOWNIA TARCICY 43-68-27

Informacji udziela dział człon kowski

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Paprykowej 12
w

Teleele ktronic zne
Telkom -Telmo r"
1

w

w Gdyni

80-955 GDAŃSK-NOWY PORT
ul. śnieżna l /Mar. Polskiej
tel. 43-67-51 , fax 43-65-59

Gdańskie Zakłady

Gdyni-Dąbrówce.

Tel. 290-016 i 290-017

Gdańsku-Wrzeszczu,

wynajmą

w obiektach przy ul. Schuberta 104
3240 m 2 powierzchni
nadającej się do celów handlowych
(np. supermarket), magazynowy ch
lub produkcyjnyc h oraz 200 m 2 powierzchni
biurowo-socjalnej.
GZT 'Telkom-Telmor" wynajmą ponadto
13 400 m 2 powierzchni niezadaszonej,
która może być wykorzystana na parking
samochodow y
(np. dla potrzeb supermarketu).
Szczegółowych informacji w sprawie
warunków najmu udziela Dyrektor
Gdańsk~Suchanino

tel. 41-35-1 1.
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ZARZĄD
81-967 Sopot, ul.

MIAST A SOPOT U

Kościuszki

pisemny przetarg nieograniczon y
na dzierżawę do 2005 r . działek w Sopocie przy al. Niepodległości 954 i 960
przeznaczony ch pod działalność gospodarczą
Działki są własnością

Gminy, KW Nr 1557 i są oznaczone na karcie mapy nr 4.
1. Al. Niepodległości 954, działka nr 10/4 o powierzchni 956 m2, nr rejestru gruntów 3383.
2. Al. Niepodległości 960, działka nr 10/1 o powierzchni 421 m', nr rejestru gruntów 3381.
Na działkach znajdują się nie zakończone budowy warsztatów do ewentualnego wykorzystania
lub do rozbiórki.
Działki wymagają uzbrojenia w niezbędne sieci.

Wysokość czynszu dzierżawnego wg stawek z uchwały Rady Miasta.
Elementem przetargowym jest jednorazowa wpłata na rzecz Gminy, płatna do dnia zawarcia umowy
dzierżawy, której minimalna wysokość wynosi:

1. Al. Niepodległości 954 - 250 mln zł
2. Al. Niepodległości 960 - 150 mln zł.
Wadium w kwocie 15 mln zł dla każdej z działek należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto nr 91957520330-3215 w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Sopocie.
Oferty zawierające:
- nazwę i charakterystykę oferenta
- oferowaną cenę
- dowód wpłaty wadium
- przewidywane koszty i źródła finansowania;
- zabezpieczenia finansowe
- przeznaczenie działki i terminy jej zagospodarowania
- oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu
należy składać do dnia 6 września 1993 r. w Kancelarii Ogólnej.
Część jawna przetargu odbędzie się dnia 7 września 1993 r. o godz. 10.00 w sali nr 39 Urzędu.
Uchylenie się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy dzierżawy spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Przed rozpoczęciem budowy zostanie z inwestorem zawarta umowa partycypacyjna.
Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i odwołania przetargu bez podania
przyczyn.
Informacji udziela Biuro ds. Inwestycji, pokój nr 92, tel. 51-20-21 wewn. 248.
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ZARZĄD
81-967 Sopot, ul.

25/27, fax 51-26-87, tlx 51-23-44

ogłasza
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MIAST A-SOP OTU

Kościuszki

25/27, fax 51-26-87, tlx 51-23-44

ogłasza
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pisemny przetarg nieograniczon y
na sprzedaż lokalu użytkowego, znajdującego się na parterze budynku mieszkalnego położonego w
:
Sopocie przy ul. Boh. Monte Cassino 39, przeznaczone go na lokal gastronomiczn y.
~ Budynek jest objęty ochroną konserwatora zabytków .
~ Nieruchomość jest własnością Gminy, KW Nr 2458 i jest wolna od obciążeń .
Działka nr 95/1 o powierzchni 632 m 2, nr rejestru gruntów 3035, karta mapy 23. Udział lokalu w
~ gruncie działki wynosi 30 %.
Lokal ma powierzchnię 440 m 2 na part erze oraz 166 m 2 w piwnicy.
ł jest nie użytkowany, w t rakcie przerwanych prac rem ontowych.
;_·_:
Cena wywoławcza wynosi 3 mld zł, co obejmuje wartość lokalu i pierwszą opłatę
i
z tyt. użytkowania w ieczystego stanowiącą 25 % ceny gruntu.
Kolejne opłaty roczne wynos ić będ ą 3 % ceny gruntu.
~ Wadium w kwocie 100 mln zł należy wpłacić w kasie U rzędu Miasta na konto nr 919575-20330ij 3215 w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Sopocie.
1
Oferty zawierające:
~ - nazwę i charakterystyk ę oferenta
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ii - oferowaną cenę
~ - dowód wpłaty wadium
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- przewidywane koszty i źródła finansowania
zabezpieczeni a finansowe
- przewidywany termi n uruchomienia lokalu
- oświadczenie o przyjęci u w arunków przetargu
' należy składać do dnia 2 września 1993 r. w Kancelarii Ogólnej.
I Część !awna przet~r~u odbędz ie się ~ni~ 3 września 199~ r. o go~~- 10.00 w sali nr 39 tut. Urzędu.
· Przytrownorztędnosct ofert rozstrzygn1ęc1e przetargu moze nastąp1c w drodze dodatkowego
~ prze argu us nego.
Uchylenie się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy kupn a spowod uje przepadek wpłaconego
'" wadium.
~ Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo sw obodnego wyboru ofert i odwołania przetargu bez podania
, przyczyn.
~nf~:~ ; cji udziela Biuro ds. Inwestycji, pokój 92, tel. 51 -20-21 wew. 24~ "'~
_,.
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Offey c1uie się... mistrzynią

p

złoto

Jeszcze kilka lat temu nikt
nie przypuszcza!,
iż lekkoatletka z Mozambiku
może stanąć na najwyższym
podium podczas mistrzostw
świata. Tymczasem pierwsze
w dziejach zwycięstwo na tej
rangi imprezie odniosła
w Stuttgarcie Mańa Mutola na
800 m, która zresztą była w br.
najlepszą zawodniczką w tej
konkurencji na naszym globie.
został
rozegrany
Finał
w ogromnym tempie, dzięki
Amerykance, Meredith Rainey
(400 m - 55.49!). Na 150
m przed metą losy biegu przesądził nie tylko ostry zryw Mutoli, ale i karambol, w którym
udział wzięły Lilija Nuritdinowa (dotychczasowa mistrzyni
świata) i kandydatka do medalu, Tina Paulino (rodaczka ...
Mutoli). Wynik zwyciężczyni
- 1:55.43 - to najlepsze
w br. osiągnięcia na świecie.
Wśród mężczyzn na 800 m,
po odpadnięciu Amerykanów,
na złotego medalistę typowano
przede wszystkim Billyego
Konchellaha, dwukrotnego mistrza świata: z Rzymu - 1987
i Tokio - 1991. Kenijczyk
musiał czuć się bardzo pewnie
skoro cały czas trzyma! się
z tylu, a na finiszową prostą
z

pewnością

wpadł jako ... ostatni. Udało mu
się przedrzeć na trzecie miejsce, co w tej sytuacji i tak było
dużą sztuką. Zwycięży!, prowadząc od startu do mety (!),

rodak Konchellaha - Paul Ruto (1:44.71).
Niestety, biało-czerwonym
niezbyt wiedzie się na mistrzostwach. Sylwia Pachut zajęła
siódme miejsce w półfinale na
400 m ppl., uzyskując czas
56.31 (słabszy o 0,13 sek. od
rekordu życiowego). Bieg wygrała mistrzyni olimpijska
z Barcelony, Sally Ounnell (W.
Brytania) - 53 .95. Do szerokiego 12-osobowego finału nie
zdołała też awansować rekordzistka Polski w rzucie dyskiem (66.18 w 1988 r.) - Renata Katewicz, której w pierwszej próbie zmierzono 60.66.
Później Polce nie udało się już
przekroczyć granicy 60 m;
ostatecznie osiągnęła dopiero
15 rezultat.
Bezkonkurencyjny w kraju
sprinter, Marek Zalewski miał
wystąpić w eliminacjach na
200 m, ale nie pojawił się na
starcie, tłumacząc niedyspozycję kontuzją. Najlepszy czas
w przedbiegach miał Carl Lewis (USA) - 20.45. Rozegrano również półfinały na 400

sukcesami reprezentantów wybrzeżo
wych klubów zakończyła
się V runda motocrossowych mistrzostw strefy północ
nej przeprowadzona w minioną
niedzielę na torze w Reszlu
(woj. olsztyńskie). Na szczególne podkreślenie zasługują
podwójne zwycięstwa Jacka
Olszewskiego (Honda) w klasie powyżej 125 ce, Marcina
Abramowskiego (Honda)
naczącymi

Z

m pp!. panów. W decydującej
rozgrywce faworytów będzie
aż trzech; najwięcej szans na
sukces ma rekordzista świata
(46.78) i mistrz olimpijski, Kevin Young (USA; wczoraj 47.99), ale jego pozycji zagromistrz świata
zić mogą sprzed dwóch lat, Samuel Matete (Zambia: 48.18) i Winthrop Graham (Jamajka; 48 .09).
Z poniedziałkową porażką
w finale „setki" nie może pogodzić się Merlene Ottey. Po
proteście ekipy Jamajki i dokładnej analizie zdjęcia, wykonanego przez aparaturę elektroniczną (foto-finisz) okazało
się, iż różnica na mecie pomię
dzy złotą medalistką (najlepszą
także w Barcelonie), AmeryGaił Devers a Ottey
kanką wynosiła zaledwie 0,001 sek .
Trudno o większy pech sław
nej zawodniczki, którą „na pocieszenie" zrównano jedynie
z reprezentantką USA (oficjalnie obie uzyskały 10.82) . Nie
zmienia to faktu, iż przystojna
Mer!ene uznała siebie za mistrzynię i z takim przekonaniem przystąpiła do biegów
eliminacyjnych na 200 m. Wygrała bez trudu przedbieg
(23 .39), a następnie ćwierćfinał
(s)
c22.81J.

Puc u kolei~e
mistrzostwa świata
I

I

I
Dera zgromadnł 8 pkt (I I, 3.
2, I), odpaóając po dodatkowym
biegu. w którym był trzeci.
GdańsLczanin został zawodni•
i.iem rezerwowym. Rzeszowski
półfinał wygrał Piotr Wiuiarz
(Stal Rze~zów) - 13 pkt.
• W pierwszym do:u kolarskich mistrzostw świata w konkurencjach torowych na welo
dromie w Hamar (Norwegia) tytuł najlepszego " w·yścigu na I
km ze startu zatrzymanego zdobył Francuz Florian Rousseau •
1.03,383. Poiak Grzegorz Krejner zajl!l l l mi-::jsce l .05,596.
• Slym1y argentynski piłkarz
Diego Maradona musiał poddać
się kuracji odchudzającej. Prze-

Ledwo zakończyły się na
Zatoce Puckiej mistrzostwa
świata w klasie OK Dinghy,
a już mamy do zapowiedzenia

Węgrzy, zapoznając się z tajnikami akwenu. Jest też kadra

inną dużą imprezę żeglarską.

prezy.

W dniach 19 - 25 bm. odbędą
się tam mistrzostwa świata juniorów w żeglarstwie deskowym. O kilka szczegółów o regatach poprosiłem wczoraj
członka komitetu organizacyjnego mistrzostw, dyrektora
klubu sportowego Zatoka
Puck, Józefa Tebinkę. Powie-

był kurację b10energctyczną_
• Syty kapitan piłkarskiej

reprezentacji Auglii Bryan Robson
został odsunięty od gry w dwóch
spotkamach ligowych za niesportowf zachowanie się (uźy
wanie \liUlgamych ~łów).

(ko)

_Komisia na ,,tak", a rada?

Motocrossowcy
zwycięiaję wReszlu
w klasie 125 cc oraz Piotra Je-

zierskiego (KTM) w klasie do
85 ce. Dobry to prognostyk
przed kolejną rundą motocrossowych mistrzostw Polski, która odbędzie się 29 sierpnia br.
na torze w Gdyni-Kolibkach.
Klasa do 85 ce. IX eliminacja: 1. Piotr Jezierski, KTM,
Bałtyk Gdynia; 2. Mariusz
Hinz, Kawasaki. Wisła Chełm
no; 3. Maciej Zdunek, Kawasaki, GAMK Gdańsk. X eliminacja: 1. P. Jezierski; 2. M. Hinz;
3. Szymon Wilkaniec, Kawasaki, GAMK.
Klasa 125 ce. IX eliminacja:
l. Marcin Abramowski, Honda, GAMK; 2. Sebastian Wójcik, Kawasaki, GAMK; 3. Jacek Bogdański, Suzuki,
GAMK . X eliminacja: 1. M.
Abramowski; 2. S. Wójcik; 3.
Mieszko Gołkowski, Yamaha,
GAMK.
Klasa powyżej 125 ce: IX
eliminacja: I. Jacek Olszewski
Il, Honda, GAMK: 2. Jacek
Olszewski I, Honda, Motoklub
Olsztyn; 3. Wiesław Wiśniew
ski, Kawasaki, GAMK. X eliminacja: I. J. Olszewski II; 2.
J. Olszewski I; 3. S. Wójcik.

(H)

· Gdańska
kh1Sa okręgowa
Wyniki U kolejki: Wierzyca
Pelplin - Bałtyk Il 2:0, Smęto
wo - Stołem Gniewino 1:3, Rumia - Kaszubia Kościerzyna
1:1, Choczewo - Arka Il 3:0,
Cartusia - MOSiR Sopot 2:0,
MOSiR Pruszcz - Wietcisa
Skarszewy l: I , Kaliska - Gedani a I :5, Wisła II Tczew Wierzyca II Starogard 1:2.
4:0 7-1
1. Wierzyca P.
4:0 5-1
2. Cartusia
4:0 4-0
3. Choczewo
3:1 6-4
4. Kaszubia
3:1 - 4-2
5.MOSiRPr.
2:0 5-1
6. Gedania
2:2 5-4
7. Stołem
2:0 2-1
8. Wierzyca II
2:2 1-1
9. Rumia
2:2 3-4
10. Bałtyk II
I :3 2-4
11. Wietcisa
1:3 0-3
12. Arka U
0:4 0-3
13. MOSiR S.
0:4 4-8
14. Smętowo
0:4 2-7
15. Wisła II
0:4 2-8
16. Kaliska
Zaległy mecz I kolejki Wierzyca Il Starogard - Gedania
odbędzie się 15 września br.
Brakujący wynik ligi juniorów
„Pomorze": Bałtyk - Stomil
Grudziądz 2:0.

Kłopotliwy majętek... zdługami

K

lub Sportowy „Start" w Elblągu znajduje
się w likwidacji. Sekcje sportowe piłki
ręcznej i bokserska, utworzyły samodzielne
kluby, a szachistów przygarnęła SM ,:Zakrzewo". W starym klubie pozostały długi sięga
jące bez odsetek 2 mld złotych i majątek w postaci hoteliku i nie dokończonej inwestycji hali
sportowej w Parku Modrzewie.
Likwidator klubu wnioskowa! do Rady Miasta o przejęcie długów wraz z majątkiem, który
zrekompensuje jego spłatę z nadwyżką. Sam hotel z wyposażeniem i działką będącą własnością
klubu jest wart ponad 4 mld zł. W halę od roku
1988 zainwestowano wg szacunkowego rachunku ok. 3 mld złotych. Społeczny Komitet, który
oficjalnie prowadził tę budowę rozwiązał się
i „na gębę" przekazał budowę klubowi. Po Społecznym Komitecie nie pozostały żadne dokumenty, a więc i rozliczenie środków społecz
nych przekazywanych na budowę z zakładów
pracy, instytucji centralnych, cegiełek rozprowadzanych wśród elblążan. Do zakończenia tej inwestycji w stanie surowym potrzeba jeszcze ok.
5 mld złotych. To duża kwota jak na warunki
budżetu Elbląga.
Co zatem z majątkiem po KS „Start"? Rada
Miejska zwróciła się o opinię na ten temat do
Komisji Infrastruktury Społecznej uzależniając
debatę od jej werdyktu. Komisja po rozważeniu

VI

„Spodziewany jest udział
około 300 młodych żeglarzy
z I6 państw. Łącznie z działa
czami, sędziami i oficjelami
przewinie się w tych dniach
przez Puck około 500 osób,
akredytowanych na mistrzostwach. W tej c~wili na zatoce
jest spory ruch. Zeglują między
innymi Argentyńczycy, Holendrzy, Niemcy, Irlandczycy,

Za nami już dwa derbowe
mecze w nowym, drugoligowym sezonie. Jak zapewne nasi Czytelnicy pamiętają, także
w tych rozgrywkach redakcja
,.Dziennika Bałtyckiego" funduje puchar dla najlepszego
trójmiejskiego zespołu w derbowych potyczkach. Po wspomnianych dwóch meczach mamy już faworyta. Bałtyk wygrał bowiem dwukrotnie. Z Arką Gdynia 2: 1 i z Lechią
Gdańsk I :O. Kapitan Bałtyku,
Andnej

Skontaktował się
mieszkaniec Gdańska

•

z nami
- Przy-

Petelski snując
,.Wraz ze swoim
siedmioletnim, chcącym zostać
sportowcem, Mateuszem wybrałem się na sopocki turniej
Polish Open by Prokop i bardzo mile wspominam pobyt na
imprezie. Pełna kultura, żad-

morza,

Paweł

taką refleksję:

Oto minitabelka dotychczasowych derbowych spotkań:
I . Bałtyk 4:0 3-1
0:2 1-2
2. Arka
3. Lechia 0:2 0-1
A skoro o pucharach już
mowa. to warto chyba wspomnieć, że rozlosowana została
druga runda rozgrywek o Puchar Polski już z udziałem drużyn drugoligowych. Bałtyk
Gdynia wyjeżdża na mecz
z Orlętami Reszel. Lechia
Gda11sk zagra w Bydgoszczy
z Chemikiem, a Arka Gdynia
w Elblągu z Polonią. Mecze
przewidziano na środę, 25
sierpnia, ale już wiemy, że spotkanie Chemik - Lechia odbę
dzie się dzień wcześniej. ijaW)

tej inwestycji, ale tę alternatywę odrzucono ze
na dyskusje jakie by ona wzbudziła
w gronach tych, którzy przekazali na nią pienią
dze.
Patrząc perspektywicznie, obiekty położone
w pięknym kompleksie parkowym będącym naturalnym miejscem rekreacji elblążan, będą im
bardzo potrzebne. Z pewnością staną się bazą
dla organizacji obozów i zgrupowań sportowych, wielkich imprez rozrywkowych i sportowych. Pozostając w gestii miasta, ono będzie decydowało jak najkorzystniej je eksploatować.
Ostateczną decyzję w tej ważnej społecznie
sprawie podejmą elbląscy rajcy.

TV
1

12.00 Wiadomości
t 2. JO Program dnia
12.15 „Zawód policjant" (10) serial kryminalny USA
13.05-15.15 ,,Jedynka" nie niepo-

23.30 Rewelacja miesiąca: Piotr
Czajkowski - .,Spiąca króle w n a" - wyst. soliśc i
i balet Teatru Wielkiego
w Moskwie pod dyr . A.
Korolowa
0.00 Panorama
0.05 Rewelacja miesiąca cd.
1.20 Zakończenie programu

godę

13.15 O poezji z Niną Andrycz,
Batik - tkanina magiczna
13.40 Teleplastikon
13 .55 Twierdza Zamość - film
dok. Karola Nowakowskiego
14.25 Szaleństwa medycyny (5) ,
- ,,Magia i medycyna"
14.35 „Tak jak w kinie" (amerykańskie kino drogi)
14.50 „Portret europejski" ,,Diego Velasquez: portrety infantki Małgorzaty"
15.00 „Gioconda" - film dokumentalny prod. franc.
15.15 Kino wakacyjne: - ,,Widget" - serial prod. USA
oraz „Spełnione życzenie"
Dla dzieci: Teleferie .,Krówka" oraz film prod.
tureckiej z serii „Dzieci
świata" - ,,Ozgur"
l 6.50 Muzyczna ,,Jedynka"
17 .00 Teleexpress
17.20 „Interes nie tylko na
chwilę - reportaż
18.00 „Na wariackich papierach" - serial prod. USA
18.45 Wybory '93
19 .00 Wieczorynka
19 .30 Wiadomości
19.55 „Dwóchnadwóch"
20J5 Studio Sport (liga piłki

TV
3

8.05 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.35 Trójmiejski serwis informacyjny
9.05-12.10 TV „Polonia"
16.00 Program dnia i Panorama
16.10 Nowalijki
16.15 Pętla czasu
16.45 Muzyczny quiz
17 .05 „Swięty - rozkład jazdy"
17 .55 Dla zdrowia i piękna
18.03 PANORAMA
18.30 Kwiaty w domu i w ogrodzie
18.45 Jazz na fali - powtórka z
festiwali
19.00 „W dążeniu do prawdy" serial
19 .30 Wiadomości
20.00 Panorama
20.10 Kamerton - magazyn muzyki klasycznej
20.35 „Noce Dekamerona" film fab. USA
22.00 Program na czwartek
22.05 TV „Polonia"

nożnej)

21.25 A. Franklin - program
rozrywkowy
22.20 Polski poślizg kontrolowany
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna ,,Jedynka"
23.05 Inteligencja z importu program pub!.
23 .45 Gorąca linia - Mariusz Janicki
0.00 ,,Przypowieści o seksie" 2 komedie prod. węgier
skiej, reż. Sziveszter Sikłosi (I 988 r., 82 min.)
1.20 Europejska noc jazzowa
1.50 ,,Ballada o Januszku" (4):
,.Dotknięcie nieba" - serial prod. polskiej
2.50 Zakończenie programu

A. Minkiewicz

otrzymali wypowiedzenia, stara się pomóc związek zawodowy profesjonalnych piłkarzy
(liczy 2500 członków), ale
głównie oni sami muszą sobie
radzić w trudnej sytuacji. Wypowiedzenia są następstwem
kiepskiej kondycji finansowej
klubów W. Brytanii, nie będą
cych w stanie utrzymać zbyt
rozbudowanych kadr zawodniczych (do 40 piłkarzy w czołowych klubach) i sprostać

nieszczęśników powiedział

z goryczą:,,Jest tak, jak by się
znowu miało I4 -15 lat i zdawało egzaminy w plejadzie kilkudziesięciu konkurentów
o kilka wolnych miejsc."
Jeśli uwzględnić, że około

80 procent angielskich profesjonałów nie ma innego zawodu jak piłkarz, przyszłość
zwolnionych wydaje się
mroczna. Futbolistom, którzy

wzrastającym gażom piłkarzy.

(ko)

7.30
7.35
8.05
8.35
8.45

wa wzmocniła się w meczu
z Sezamem trzema chłopcami
starszymi o rok od pozostałych
rówieśników . Decyzja organizatorów była jednoznaczna:
Batorowo pomimo wygrania
meczu 3: I, zostało skarcone
weryfikacją wynik.u na 3:0 dla
Sezamu. W przypadku powtórzenia się podobnych incydentów w przyszłości, zespoły bę
dą wykluczane z turnieju.

nych przekleństw i ohydnych
wyzwisk tak typowych dla meczów piłkarskich i innych. Ludzie jacyś uśmiechnięci i życz-

szczęście miejsca nie skażone
grubiańskim zachowaniem się

kibiców ..."

•

Kolejny 15. w tym sezonie
turniej amatorów w ramach cyklu Grand Prix Wybrzeża opuchar ,.Dziennika Bałtyckiego"
odbędzie się znowu na kortach
Arki Gdynia. Zapisy chętnych
- w najbliższy piątek do
godz. 16, po czym nastąpi losowanie i pierwsze gry. Ubiegły
14. turniej wygrał Lech Sokołowski, zwyciężając w finale
Juliana Kaczmarka z Gdyni.
Ten drugi stal się ostatnio postrachem clOlowych graczy,
liwi. Nawet „bramkarze" byli m.in. wygrał dwukrotnie z Jacbardzo uprzejmi. Czułem się kiem Piętką. W punktacji po
jakby w innym świecie. To by- 15 turniejach prowadzi L. Sokołowski przed J. Piętką i Wło
ła wielka przyjemność i rado(ko)
sne przeżycie. Prawdziwy re- dzimierzem Kubiakiem.
laks . Są zatem jeszcze na

C

a
orta h

Panorama
Wakacje w „Dwójce"
Dzień dobry, tu Gdańsk
Wakacje w ,,Dwójce"
„Robin Hood" - serial
anim. prod. wiosko-hiszpańskiej

pucharu „DB".

-

Sierpien dopiero w połowie,
a piłkarze pierwszej ltgi rozegrają
jutro już siódmą kolcjk~ spot.kań.
Po raz piąty wyjdą na boisko
w tym miesiącu. Dawka futbolu
rzeczywiście duia, a trenerzy narzekają na zmęczenie swoich zaw<'tdników. Nie wiem jak się to
ma do twierdzeń, że mamy przecież w kraju nad Wisłą futbol zawodowy.
Teraz o tym, co na boisk.ach
ekstraklasy w dniu dzisiejszym.
Oto zestawienie par: Legia Warszawa • Pogoń Szczecin, Ruch
Chorzów· Stal Mielec, GKS Katowice - Widzew Łódź, Wista
Kraków - I.ech Poznań, Stal Stalowa Wola - Siarka Tarnobrzeg,
Zawisza Bydgo81.CZ • Hutnik Kra-

Elbląski turniej na półmetku
wala szczególna waleczność.
Rekordowy wynik padł w meczu grupy „C", w którym
Olimpie Marsylia pokonał Juventusa 11 :O.
W grupie B II wysokie zwycięstwa odnosi drużyna Boruss. Pokonała ona Real Madryt
16:0 i Top Mat 17:l.
W turnieju odnotowaliśmy
też jeden przykry incydent
w grupie ,,A". Drużyna Batoro-

TV
'PO l O·N I A'
7.30 Panorama
7.35 Powitanie, program dnia
Polski
7.40 Krajobrazy
(powt.)
8.05 Telenowela - ,,W labiryncie" (powt.)
9.05 Teleferie na satelicie program dla dzieci
(powt.)
9.50 „Nasze podwórko" - serial
TVP dla młodzieży
10.20 Piosenki na lato
IO.35 ,,Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy" - serial
TVP (powt.)
12.00 Wiadomości
12 .10-15 .50 Przerwa
15.50 Powitanie
16.00 Panorama
16.05 „Krówka" - program dla
dzieci

względu

K

W

- Uroczyste otwarcie mistrzostw nastąpi w czwartek
o godzinie 18 w porcie jachtowym przy molu. Wyścigi rozgrywane będą od piątku do śro
dy. Początek rywalizacji każ
dego dnia o godz. 11. Zmagania żeglarzy toczyć się będą na
dwóch trasach regatowych nie
opodal mola.
- Kto jest głównym organizatorem regat?
- Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Pucku przy wsparciu naszego klubu. Sporej pomocy
udzielą organizatorom jednostki wojskowe, głównie Marynarka Wojenna.
- Dziękuję za rozmowę.
Paweł Kowalski

ściuszki świadczy, że można ją wykorzystywać
przez cale dnie . Mówiono o likwidacji rozpoczę

Pod patronatem „Dziennika Bałtyckiego"

drużynowych mi-

Gołecki zapowiedział,

nie wypuszczą już z rąk takiej szansy i puchar ,,DB" trafi
do klubowej kolekcji. Zobaczymy, a n ie mamy nic przeciwko temu.
że

Regis i Peter Davenport oraz
obrońcy Kenny Sansom i Derek Statham . Jeden z owych

ażdego dnia po połu
dniu, stadion MOSIR w Elblągu wypeł 
niają adepci piłki noż
nej walczący w czterech grupach wiekowych o zwycięstwo
w wielkim turnieju zorganizoMOS IR
przez
wanym
i EOZPN pod patronatem naszej redakcji. Zasada rozgrywania meczów z każdym rywalem i szczegółowy kalendarzyk spotkań powodują, że są
drużyny, które dotychczas rozegrały zaledwie po jednym
meczu. Obserwowaliśmy poniedziałkowe pojedynki toczone równolegle na dwóch pły 
tach boiska. Wszystkie cecho-

polskich „deskowców".
- Proszę podać program im-

Apetyt na puchar

Podczas letniej przerwy
w rozgrywakch, 384 zawodowych piłkarzy musiało się
w Anglii pożegnać ze swoimi
klubami i znalazło na przysło
wiowym bruku. Niektórzy
z nich mają nadzieję znalezienia przystani w zespołach
podrzędnych zespołów. Co
najmniej 100 zawodników bę
dzie musiało jednak zawiesić
chyba buty na kolkach . W gronie objętych redukcją znależli
się m.in. byli znani intemcjonalowie, jak napastnicy Cyrille

... dla młodych piłkarzy
napłynęła z Klubu MRKS
Gdańsk . Zespól juniorów gra w
lidze makroregionu Pomorze i
kadrę
wzmocnić
chce
Ktokolwiek
zawodniczą.
chciałby spróbować swoich sil,
może zgłosić się na stadion
przy ul. Załogowej, codziennie
w godz. 12- 15 do trenera
Janusza Kobylarza.

dział:

Recesia takie
angielski111 utbolu

Oferta •••

(ko)

przeciw zadecydowała wystąpić z wnioskiem do
Rady Miasta o przejęcie obiektów.
Za takim rozwiązaniem zadecydowały konkretne argumenty. Okoliczne dzielnice mieszkaniowe nie dysponują ogólnie dostępnymi obiektami w których można organizować duże imprezy masowe w oparciu o zwarty kompleks - hala
widowiskowa i hotel. W szkołach podstawowych zlokalizowanych w pobliżu (SP 5, 9 i 18),
uczące się dzieci, ze względu na ilość klas mają
bardzo zie warunki do zajęć wychowania fizycznego. Przykład przejęcia hali ZWP przy ul. Ko-

kilku alternatyw, przy 9 glosach za i jedny~

strzostwach Polski
młodych tenisistów do lat 16 na
kortach w Szczawnie Zdroju
prowadzony przez Z. Pluwaka
zespól dziewcząt SKT Sopot
(E. Grusiecka, A. Wygonowska, Z . Borucka, J. Prokopczuk, D. Kurdanowska) zdobył
brązowy medal. Mistrzostwo
wywalczy! MKT Łódż.

uaw)

• \.\. rle~zow~ki.:h półfinało
wych zawodach żużlowych Srebrnego Kasku (mlodzieżowcó,\
do lat 21) startowali Jacek Kali
nowski i Marek Dera z GKS
Wybrzeże - Rafineria Gdańska
Do finału udało sic awansować
jedynie Kalinowskiemu, który
zajął 5 miej:,ce - 10 pkt. (2, 2, 2
I, 3), ale skJ,15yfikowany zo,tal
na 4 pozycji, gdyż jeden z zawo
dników Stali Rzeszów, który
osiągnął 11 pkt. startowa! jako
rezerwowy hez prawa awan$u

Nad stadionem podzielonym
na dwa boiska powiewają flagi
narodowe, Szkolnego Związku
Sportowego i ,.Dziennika Bał
tyckiego".
Spotkania turnieju dopingują znajomi jego uczestników,
ich rodzice i opiekunowie. Największe zdenerwowanie objawiają rodzice dzieci, głośno
przeżywając nieudane zagranie
syna. Natomiast opiekunowie

ków, Warta Poznań - Zagłębie
Lubin, ŁKS Łódź - Górnik Zabne, Tygodnik Miliarder Pniewy
- Polonia Warszawa.
Tym razem kilka spotkan, jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego, wydają się zapowiadać spore emocje. Ot. chociaż
by w Warszawie, gdzie goniąca
czołówkę Legia spotka się z lidernj~cą Pogonią_ Tyle samo punktów co szczecinianie ma też Górnik Zabrze i wybiera się do ŁKS
Łódź. Łoozianie ostatnio z.asygną
lizowali zwyżkę formy, a więc
i tam może być ciekawie. A mecze GKS - Wid.ww? Czy Wi.-.la Lech? W każdym trudno o typoGaw)
wanie faworytów.

drużyn niczym rasowi trenerzy
biegają wzdłuż linii, podpowiadając piłkarzom jak grać,
wygrać .
oczywiście
by
W sporcie może być różnie, ale

na boiskach MOSIR-u ambicji
piłkarzom nie brakuje.
Na turniejowe pojedynki zapraszamy przedstawicieli klubów sportowych prowadzą
cych sekcje piłki nożnej. Warto
poobscrwowasć pojedynki, bo
wśród zawodników trafiają się
bardzo uzdolnieni chłopcy.
Spotkania rozgrywane są od
poniedziałku do piątku od
godz. 15.30. Zapraszamy kibi(am)
ców.

9.IO Przeboje ,.Dwójki"
9.35 ,,Pokolenia" (383) - serial
prod. USA
10.00 Wakacje w ,,Dwójce"
10.05 Na bocznych drogach Europy
10.30 Lato w Polsce
11.00 Panorama
I I.OS „Życie zaczyna się po
trzydziestce" (5) - serial
obyczajowy prod. USA
12.00-14.25 Przerwa
14.25 Powitanie
14.30 Studio Sport - kronika
Mistrzostw Swata w Lekkoatletyce
15 .30 Sport - ,,Z wiatrem i pod
wiatr" - mag. żeglarski
Ojczyzna - polszczyzna
Panorama
16.30 Program dnia; 16.35 PodróArtysta i jego świat:
że z Polsatem; 17.00 „Poszukiwa,,Między sztuką i inkwizyny żywy lub martwy", odc. 50.
cją - Świat Veronesego" w gł. roli Steve McQueen; 17.30
film dok. prod. francu- Filmy animowane; 17.50 „Białe
skiej
kołnierzyki", odc. I - wioski se16.40 Lato w Polsce
rial komediowy; 19.00 Informa17.00 Losowanie gier liczbo- cje; 19.l O „Supermodelka" . odc.
wych Totalizatora Sporto- 20, reż. Roberto Talma; 19AO Filwego
my animowane dla dzieci z serii
17 .05 Multihobby
.,Baśnie i waśnie"; 20.00 „Detek17.30 ,,Pokolenia" (383) - serial
tyw O.A.", odc. 3, reż. George
17 .55 Halo dzieci
McCowan. Do sennego Santa Lu18 .00 Panorama
isa dociera plaga narkomanii. De18.03 PANORAMA
tektyw DA musi znaleźć handla18.35 Kolo fortuny - teleturniej
rza rozprowadzającego trefny to19 .05 „Opowieść o bitwie" (2) - war, ponieważ coraz więcej nafilm dokumentalny
rkomanów umiera z przedawko20.10 ,.Życie zaczyna się po wania zbyt mocną heroiną; 21.00
trzydziestce" (5) - serial ,,Księźycowi jubilerzy", reż. Roobyczajowy prod. USA
ger Vadim ; 22.30 Informacje ;
21.00 Panorama
23.00 „Ludojad" - film sensacyjny. W gł. roli Burt Reynolds; 0.20
21 .30 Ekspres reporterów
22.00 „Sara" (8) - serial kome- Program na jutro: 0.25 Pożegna
nie
diowy prod. USA

pracy; ll.45 Syreny z Tytana fragm . powieści Kurta Vonneguta; 12.10, 13.10, 14.10 Raport miejski; 13.40 Kto czyta
nie błądzi - konkurs; 18.05 W
to mi graj; 19.05 Wieczór
wyborczy; 21.05 Tylko w
22.00 Radio BBC;
środę;
23.00 Retransmisja koncertu
Ń 'S
zespołu Jesus Jones na festiwa2.00. 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, lu Zarnowiec '93; 23.45 Noc
6.30, 7 .00, 7 .30, 8.00, 8.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
i poezja; 0.05 Intymne spotka9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
nia na gdańskiej antenie; 4.05
13.00, 14.00, 15.00, 21.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, Country nad ranem
22.00, 23.00, 0.00 i 1.00: Ser- 21.00, 21.55, 0.00: Wiadomowisy informacyjne; 6.00-9.00 ści; 0.58, 6.28, 13.05, 21.05:
Poranek z Radiem ARnet Rybacka progn. pogody w pr.
;9.05-12.00 Drugie śniadanie - I; 5.20 Rolniczym ekspresem;
śprowadzi Darek Małkowski; 5.40, 6.40 Przegląd prasy; 6.10
12.05 - 15.00 Popołudnie z Ra- Minc;ła doba; 7.10, 8.10, 16.40,
diem ARnet; 15.05 - 20.00 J7 .40 Wiadomości sportowe; od 6.00 do 0.00 (co godzinę) :
Muzyka non stop; 20.05-22.00 7.35 Auto Opel Radio; 9.10 Wiadomości: od 630 do 1830
Wieczór klubowy; 20.05 Serwis ekonomiczny; 7 .47, (co godzinę): Skrót wiadomo8.47, 17.47 Radiowa giełda ści; 6.10, 7.10, 8.10, 11.10,
Wokół X muzy - aud. Tomasza
Buzy; 22.05-0.00 Słuchaj
razem z nami - prowadzi Janusz Zarzycki; O.OS - 2.00 120
minut złamanych organów;
2.00 - 6.00 Muzyka non stop

RAD I O

ARNET

16.50 Gość TV ,,Polonia"
17 .00 Teleexpress
17 .15 „Sześc milionów sekund"
- serial dla dzieci
17.45 Gość TV ,,Polonia"
18.00 Mieszkamy w Polsce:
Słowiński Park Narodowy
18.20 Na życzenie - Blok programowy TV „Polonia"
19.15 Wieczorynka: ,,Dziwny
świat kota Filemona"
19 .30 Wiadomości
20.00 Telenowela - ,,W labiryncie"
21.00 Panorama
21.25 Dwóch na dwóch - prezentacja komitetów wyborczych
21.35 „Daleko od szosy" odc. 4
(7) - serial TVP
23.00 Program publicystyczny
0.00 Panorama
0.05 Program na czwartek
O.IO Wokół kabaretu
0.40-7.30 Przerwa

RAD I O
K
GD A

,RAD I O
P-L U

14.10, 16.10, 17 .10, 20.10:
lokalne; 5.50
Powieść; 6.10 Hity z winylu:
6.43, 22.15 : Ewangelia; 6.52
Przegląd prasy; 7 .25 Patron
dnia; 7.44, 15.44: ,,Wykop"
drogowy; 7.40, 18.10: Serwis
sportowy; 8.40, 15.40: Serwis
ekonomiczny: 9.35 Gość
PLUSA; 10.10, 21.10 News in
English; 10.35 „Za dużo, za
mało" - konkus; 12~l5 Konkurs
„Zepter"; 13.40 Propozycje
kulturalne;l4.40 Serwis FORDA; 16.35 Konkurs .,Gitara";
18.40 Wiadomości z życia Kościoła; 18.52 Kościół w drodze; 19.40 „Pluszowy kącik" dobranocka: około 2355 Lektura przed północą ; 0.05 Radio
PLUS Noc; 4.00 Poranek
muzyczny Radia PLUS

Wiadomości

