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„Nie mam

Negociacie ze

straikuiącymi

Clinton - Jelcyn, porozumienie w sprawie

GDAAsK •Jasień, lełJ1ax 058 32 54 63
Ogrzewanie, ciepła woda, regulacja

~ Vaillanl

Bośni

czarnych teczek"
- Przez ponad trzy lata
pan prezesem NIK,
czy oprócz ujawnionych
przez NIK afer i mafijnych powiązań w gospodarce, na przykład w aferze węglowej, posiada
pan nie ujawnione dokumenty na ten temat?
- Posiadam takie, które mają charakter tajny i
które zostały przekazane
marszałkowi Sejmu, prezydentowi, premierowi.
Natomiast czarnych teczek sobie nie przygotowybył

wałem.

- Może pan powiedzieć,
jakich spraw dotyczą te tajne
dokumenty?
- To są dokumenty związa
ne z działalnością sil zbrojnych, czasami są związane z
tajemnicą bankową ...
- Na czym polegał mechanizm afer bankowych?
Najogólniej mówiąc na
tym, że bank był tworzony po

Ósmą dobt wstrzymany fest ruch pociągów towarowych
na terenie śląskiego okręgu PKP.

od ludzi troi je ukraść.
Drugi mechanizm polegał na
rozdawaniu kredytów, o których z góry było wiadomo, że
nie będą zwrócone albo na
dawaniu gwarancji o których
też było z góry wiadomo, że
były udzielane tylko po to.
żeby płaciły za nie banki.
Wywiad z Lechem Kaczyńskim, kandydatem PC na
prezydenta, publikujemy na
str. 8.
to,

żeby zebrać

chę pieniędzy

Przewodniczący Śląskiego

Weto konser watora

północnym cyplu wyspy położonym bezpośrednio na
przedłużeniu Długiego Targu, za Motławą - na powstać

hotel z 200 apartamentam i,
multikino. kilka budynków
mieszkalno-b iurowych, a nad
wodą - amfiteatr i przystań
jachtowa. Niewysoka zabudowa miałaby hannonizować
z klimatem Głównego Miasta
i pobliskich spichrzów.
Sz.czegóły na str. 4.
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Na gdyńsklef hall largo·
wei przedstawlcfele Komi·
tefu Kinematopra fil I poli·
cła dokonali wspóln ef
ot.ławy na piratów.
Jednego z nich zatrzymano
w pościgu, gdy umykał z kartonem pełnym kaset. Zaskoczenie piratow było pełne,
bowiem twarze policjantów

znali i zazwyczaj nadążali z
Kontrolerów z
Warszawy wzięli za klientów ... Zatrzymano w sumie
czterech dżentelmenów, którzy na turystycznyc h stolikach mieli 89 kaset i 33 puste
obwoluty.
Więcej o pirackim interesie na str .4.

ewakuacją.

Gdyni
Wiosną

1991r. w Gdyni

gią rozwoju miasta. Potem

nastąpiła długa przerwa w
pracach. Dwa miesiące temu
zostały one wznowione. Zespoly ekspertów przystąpiły
do tworzenia kolejnego, bardziej już szczegółowego, do-

kumentu pt. ,,Gorące probiemy: ~cenariusze 1:'warunk.?,wal? 1 cele roz':"'OJU Gdy~• .
Ubiegłc_ityg?dmowe sen;manum miało un dostarczyc dodatkowego matenału. Czy
. ,,
dostarczył??
Odpowiedź na to pytame
publikujemy na str. 5.

24 paf.dziemika wtorek, imieniny Rafaia,Marcina
1648 - Państwa europejskie uznały niepodległość Holandii
1795 - Trzeci rozbwr Polski
1882 - ur. Imre Kalman, kompozytor węgierski
1945 • Powstanie ONZ
1957 - zm. Christian Dior, dyktator mody
1974 - zm. Dawid Ojstrach. skrzypek rosyjski
1989 - zm. Jerzy Kukuczka, himalaista
Światowy Dzień Informacji
.
.
.,
Dzień Organiwcji Narodów Zjednoczonych
inicjatywy Austrii nastąpił trzeci, ostateczny ro~b1?r Polsk1. Austna
zajęła Kraków i tereny po P!li~ę, Wisłę_ i Bu?, Prusy z1em1e ~ P1hcę,. Bug I
Niemen, Rosja terytoria po limę Bug-N1em1ro°'."'-Grodno. Granice rozbiorowe
przetrwały do powstania Księstwa Warszawskiego. ___ - - ~

z

Dziś będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Wiatr

południowo-zachodni

umiarkowany okresa·
smi dość silny. Wystąpią małe wahania
ciśnienia.

(A.)

(PAP.bp)

Grudzień

1

70

Da lsze ś l edztwo

czy proces?
Z

espół sędziów apelacyj-

nych 26 bm. wyda decyzję w sprawie zażale
nia złożonego przez
prokuratora Bogdana Szegdę.
Sąd Wojewódzki 3 lipca odesłał mu akta z wyjaśnieniem,
jakich uzupełnień oczekuje, a
Szegda I O lipca zaskarżył tę
decyzję w Sądzie Apelacyjnym. Niebawem dowiemy się
więc, czy prokuratura będzie
pogłębiać dokumentację, czy
proces rozpocznie się bez tego.
Trudno powiedzieć, co byłoby lepsze. Skoro prokuratorzy wojewódzcy przez półtora
roku nie potrafili poprawić materiału zebranego przez prokuraturę wojskową, trudno przypuszczać, aby zrobili to teraz.
Przy tym czas płynie, świadko
wie wymierają. Z drugiej stro-

sąd będzie prowadził
czynności, które powinna była
zrobić prokuratura, proces cią

ny, jeśli

gnął się będzie
ność.

w

nieskończo

Wiesława Kwiatkowska

Tymczasem trwają przygotowania do obchodów 25 rocznicy Grudnia. Z niepokojem
dowiadujemy się, że różnić się
mają od wszystkich poprzednich ceremonii, a to za sprawą znacznie większego i aktywniejszego udziału w nich
wojska. Przewiduje się m.in.
wystąpienie szefa sztabu generalnego, gen. Tadeusza Wileckiego, który miałby przeprosić
za zbrodnie popełnione przez
wojsko w 1970 roku.
O wątpliwościach związa
nych z planowanym „aktem
skruchy" - na str. 7.

WHyde Parku położonym ok. 130 km od Nowego Jorku 23 paf.dziem1ka odbyło się spotkanie prezydentów Rosji i USA, Borysa Jelcyna (z prawej) i Billa Clintona (z lewejl.

Fot. PAP/CAF

Prezydeacl Rosił I USA·
Borys J•lcyn I Bill Clinton•
oslqgntll w poniedziałek
porozumienie w sprawie Bo·
śal I Hercegowiny • polnformowała ag•ncIa TASS.

Szczególów porozumienia
brak.
W domu prezydenta Franklina D · Roosevelta, w miejscowości Hyde Park w stanie
New York, rozpoczęło się w
poniedziałek w południc spotkanie prezydenta Billa Clintona z prezydentem Rosji Borysem Jelcynem.
K i l ka godzin wcześniej
agencje informowały• że Moskwa i Waszyngton wciąż nie
mogą się porozumieć w kwestii zasad włączenia wojsk ro-

międzynarodo-

syjskich do
wych sił, mających nadzorować porozumienie pokojowe w
Bośni. Moskwa nie zgadzała
się, by jej żołnierze służyli pod
dowództwem NATO; Waszyngton odrzucał wszelkie sugestie idące w kierunku współdowodzenia lub dowodzenia na
zmianę.
Przedstawiciele administracji USA zastrzegali, by nie
oczekiwać zbyt wiele po tym
trzecim z kolei w tym roku
spotkaniu obu przywódców.
W niedzielę czołowi współpracownicy Clintona zaznaczali, ze spotkanie z Jelcynem nie
przyniesie żadnego przełomu
w najważniejszych sprawach
będących tematem szczytu.
Rozmowy zdominowała za-

Gdańskie

Targi

Infoman

Jej celem jest wspólne wyw przetargach o
budowę gdańskiej oczyszczalni
Wschód i pasażerskiego terminalu portu lotniczego Rębie
chowo. Członkowie konsorcjum podpisali także list intencyjny z Bankiem Gdańskim
S .A. na temat finansowania
stępowanie

Dzlslal w Centrum Ta'90•

wym w Gdańsku· Oliwle (ul.

Beniowskiego 5) rozpoczyna
sit kolejna Impreza targowa
zorganizowa na przez Mit·
dzynarodow e Targi Gdań·
skle S.A.

(Jl.)

kowal w QNZ plany operacji
wojskowej NATO, twierdząc,
ze wymaga ona mandatu Rady
Bezpieczeństwa. Waszyngton
obawia się, że niezależna rola
militarna Rosji w Bośni może
doprowadzić do podziału Bałkanów na rosyjską i zachodniaąstrefę wpływów, ponieważ Rosjanie są tradycyjnymi
sojusznikami Serbów. Sarajewo mogłoby wówczas stać się
„drugim Berlinem", co oznaczałoby kolejną zimną wojnę.
Clinton ma nadzieję, ze Jelcyn zgodzi się, na przykład, na
pełnienie przez wojska rosyjskie w Bośni zadań drugorzęd
nych, takich jak oczyszczanie
pól minowych i pomoc w
transportowaniu uchodżców .

(PAP,bp)

lotnisko i oczyszczalnia

Nafwlt ksze firmy budow· wykonywanych przez konsorlane gdańskiego Wybnei a cjum przedsięwzięć.
Do konsorcjum weszły: Inpodpisały wczoraj w Gdań·
Przedsiębiorstwo Instalastal,
·
sku umowt konsorcfalną.
Przemysłowych Polnord,

'95
Tym razem jest to świat
komputerowy - dla specjalistów i drobnych użytkowników
- Międzynarodowe Targi Zarządzania Informacją INFOMAN '95.
Przez cztery dni (do piątku)
można zapoznać się z propozycjami ponad 100 firm.
Organizatorzy przygotowali
cykl seminariów specjalistycznych - dla twórców i użytkow
ników programów komputerowych z instytucji administracji
państwowej i banków. Zaprezentowane będą m. in. rewelacja sezonu - WINDOWS '95,
zarządzanie informacją na rynku kapitałowo-inwestycyjnym
a także działania interdyscyplinarne (na przykładzie systemu
ratowniczego woj. gdańskie
go), projekty rządowe z zakresu informatyki, systemy informacji przestrzennej.
Targi INFOMAN '95, mimo
specjalistyczn ego charakteru,
są także atrakcją dla publiczności. Można zapoznać się z nowinkami w świecie komputerowym. Wystawa jest czynna codziennie, w godz. 10- 18.

pewne kwestia Bośni, głównie
udziału wojsk rosyjskich we
wcielaniu w życie ewentualnego porozumienia pokojowego
w tym kraju. Obaj przywódcy
mieli również rozmawiać o
rozszerzeniu NATO i o sprzedaży przez Rosję technologii
atomowej Iranowi.
Tego samego dnia, na jubileuszowej sesji Zgromadzenia
Ogólnego NZ, Jelcyn ponownie wyraził sprzeciw wobec
rozszerzania Sojuszu Atlantyckiego na W schód. Stanowiska
Rosji i USA zasadniczo różnią
się także w sprawie Bośni. Stany Zjednoczone chcą, by wojska rosyjskie wzięły udział w
operacji pilnowania pokoju w
tym kraju, ale pod wspólną komendą NATO. Jelcyn skryty-

Gru pa zbud uje

gdańskie

Strate gia rozwo ju
rozpoczęto prac.e nad strate-

Wilk stwierdził w rozmowie z
dziennikarzem PAP. że przedstawiciele 11 obradujących w
Warszawie central związko
wych są bardzo powściągliwi
w przyznaniu preferencji w
podwyżkach plac, jakich żąda
ją kolejarze na Śląsku.
Jego zdaniem, determinacja
kolejarzy śląskich jest tak wysoka, że nie jest w stanie zagwarantować, czy strajk nie
zostanie wznowiony, jeżeli postu Iaty płacowe nie będą
uwzględnione. ,,Bez podpisania porozumienia nie mamy po
co wracać na Śląsk. A minimum, to ustalone z dyrektorem
Pawłowskim 74 zł"- dodał
Wilk. W poniedziałek wieczorem na wjazd do Polski czekały po czeskiej stronie (region
ostrawski) 53 pociągi towarowe.
O efektach straj ku w portach czytaj na str. 3

Sztabu Strajkowego Romuald

Wyspa Spic hrz
po ame ryka 'sku
Przedstawici ele amerykańskiej korporacji budowlanej Hardage Group przedstawili wczoraj pierwszy kompleksowy plan zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów. Projekt podoba się wszystkim gda11skim
decydentom , z wyjątkiem
wojewódzkieg o konserwatora zabytków.
Zgodnie z projektem amerykańskich architektów, na

Od niedzieli rano normalnie
wszystkie pociągi pasażerskie. W poniedziałek o
godzinie 16.00 w Warszawie
rozpoczęły się negocjacje
przedstawicieli Dyrekcji Generalnej PKP i 11 central związ
kowych działających w PKP
oraz Okręgowego Sztabu Strajkowego z Katowic.
Kolejarze-związkowcy rozmawiający od poniedziałkowe
go popołudnia z dyrekcją PKP
chcieliby przyspieszeni a rozmów w sprawie skali podwyżek w br. na kolei.
Uzgodniono, iż rozmowy w
tej sprawie odbędą się w trzeciej dekadzie listopada, kolejarze naciskali na pierwszą dekadę . - powiedział dziennikarzowi PAP podczas kolejnej przerwy w negocjacjach przedstawiciel Generalnej PKP Andrzej
Krawczyk.

kursują

Browar
sprzedany
Zarząd Miasta Gdańska zbył
wczoraj udziały gminy w He-

weliusz Brewing Company,
australijsko-holenderskiej spół
ce Brewepole za 4 ,5 mln zł.
Pierwotnie cena miała być o l
mln zł niższa, nie zgodzili się
na nią jednak radni. Warunki
renegocjowan o i od wczoraj
Brewepole jest wyłącznym
właścicielem gdańskiego browaru.
W zamian za sprzedaż
udziałów nowi właściciele zobowiązali się zainwestować w
W prawyborach zorganizowhllych w niedzielę przez naszą ga7107 mieszkańców Trójmiasta. Niektórzy chęt
ni do głosowania nie mogli dostać się do urn, taki był tłok. W
prawyborach wygrał Lech Wałęsa, drugi był Aleksander Kwaśniewski. trzeci - Janusz Korwin-Mikke.
Fotoreportaż na str. 9
zetę wzięło udział

przedsiębiorstwo
kwoty, udostępnić

Jan Kreft

Dec yzia zgocl

Gdańsk

Fot. Jacek Awakumowski

cji
Mostostal Gdańsk SA, gdański
Przembud, Korporacja BudowI ana Doraco , Elektromontaż
SA, GPRD i lider konsorcjum,
Hydrobudowa.
- Porozumieliśmy się, aby
sprostać rosnącym wymaganiom inwestorów i realizować

wszystkie największe przedsię
wzięcia budowlane na Wybrzeżu - mówi Edward Lipski, prezes Elektromontażu Gdańsk
S.A. - Za pierwszy cel stawiamy sobie wygranie przetargu
na budowę oczyszczalni
Wschód.
Obok gdańskiego konsorcjum do przetargu tego staną
prawdopodob nie Elektrim,
Exbud i Budimex.

poważne

pracownikom IO proc. akcji i wpłacać
do kasy miasta dodatkowe
środki przez najbliższe pięć lat
- będzie to każdorazowo równowartość 324 dolarów.

(aks)

z praY# m
MC&Czbuduje wielką hurtownię?

W

arunki lokalizacji i
zabudowy wydan,ę
przez Zarząd Miasta
Gdańska holenderskiej spółce
Macro Cash and Carry są
zgodne z prawem - orzekło Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Tym samym spółka
może ruszyć z inwestycją przy
ul. Czarny Dwór.
Decyzję ZMG w sprawie
warunków lokalizacji i zabudowy zaskarżyła spółdzielnia
mieszkaniow a i kilku mieszkańców okolicznych budynków. Skargę poprzedziła burzliwa debata na temat inwestycji
w Radzie Miasta Gdańska większość radnych sprzeciwia
się przedsięwzięciu ze względu
na pobliskie ujęcia wody pitnej
i problemy komunikacyj ne.
Jednocześnie radni zobowiąza
li zarząd do niewydawania de-

cyzji w sprawie zezwolenia na
budowę.

Megahurtow nia

MC&C

(oferująca produkty spożywcze
i przemysłowe) przeznaczona
jest dla dużych odbiorców stosując niskie ceny może spowodować kłopoty finansowe

miejscowych hurtowników .
Tym też tłum aczono niechęć
do niej części radnych związa
nych z kręgami kupieckimi.
Sprawę rozpatrzyło Samorządowe Kolegium Odwoław
cze. Stwierdziło ono, że warunki lokalizacji i zabudowy są
wydane zgodnie z prawem. Zarząd Miasta nie będzie więc
mógł odmówić wydania zezwolenia budowlanego.
Przeciwnicy inwestycji mogą się odwołać do Naczelnego
Sądu Administracyjnego. (aks)
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Obchody iubileuszowe ONZ

Papierów Wartościowych
Notowania akcji 23 października

Jeśli

Giełda

Akcje

Kurs

Zmiana

(zł}

(oroc.)

AGROS

25.S
141

+1,6
-1,4
+2.6
+1,3
+0,8
+3,J
-13
+2,J
+3:0
+24

BIG
BPH
BRE
BSK
BUDIMEX
BWR
BYTOM
DEBICA
ELEKTRIM
ESPEBEPE
EXBUD
GORAZDZE

790 ns
39.0 ns
133.0
167
3.8
441
340

84
14 7

oo

26
47J

+4,0

IRENA

28

o.o

28
316

+0,3

25,4

+O 8

roczystości jubileuszo-

we Organizacji Narodów Zjednoczonych
zbliżają się do końca. Jutro - w
ostatnim dniu ,Jety narodów" mija „okrągła" rocznica wejścia. w życie w 1945 roku Karty San Francisco.

7 05

+07
400nk +1,3
57
+18
oo
6J
-0,7
6.8
-1.7
11.S
570
+0,9
26,5
o.o
167
-9 7

oirociM"

OPTIMUS
PBR(D)
PETROBANKft
POLIFKUTNO
POLIFARBCn
POLIFARBWr
PPABANK
PROCHNIK
RAFAKO
REMAK
ROLIMPEX

7JI,

-3.7

30,2
9A5
6A

+I.O
-2,1
+3,2

Równi i równiejsi

o.o

24.0

da szy

U

o.o

140nk --6.0
200
+I.O
106
o.o
450
oo
SOKOŁOW
2.16
+19
+0,4
STALEXP
25.S
STOMIL (D)
-2.5
19.S
SWARZEDZ(D' 106 nk -45
12,0
TONSIL
o.o
6,2
UNIVERSAL
+1,6
VISTULA
8,35 ns +3.1
WARTA
SI Ons
o.o
5(i
WBK
+2 8
WEDEL
-2,6
111 O
WOLCZANKA 21J
o.o
ZYWIEC
195 On o.o
H.Al\iK
lh.7
+I.~
-0,3
BETONSTAUD 350
DOM-PLAST
137
+I,5
DROSED
296nk oo
EFEKT
-1 I
180
ELEKTROEX(D) IJ9 nk -5~
+0,9
FARMFOOD
22,1
INDYKPOL
8!7 n.s · -1,1
+0,5
JUTRZENKA
43~
9.0Snk +!,!
KPBPBICK
KRAKCHEM
o,o
4~
PROCHEM(D) 6,15
-2,4
OBROTY: 34 728 tys. zł
WIG:7905,8(+0,7); WIG 20: 801.0
(+1,4); WIRR: 1062,9 (-0,3); nknadwyżka kupna; ns-nadwyżka
sprzedaży; O-kurs min.
KORONA: 49,80 zł (+29 gr)
PIONEER: 48,70 zł (+15 gr)

..

Na inauguracyjny bankiet
wydany przez prezydenta Clintona nie zaproszono premierów
Kuby, Iraku, Iranu, Libii, Birmy, Korei Północnej, Sudanu i
Somalii ze względu - jak określono - z powodu zarzutów o
popieranie terroryzmu bądź ze
względu na antydemokratyczny charakter ich rządów.

Hanna
Gronkiewic1·Walt1

ONZ w XXI wieku
Wczoraj, w drugim dniu
uroczystego posiedzenia w Nowym Jorku światowi przywódcy, od prezydenta USA Billa
Clintona złożyli hołd ONZ w
50 rocznicę jej założenia, jednakże różnili się w tym, co należy zrobić, by uczynić tę organizację wiarygodną w XXI
wieku. Wysunięto niewiele nowych propozycji nadania Narodom Zjednoczonym nowej wizji lub wydostania ich z krawę
dzi bankructwa, jednak ze strony przedstawicieli żadnego zakątka .~wiata nie odezwał się
głos opowiadający się za
znmiejszeniem roli ONZ.
Grupa 16 państw, w tym
m.in. Szwecja, Japonia i RPA,
wezwały pozostałe państwa

członkowskie do włączenia się
do ruchu na rzecz reformy cale go systemu ONZ, a zwła
szcza mechanizmu utrzymywania pokoju, finansów i struktury organów ONZ.

Premier RP zadowolony
Podczas kilkunastominu towej rozmowy Warren Christopher wyraził swoje uznanie
dla dokonującej się w Polsce
transformacji politycznej i gospodarczej. Stwierdził bardzo
dobitnie, że Polska może liczyć
na poparcie USA na forum
międzynarodowym

i

podkreśli!

niezmienność

polityki Waszyngtonu w kwestii poszerzenia NATO i polskiego w nim
członkostwa.

- Zadowolony jestem z tego,
pan Lake stanowczo potwierdzi! i podzielił mój pogląd
o niemożliwości odkładania
sprawy rozszerzenia NATO,
która jest sprawą przesądzoną powiedział premier Józef Oleksy po spotkaniu z doradcą
prezydenta Clintona ds. bezpieczeństwa narodowego Anthony Lakiem.
Tematem rozmowy z Lakiem było również wystąpienie
prezydenta Rosji, Borysa Jelcyna, który wypowiedział się
zdecydowanie przeciwko rozszerzeniu NATO. Pan Lake
podziela moją opinię, że nie
ma kwestii odkładania rozszerzenia z takich czy innych powodów wewnętrznych
stwierdził premier RP.
(PAP)
że

~
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USD ±

242,90
175,05
FRF I 49,49
156,13
NLG
CHP-- ~ 214,84
SEK
36,24
GBP
383,24
!TL
15.06
SUR
Złoto
29,77
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podstawową Zieliński uznał

stosunek kandydata na prezydenta do zasady sprawiedliwości społecznej , która powinna,
jego zdaniem, mieć charakter
ustrojowy. Jest to nieodzowne
w sytuacji, gdy ok. 40 proc.
obywateli żyje poniżej minimum socjalnego.
Zieliński oświadczył, że jako prezydent będzie pozostawał w stałym kontakcie z przyszłym rzecznikiem praw obywatelskich, w odróżnieniu od
Lecha Wałęsy, który nie znalazł czasu na ani jedno z nim
spotkanie.

Waldemar Pawlak

RZcKA//11) ?A ~1ro!il10/f!A tĄe11!f11 .. ,
ncj opcji. W przeciwnym razie
będą ,.trzy konie, które rozerwą
państwo: w jedną stronę prezydent, w drugą rząd, w trzecią
Sejm. Mniejszym nieszczęś
ciem będzie, jcś li władza pozostanie w jednych rękach. Gorzej, gdy władza zostanie
podzielona między zwalczają
ce się opcje, które w sposób
całkowity będą w stanie od góry sparaliżować kraj" - mówił.

Aleksander Kwaśniewski
Aleksander Kwaśniewski
powiedział wczoraj w Lublinie, że w razie wygrania wybo-

W najbliższą sobotę, w Królewcu odbędzie
uroczyste pożegnanie żaglowca, który wyruszy w kilkumiesięczny rejs dookoła świata. W
ten sposób zostanie uczczony jubileusz 300-lecia istnienia Floty Rosyjskiej, założonej przez
cara Piotra Wielkiego. Przy okazji przypomniany zostanie wyczyn żeglarski Kruzenszterna,
który 190 lat temu, jako pierwszy rosyjski że
glarz, opłynął świat ..
się

I

Oznaezenia: USD - dolar amerykański. DEM - marka niemiecka, FRF - frank francuski, NLG - gulden holenderski, CHF - frank szwajcarski, SEK - korona szwedzka,
GBP - funt brytyjski, ITI. - lir włoski, SUR - rubel rosyjski (notowania z Moskwy).
Złoto: w złotych za gram, z Londynu - za uncję.
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla· za 10 OOO)
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o
ząd węgierski zarzucił

skrajnej prawicy, że zagraża demokracji i praworządnemu państwu. Wczoraj, podczas uroczystości upamiętniających rewolucję antykomunistyczną z 1956 roku na
Węgrzech, minister spraw zagranicznych Laszlo Kovacs
podkreśli!, że jej dziedzictwo
należy do ludzi chcących niezależnych, dostatnich i demokratycznych Węgier, a nic do
tych. którzy „plamią" obchody
święta państwowego „ekstremistycznymi ideami".
W przeddzień oficjalnych
obchodów 39 rocznicy węgier
skiego Października i 6 rocznicy proklamowania Republiki
Węgierskiej, skrajnie prawicowa, populistyczna i antysemicka partia Węgierska Sprawiedliwość i Życie (MIEP) zorganizował a kilkudziesięcio
tysięczną demonstrację antyrządową w centrum Budapesztu.
MIEP oskarża rząd o działa
nie na szkodę narodu i żąda dymisji gabinetu. Koalicyjny rząd
socjalistów i liberałów MIEP
oskarża o wyprzedaż kraju, zamykanie szpitali położniczych
i domów matki, wywłaszczanie
radia i telewizji, uciszanie
,,głosu narodu''. Skrajna prawica uważa ponadto, że rząd socjal isty Gyuli Horna oddaje
niepodległość kraju i słucha
„dyktatu Międzynarodowego
FunJuszu Walutowego i Banku

„pozwalają'' budować rzeczywistość wolną od konflik-

tucji

tów religijnych".

Jan Olszewski
...twierdzi, że nowa, najniż
sza stawka podatkowa w ustawie uchwalonej niedawno, jest
fikcyjna. Kandydat na prezydenta powiedział, że jest oszustwem ze strony Aleksandra
K waśniewskicgo i autorów nowelizacji ustawy podatkowej.
„Oszukując ludzi najuboższych
usiłuje się uczynić z nich klientelę SdRP jej kandydata" - powiedział Olszewski.

barku „Kruzensztern" zainauguruje w Królewcu oficjalnie przygotowania do
przyszłorocznego święta rosyjskiej floty. Tego
dnia na skwerze przed gmachem sztabu Floty
Bałtyckiej w Królewcu odbędzie się uroczyste
podniesienie na maszt flagi św. Andrzeja. Od tego też dnia, w każdy weekend, mieszkańcy grodu Kanta będą mogli obserwować ceremonię
wciągania flagi i oglądania specjalnej kompozycji plastycznej, zawierającej morskie oraz rosyjskie akcenty, które podreślają związki Królewca
z morzem i ... Rosją.
Pożegnanie

(mur)

(PAP)

....· ,•··
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dziura
Nalwltluia od tnech lat,
o ro1111iarach prawie 23 •In
km kw. d1lura oH•owa
utworzyła sit nad Kołem Po·
larnym. Jest Ha satem o
ponad 1,5 rasa wltk11a od
powlerschnl Antarktydy•.
Eksperci uważają, że jeśli
nie powstrzyma się emisji
szkodliwych substancji do atmosfery, to w ciągu najbliż
szych 4-5 lat, dziura nad „lodowym kontynentem" może się
tylko powiększać. Na razie,
mało skuteczny jest międzyna
rodowy zakaz ograniczający
zatruwanie powietrza substancjami CFC. Uczeni przewidują,
że coraz większa dziura w warstw ie ozonowej to przede
wszystkim niebezpieczeństwo
ocieplenia klimatu planety, już
zresztą obserwowanego. (PAP)

,To skandal...
• Wicemarszałek SeJmu
Aleksander Małachowski nazwał ;;zakrawającym na skandal" fakt, iż Lech Wałęsa pojawia się w programach in
formacyjnych TV p,1blicznej
o .wiele częściej, niż inni
uczestnicy kampanii wyborczej. ,,Telewizja publiczna
nie jest własnością prezyden
ta RP" ~ stwierdził wicemarszałek na konferencji praso
.
, wej w Białymstoku.

Dodatki mieszkaniowe
pried Trybunałem

1

• Przed Trybunałem Kon- i
stytucyjnym zakończyła się .
rozprawa dotycząca konsty- '
tucyjności ustawy o najmie ,
' lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, której
przepisy zaskarżyło kilka
organów samorządowycłt
; oraz Związek Miast Polskich
w imieniu blisko 500 gmin
Orzeczenie w tej sprawie
Trybunał ogłosi dzisiaj. ·

Kartka z hjstorii
• Przed 200 laty - 24 paź
dziernika 1795 r. podpisane
zostały traktaty austriackopruski i prusko-rosyjski ustalające ostatecznie m rozbiór i
całkowitą likwidację państwa

i

(mrz)

polskiego.

ŚWIAT
Papiei krytykuie
• Jan Paweł Il napiętnował
,,wypaczone mechanizmy"
dystrybucji światowych zaso' bów naturalnych i produkcji
rolnej, zwracając się do ucze
stników 28 sesji Konferencji
FAO (Organizacja ds. Wyży
wienia i Rolnictwa ONZ) w
, Rzymie.

Wyborcze Slranki
• Z 69 partii i bloków wyborczych, które zapowiedziały udział w grudniowych wy;borach do Dumy PaństwoweJ
Rosji, 43 ugrupowania dostarczyły do północy 22 paż
dziernika listy z dwustoma
tysiącami podpisów, co upowania je do wystawienia
swoich kandydatów .

Dymisia figuranta
• Sałambek Chadżijew,
premier tzw. rządu ocalenia
narodowego Czeczenii, osadzonego w Groznym przez
Moskwę, podał się do dymi
sji. Usunit;cia Chadżijewa i
rozwiązania jego marionetkowego gabinetu wielokrotnie
domagali się przedstawiciele
, Dżochara Dudajewa na roz- '
'mowach pokojowych w Gro- ,

znym.

Druga świeiość
• Według badania, ktoregc
wyniki opublikowało Europejskie Biuro Organizacj
Konsumenckich, blisko 4C
.proc. ryb sprzedawanyct
;konsumentom w krajach Uni
Europejskiej jest niskiej jako
ści, a 4 proc. wręcz nie nadaje się do spożycia.

(mrz)
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Prawica już

.

się zmęczyła~

Kovacs, szef dyplomacji,
oświadczy!, zaś że Węgry mają
demokratycznie wybrany rząd,
przeciwko któremu mogą zo-

(PAP)

Według Pawlaka Polska jest
„jedynym krajem w Europie
środkowej i wschodniej, który
może sobie pozwolić na suwerenność i samodzielność gospodarczą", co nie wyklucza
przyszłego członkostwa w UE.
Polska musi jednak zadbać
NIE TYLE O „wejście do Europy", ile o należne w niej
miejsce. Nie możemy - mówi!
- biernie naśladować wzorów
zachodnich, ale powinniśmy
,,jak Chopin" czerpać z naszych tradycji. Atutem Polski
jest, jego zdaniem, fakt, że jej
rolnictwo opiera się na gospodarstwie rodzinnym. Za sprawy decydujące o gospodarce
Pawlak uzna! kurs złotego i
stopę procentową, która powinna być obniżana.

Mega •

Światowego".

stać wzniecone „jedynie antykonstytucyjne rozruchy. ale nie
rewolucja".

Olszewski uwaza, ze Kwaprzedwyborcze obietnice poprawy sytuacji materialnej najuboższych
przez wprowadzenie 19-proc .,
podatku, oszukuje społeczeń
stwo i cynicznie manipuluje
opinią publiczną. To cyniczny
zabieg propagandowo-polityczny - l,?owiedział.
śniewski, składając

Tadeuu Zieliński

ZA t!ED!Jl!!O!UĄ GbRA(/1/~ZA ó![O!il/O;t/11

• Komisja Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego
;Przekazu w wydanym wczo'raj oświadczeniu przestrzega
, katolickie media przed rozpo1wszechnianiem nieprawdy, a
: także pomówień dotyczących
'.kandydatów, w prowadzonej
'obecnie kampanii prezydenckiej

•••

Tadeusz Zieliński zauważył,
że w obecnej kampanii wyborczej oczekuje się, by kandydaci
na prezydenta znali się na
wszystkim, co prowadzi do
,,popisu dyletanctwa". Prezydent powinien sięgać do licznych istniejących już ekspertyz, dbać o autentyczny, a nie
,,fasadowy" kontakt z przedstawicielami nauki. Za sprawę

Kruzensztern" w świat

.,l'vfax"

i .Galas

na row prezydenckich „me będzie
scenic politycznej po wyborach kwestionował roli Kościoła kaMoczulski powiedział, że wła tolickiego w Polsce". Doda!, że
dza powinna być w rękach jed- . propozycje zapisów w konsty-

11
Po remoncie w gdyńskiej stoczni 6 Nautan
flagowy iaglowiec Bałtyckiei Akademii Mor·
skiej na kilka dni przybył do swoiel macie·
nystej bazy, niedaleko portu Swietłyj.

Dane z kantorów (23.10)
I Londyn
I „Xamax" „Silvant" I, 1 dolar
Gdańsk
Gdańsk
• Elbląg :kurs średni
Jagiellońska 10, Długa 8118' 1 Maia41
I
241/242 ~41,5/242,5 241/243
1737Ii4- 114/17.S~ 173/174,5 1,382
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49/49,7
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Oceniając rolę układów

Jacek Kuroń
... zaproponował kandydatom na prezydenta wywodzą
cym się z formacji „Solidarności" zawarcie porozumienia
programowego, którego rezultatem mogłoby być wyłonienie
jednego kandydata. W ten sposób można by było. jego zdaniem. uchronić się przed alternatywą Lech Wałęsa - Aleksander Kwaśniewski.
Do przedmiotów takiego porozumienia Kuroń zaliczy!
m.in. rozdział Kościoła od pań
stwa, przy ich dobrej współpra
cy w dziedzinach wspólnego
zainteresowania.

"ościół prxestnega

ę

uważyła.

Zdaniem Leszka Moczulskiego, powodem rosnącej popularności Lecha Wałęsy jest
obawa Polaków, że w nadchodzących wyborach może wygrać komunista . .,Lubię Aleksandra Kwaśniewskiego. To
inteligentny facet, tylko szkoda, że z takiej podłej partii.
Szkoda go, bo się zniszczy. Lepiej pasowałby do Unii Wolności" - powiedział w Rzeszowie
lider KPN.

NOTOWANIA
$
NBP
(kurs

Prowadzę rozmowy z kilkoma kandydatami prawicy, którzy mogą scedować swoje poparcie na moją korzyść, poinrormowała dziennikarzy w Jaśle Hanna Gronkiewicz-Waltz,
kandydatka na prezydenta RP.
Według kandydatki, pierwszych efektów rozmów można
spodziewać się pod koniec tego tygodnia. Nie ujawniła z
kim rozmawiała. Podkreśliła
jedynie, że są to kandydaci
prawicy.
W opinii GronkiewiczWaltz, koalicja między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich będzie rozdawać
świadectwa udziałowe w narodowych funduszach inwestycyjnych. Jej zdaniem. masowa
prywatyzacja może zostać potraktowana jako „kiełbasa wyborcza, chociaż ustawa była
już gotowa od dwóch lat" - za-

Leszek Moczulski

Na giełdzie - wzrosły ceny 29
notowanych waloróit, 16 - potaniały, a 14
nie zmieniły sir Srednia zmiana ceny
wyniosła i) proc. (na rynku
podstawoirym). Walory 7spółek uzyskały
minimum cenowe: PBR, Petmbank, Stomil
Olsztyn, Swarzędz, Beton-Stal
Elektromontaż Export i Prochem.
Na sesję złożono zaledwie 21 tys.
jeceń. Wdogrywkach z 23 zgłoszonych
ofert kupna wyczerpano 16. Nie było
chętnych do sprzedaży akcji Swar:.ęd,a I
Zywca. Spośród 22 ofert sprzedaży
I\Jc:erpano 17. Oferty na akcje BPH. BRE.
\'istuli, Warty i lndykpo/u pozostały bez
odpowied:i. Sesję :akmicwno 7
nadw}'Żkami kupna i 5spr:.edat.y.
Wczoraj uroczyście uruclwmiono dwie
tablice elektroniczne (umieszczane na
~ewnqtrz gmachu gie/dy warszawskiej), na
których wl'faietlane są aktualne wynikr
sesji.

'

zosta

prezydente

Praco~ity dzień premiera RP

+1,2
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Uczestnic::qcr ll'e wc::orais::ej umc:rsrośn prenuer Gyula Hom, ktńrr odegrał c::ynnq rolę w zdławieniu antykomunistycz.~ej rewo-

lucji, nie ::abral glam. Je/!,O obecnoś<' na podobnych ceremoniach wielu Węgrów uwaia ::a prowokację. Na

uc;;esrr1ikóll· demonstra(ji rr::ymajqcy „ kukłę" w koronie, symboli::ującą premiera.

zdjęciu jeden

z

Fot. PAP/CAF

Wczoraj wieczór stałam
przed trudnym wyborem:
czy słuchać Halla w
„ Gdańskim Dywaniku" czy
Lecha Kaczyńskiego w
„Studiu Wyborczym". W
końcu słucha/am obu,
przeskakując z programu na program. Sposób to ryzykowny, ale w tym
wypadku mia/ i dobre strony: stosunkowo łatwo da/o się uchwycić wspólne
cechy obu polityków. A byto ich kilka: obaj są przygnębieni perspektywą
wyboru (w li turze) między Kwaśniewskim a Wałęsą i obaj robią wraienie
przedwcześnie Zfll{czonych.
Mają po temu powody. Ci dwaj bez wątpienia inteligelllni, rozumni i
przewidujący ludzie widzą dobrze, na co się zanosi, tzn. ~e na fotelu
prezydenckim zasiądzie ktoś, kogo wybierze co najwyżej jedna trzecia
obywateli, i to takich, których zwabi zapach grochówki oferowanej ubogim i
niezaradnym przez Kwaśniewskiego, albo zapach pieczeni, którą kusi Wałęsa
„moralnie obojętnych" polityków z drugiego garnituru, dla których awans do
pierwszego rzędu jest marzeniem życia.
Prawica ma w swych szeregach ludzi o programie korzystniejszym dla
państwa i społecz2ństwa, w dodatku z zasadami. Ale właśnie zasady nie
pozwalają im się zjednoczyć, bo każdy się przy swojej upiera. Chociaż teraz,
kiedy notowania Gronkiewicz-Waltz nie są już tak olśniewające, nawet Kuroń
proponuje wspólną kampanię na rzecz jednego kandydata
„solidarnościowego". Może więc wreszcie wezmą się w garść, choć obawiam
się, że wdwa tygodnie już nie zdążą.
Hall widzi w tym porażkę inteligencji, i sluscT1ie. Ugrupowania z/iderami
inteligenckimi to coś takiego, jak za czasów rewolucji francuskiej Zyronda:
mia/a bez wątpienia większy potencja/ intelektualny, ale z tego też powodu żadnego porywającego demagoga. Nim zdołali przekonać do siebie „ równinę",
jakobini ich wyrżnęli.

Janina Wieczerska

WYBRZEŻE
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urzędnicy

W portach odczuwany iest straik

-

zadowoleni

koleiarzy na Slqsku

s •

ELBLĄSKIE
(;

Topnieją

espół

12 .660 pasaLcrow prL.1.;w1ozly podczas tegorocznego
sezonu turystyczneg(> wodoloty typu „Polesie", kursujące
na liniach: Elbląg-Królewiec
i Krynica Morska - Króle.
wiec.

KASZUBY
f ..
Nauuyciek i UCZIJIOWIL' z
Kaszubskiej Szkoły Podstawowej w Głodni cy. gmina
Linia, zaczęli sypać kopiec
ku czci św. Woiciecha. Powstaje on na piaszczystym
wzniesieniu za budynkiem
szkoły. Inicjatywa wyszła od
dyrektora tej placówki.

KOCIEWIE

dworsko-parkow y
w Gdańsku Migowie
jest zruijnowany. Naczelnik Wydziału Gospodarki
Terenami gdańskiego magistratu uważa jednak, że nie jest
źle - dwór wystawi się sprzeda
i miasto na tym zarobi.
Kilka dni temu decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego odebrano Jackowi S. z
Warszawy prawo użytkowania
wieczystego dworu i parku w
Migowie. Gdańscy urzędnicy
przekazali już. wniosek o wykreślenie z ksiąg wieczystych
pana S. i wpisanie w jego miejsce gminy Gdańsk.
Gdy tylko pojawi się ten zapis, gmina ogłosi przetarg. Bę
dzie łapać rozmiłowanego w
zabytkach, z pełną walizą pieniędzy. Musi ich wystarczyć na
rozbiórkę osiemnastowiec znego z szesnastowiecz nymi
piwnicami budynku, zaoranie
terenu, budowę dworu od podstaw, a także całkowi tę waloryzację parku.

zap asy
Jui ósmą dobę wstrzymany lest ruch pociągów towaro•
wych na trasach prowadzących ze Ślaska do portów. Na
składowiskach portowych w Gdańsku I Gdyni węgla powin·
no wystarczyć do początków pnyszłego miesiąca, ale w Śwl·
noulśclu zaczyna go brakowat.

'

Dworek za 11złotówkę"
... to

Z nieznanych powodów
samochód osobowy toyota
corolla na drodze Pączewo Skórcz zjechał na lewy pas
jezdni i zderzył sit;; czołowo z
oplem asconą. Smierć na
miejscu poniosła pasażerka
opla, 57-letnia Janina B.
Dzień wcześniej wypadkowi
uległ syn Janiny B., Andrzej
Prowadząc samochód audi
zderzył się z ciągnikiem. Doznał niegroźnych obrażeń

TRÓJMIASTO
~,~

W SKM, zwanej putounic
grzejniki rozhajco
wane do czerwoności. Pasa
źerowie siadają ufnie na ła
weczkach. Po krótkim czasie
zaczynają się wiercić. Spod
foteli taki żar bucha, że czło
wiek się czuje, jakby sieJział
na ruszcie. Ale nie ma problemów z ustępowaniem
miejsca staruszkom.
kolejką,

była

superakcja lat sie-

demdziesiątych i osiemdziesią

tych. Za niewielkie pieniądze,
niekiedy symboliczne, można
było kupić zdewastowany, zabytkowy obiekt.
Urzędy były gotowe dawać
nawet takie cudeńka „w prezencie", bo ważniejsze było zachowanie kawałka historii - za
pieniądze nowego właściciela.
Jacek S. miał pieniądze. a do
szukania nowego lokum dla rodziny na Wybrzeżu. zmusiła go
choroba córki. Do gdańskiego
magistratu trafił w 1988 r.
Dwór w Migowie zafascynował go już przy pierwszych
oględzinach, hcz reszty. Zamierza! osiąść w oficynie. a w
paradnym, frontowym budynku urządzić galerię, bibliot.;kę
map, salę koncertową. Wszystko wedle wytycznych Urzędu
Miasta zakładających, że historyczny obiekt - obok funkcji
mieszkaniowej będzie pełnić
też i kulturalną.
Pan S. nie wiedział jednak o
najważniejszym. o dzikich lokatorach, którzy nic kwapią się
do jego opuszczenia. Pan S. nie

Pod takim hasłem spotkali
wczoraj w Czarnej Wodzie
przedstawiciele gmin położo
nych nad rzeką Wdą i w jej dorzeczu. Po zapoznaniu się z aktualnym stanem czystości
Wdy, dyskutowano nad działa
niami, mogącymi doprowadzić
do poprawy jej jakości.
W chwili obecnej rzeka
Wda należy do III klasy czystości, a miejscami jej wody są
klasyfikowane jako pozaklasowe. Zdaniem obradujących
wczoraj w Czarnej Wodzie
włodarzy gmin trzeba zrobić
się

io

wszystko, aby podnieś.: ją do
poziomu I klasy czystości. Dla
wielu gmin bowiem rzeka Wda
stanowi rezerwę wody pitnej.
Do wszystkich gmin i instytucji zainteresowany ch Wdą
wystosowany został apel o
włączenie się do wspólnego
rozwiązania istniejących problemów. przy pomocy zewnę
trznych środków finansowych.
Kolejne spotkanie odbędzie się
już w listopadzie i powinno
ono doprowadzić do powstania
związku gmin położonych nad

Wdą.

Tomasz Konopacki

op cl

kupony do nabycia.

Dwór do zaorania. 'la ile „pójd~ie" na prutarg11'
pilnujących

obiektu. po dworze
hula wiatr i złodzieje. Piękne
szpalery starych lip są kompletnie zniszczone. W parku
nic ma ani jednego zdrowego
drzewa.
Zdziczały sad usycha. W
strzelnicy znajduje się składo
wisko śmieci. Staw wysechł, a
jego dno porastają chwasty. W
dworku urzędują meliniarze i
narkomani, a jego mury trzymają się na „słowo honoru'' i w
każdej chwili grożą zawaleniem.
- Jesteśmy dumni - mówi
Wiesława Giela, naczelnik
Wydziału Gospodarki Terenami UM - że odebraliśmy dwór
dotychczasowemu użytkowni
kowi.
Obciążyliśmy go należnymi
wpłatami, bowiem ten czło
wiek pobrał kredyty z kilku
banków i zadłużył hipotekę.
Umowy jednak dziennikarzowi
nic pokażę, bo od tego są organa kontrolne.

Rodzina S. trzy lata straciła
na walki z protestami innych
zainteresowanych dworkiem i
wysiedlanie dzikich lokatorw.
Jacek S. nie zniechęca! się,
w dobrej wierze uzbroił teren.
doprowadził kanalizację, gaz.
wodę, elektryczność. Zleci I
arch. Władysławowi Sucharskiemu opracowanie projektu
technicznego rewaloryzacji
dworu i oficyny, a także rewitalizacji założenia parkowego.
Dopiero w maju 1994 r. Wydział Architektury i Nadzoru
Budowlanego wydal Jackowi
S. zezwolenie na budowę po
to ... żeby jesienią tego samego
roku władze Gdańska podjęły
decyzję o rozwiązaniu z nim
umowy. Rozpoczęto proces
postępowania administracyjnego o odebranie praw do wieczystego użytkowania.

mia! nawet pojęcia. że w 1981
r. - kiedy dwór wpisano do rejestru zabytków (nr 845) przez
wojewódzkiego konserwatora wydano nakaz wywłaszczenia
mieszkających w nim rodzin.
Dwa lata później wypłacono za
wywłaszczenia odszkodowania
- rodzinie M. - 4 mln, a pań
stwu D. -15 mln z!. Urzędnicy
byli pewni (?). że lokatorzy
dworku za te pieniądze kupią
sobie mieszkania. Ale ci kupili
inne, luksusowe dobra. W
dworku było im dobrze ... I tak
oto

kota w worku
sprzedano 7 września 1990
r. Barbarze i Jackowi S. Lege
artis, w obecności notariusza.
Mimo że obiekt wyceniono na
17 mln z niewielkim okładem,
kwotę umorzono. W zamian
Jacek S. zobowiązał się odbudować zahytkowy zespól zgodnie z zaleceniami konsenvatora zabytków.

Ruina mocą prawa
Od początku br.. kiedy to
Jacek S. zwolnił pracowników

Od wczoraj w Kredyt Banku
S. A. w Warszawie trwają negocjacje z przedstawicielam i
Fundacji Międzynarodowa
Szkoła pod Żaglami w sprawie
ewentualnej sprzedaży żaglow
ca „Fryderyk Chopin". Bank
chce odzyskać pieniądze poży
czone fundacji na budowę statku przed. trzema laty.
..Fryderyk Chopin" cumuje
w Szczecinie, gdzie został zatrzymany na wniosek banku.
Przed czterema dniami żaglo
wiec miał wypłynąć w kolejny
reJs z 20 uczniami.
Małgorzata Szelewicka ,
rzecznik prasowy Kredyt Banku S.A., poinformowała nas, że
rozmowy będą kontynuowane
dz.isiaj. Bank chce odzyskać

•
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złotych.

Miasto przejmując obiekt na

I

I

pożyczoną kwotę, sprzedając

••

statek za granicą. Jego zarząd
musi mieć gwarancje. że „Fryderyk Chopin" będzie natychmiast oddany. gdy znajdzie się
klient gotowy go kupić. (JAS)

Ruch Ekologiczny, z okazji zbliiafącel się
rocznicy wybuchu w elektrowni czernobylskiei,
postanowili przybliżyć opinii publicznej problem negatywne·
go wpływu na organizm lud~ki napromieniowania radioak·
tywnego.
Franciszkański

dziesiątej

W ciągu trzech minionych
dni w Dariowie odbywa! się IX
Międzynarodowy Kongres
Bałtyckiego Forum Ekologicznego.
Do Darłowa przyjechały
osoby, które nieświadomie
uczestniczyły w nuklearnych
testach doświadczalnych (żoł
nierze, więźniowie polityczni),
a także naukowcy ze Szwecji,
Wielkiej Brytanii, Danii, Japonii, Białorusi, Łotwy, Estonii i
Polski. W ciągu ostatnich 50
lat w kilku państwach (były
Związek Radziecki, USA,
Wielka Brytania, Francja) prowadzone były badania nad

efektami napromieniowan ia
organizmów ludzkich, określa
jące wytrzymałość człowieka
na jak największe dawki rentgenów. Okazuje się, że żaden z

nie liczył się z konsekwencjami, jakie mogą po latach wystąpić u ludzi traktowanych jak „króliki doświadczal
ne". Japonia. mimo tragicznych wydarzeń z 1945 r.. nada1
jest poligonem doświadczal
nym dla eksperymentów jądro
wych. Opieką rządową objęci
są wyłącznic jej mieszkańcy,
którzy znajcir: wali się w promieniu 2 Km od wybuchów
bomb atomowych w Hiroszirządów

I Nie

w rubryce:
biznes,
auto-moto,
lokale~

d!użenia i zobowiązania. Może

me byłoby tematu, gdyby Jacek S. zaczął inwestycje, tuż
po podpisaniu aktu notarialnego, pięć lat temu. M . . d
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OFERUJĄ SKŁADY OPAŁU PHOIMB „NORDOM" I

tel. 52•44•11

52•05•59

Rb-9125

tanie\ i szybcie\
sześć słów za cenę pięciu
cena 5 z\

l 15% tanie1\

~

dla OSob fizycznych

~~\:~~f~~arczei

... w naszych
Biurach Ogłoszeń:
Centralne Biuro Ogłoszeń Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3/7
Biuro Ogłoszeń Gdynia, ul. Swiętojańska 141 b
Biuro Ogłoszeń Gdynia, ul. Władysława IV 24
Biuro Ogłoszeń Sopot, ul. Kościuszki 61

NO\VE I UŻYWANE
SAMO CHOD Y
NA
SUPER RATY
10% DASZ I SAMOCHÓD 1'11-lSZ
(w 48 godzin od złożenia dokumentów)
Wystarczy, il' pracuje.5z lub masz emeryturr.
Wybór samochodu zależy od Ciebie (z giełdy, z ogłoszenia, z Autoh11ndl11)
L°I\JFOit.\ł.AC.JA

,,Profan Ltd." Sopot, ul. Chmielewskiego 5 B
Tel. 51-49-33; 51-41-77
AUTO-GDANSK (,,Polonez'', ,,Honda") 41-67-18
P'IRM: (,,Fiat") 41-30-62
Elbląg - Auto Komis, plac Jagiellończyka (0-90) 52-02-26
Kwidzyn-ul. Krasickiego 22 A, (0-555) 25-51
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mie i Nagasaki i posiadają obywatelstwo japońskie. Pominię
to ich dzieci, nie mówiąc o jeń
cach chińskich i koreańskich,
których setki znajdowały się w
bezpośredniej strefie rażenia.
Nadal w tych miastach nagminnie umierają na raka i
cierpią na choroby popromienne olbrzymie rzesze ludzi, nie
mając dodatkowych praw w
lecznictwie specjalym.
Statystyka zmarłych na skutek napromieniowania radioaktywnego w przeciągu ostatniego półwiecza jest przerażająca.
Pomimo. że dane na ten temat
są utajnione, szacuje się, iż
wszelkie testy określające wytrzymałość człowieka na różne
dawki napromieniowani a spowodowały na świecie śmierć
ok. 80 mln osób.

tanisława Górnikiewicz-

Kurowska, opiekunka
byłych żołnierzy Westerplatte, przekazała wczoraj Polskiej Agencji Prasowej list
otwarty do prezydenta Lecha
Wałęsy z protestem przeciwko
odznaczeniu Krzyżem Kawalerskim niemieckiego księdza
Johannesa Gerhmann'I.
Stanisława Górnikiewicz,
od 30 lat opiekuje się westerplatczykami i ich rodzinami
oraz jest autorką biografii
obrońców Westerplatte.
Twierdzi, że odznaczenie
ks. Gerhmanna jako „niestrudzonego orędownika" pojednania polsko-niemieckie go a konkretnie żołnierzy z pancernika
Schleswig-Holste in i Westerplatte jest niezasłużone i oparte
o nieprawdziwe dane, zaś sam
odznaczony nie zdobył zaufania obrońców Westerplatte.

•
zy

„Organizowane rzekomo
spotkania żołnierzy niemieckich z pancernika » SchleswigHolstcin « i westerplatczyków
przedstawiają się w rzeczywistości w ten sposób, że J. Gerhmann przywozi do Polski grupy Niemców obojga pici, nie
mających nic wspólnego z ruchem kombatanckim. Sami
obrońcy Westerplatte ze zdziwieniem dowiadują się, że
uczestniczyli w tego rodzaju
akcjach"- pisze S. Górnikiewicz. S. Górnikiewicz zarzuca
równocześnie prezydentowi, że
nie zrobił nic dla obrońców
Westerplatte. ,,Usiłowałam
trzykrotnie zainteresować Pana
ich losami. Moje listy kierowane do Pana, Pańska Kancelaria
odsyłała do innych instytucji.
Nigdy nie miał Pan czasu dla
żołnierzy Westerplatte" - czytamy •v liście.

(PAP)

Spotkania z Olszewskim
I

Maria Giedz I

złoży wizytę Wybrzeżu,

kandydat na prezydenta RP
na
Jutro
Jan Olszewski. O godz. 9.30 złoży kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku a o godz.11.30 na grobach w
Piaśnicy.

Z Janem Olszewskim spotkać się będzie można w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie o godz.12; w Wyższej Szkole Morskiej o godz. 15 i w auli Politechniki Gdańskiej
o godz. 18.

będzie działek dla cudzoziemców?

w
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własność, przejęło również za-

rentgenami

ogłoszenia

• vwaga o{ertaty\ko

Protest opiekunki westerplatczyków

„Fryderyk ~Konferencia ekologiczna w Dariowie
Chopin''
DoświadcZen ·
na sprzedaż

Potrzebuiesz

-

- Mamy jeszcze zapas węgla co przy małym ruchu statków
na składowiskach w Nowym jest ilością wystarczającą. W
Porcie - 27 tys. ton i w Porcie porcie obawiają się jednak, że
po zakończeniu strajku nastąpi
Północnym - 304 tys. ton. - pozator na dojazdach kolejowych
wiedział nam Jerzy Adamowski, dyspozytor portu gdańskie do składowisk i nabrzeży, mogo. - Gdyby jednak ruch stat- gący trwać 2-3 doby. Na wyków był większy, zapasy na- brzeże ruszą składy wiozące
tychmiast by się skończyły. nie tylko węgiel, ale także wyroby hutnicze i inne ładunki.
Wystarczyłoby wejście po wę
Po wstrzymaniu ruchu pogiel dwóch 100-tysięczników.
Dzisiaj ma wpłynąć do portu ciągów towarowych, w porcie
masowiec ,,Arkadia" po 46 tys. Świnoujście węgiel przeznaton, a następny statek, mający czony na eksport ładuje się ze
składowisk. Zgromadzone na
załadować 65 tys. ton, przybę
nich zapasy starczą tylko na
dzie 27 bm.
- Przed strajkiem, w ciągu wypełnienie ładowni cumują
doby port przyjmował 400 wa- cego tam masowca PŻM „Unigonów z węglem. Teraz przy- wersytet Warszawski". Dla
Fot. Maria Gied: jeżdża zaledwie jeden czy kil- drugiego masowca szczeciń
skiego armatora - ,,Huta Katoka składów.
W porcie gdyńskim zabra- wice", mającego przetransporAni Jacek S .. ani Krzysztof
Berenthal, który przez kilka lat kło już koksu. Od czwartku tować ładunek węgla do Nieoczekuje na załadunek 7). tys. miec, może go już nie starczyć
hył pełnomocnikiem właścicie
la Migowa nie znają argumen- ton tego towaru statek „Huta - poinformowano w dziale dyspozycji szczecińskiego oddziaSędzimira". Straty z powodu
tów magistratu.
- Jacek s. dla ratowania za- przestoju jednostki w porcie są łu Centrali Handlu Zagraniczbytku zrobił bardzo dużo. Nie- znaczne. Na składowiskach nego „Węglokoks".
stety, zadłuży! się. Gdyby jed- znajduje się 42 tys. ton. węgla,
Jacek Sieński
nak urzędnicy zechcieli mu pomóc, a przynajmniej nie przeszkadzali, dwór można było
uratować. Być może miasto
znajdzie nowego inwestora,
który rozbierze dwór i... postawi od nowa. To są niebagatelne pieniądze - mówi Berenthal.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że dług hipoteczny
Jacka S. wynosi 10 mld starych
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Helskl cypel stanowi dobry punkt obserwacyjny, z którego
wojskowi mogą kontrolował sytuaclę nawet w Kaliningradzie.
Czy pneszkodzi to przejęciu cypla pnez władze miasta?
Gdy popatrzeć na mapę z
Helu przez Zatokę Gdaiiską do
Cieśniny Pilawskiej jest calk iem niedaleko. Do obwodu
królewieckiego - też. Jak wia domo, ta rosyjska enklawa nad
Bałtykiem jest nasycona wojskiem. Z Helu istnieje dobry
,.wgląd" w ten teren. Dokła
dnie - z helskiego cypla, który
kilka lat temu planowano rozparcelować i wydzierżawić lub
sprzedać zagranicznym biznesmenom.
Ostatnio coraz bardziej
przybierają na intensywności
starania o przekazanie tego kawałka lądu w eywilne ręce. Dla

gminy byłaby to szansa na rozwój.
Tymczasem - pojawiła się
pogłoska, że cypel pozo:,;tanie
w dyspozycji sil zbrojnych.
Podobno planowane jest zail1stalowani.: tam specjalnej aparatury elektronicznej, która
kontrolowałaby poczynania
militarne za granicą. Wysunię
cie Półwyspu Helskiego w morze czyni go szczególnie przydatnym do lokalizacji stacji
r1:1zpoznania np. radioclcktromcznego.
Nikt oficjalnie nie potwierdza czy rzeczywiście są plany
nasycenia helskiego cypla no-

woczesną elektroniką
wą?

wojsko-

Podczas niedawnej wizyty
w Helu przedstawiciela francuskiej Marynarki Wojennej, admirała Philippe Morela, zapytaliśmy, jakie znaczenie strategiczne dla NATO może mieć
Półwysep Hebki.
- Półwysep Helski tworzy
naturalne zamknięcie wielkich
portów - odpowiedział admirał
Morel. - Chroni je przed okrę
tami podwodnymi i nawodnymi. Jest ważny tym bardziej. że
Gdańsk i Gdynia są oknem także dla innych państw europejskich, nie posiadających po·
rtów. Utrzymanie w Helu środ
ków obrony przed agresją na
Trójmiasto jest bardzo ważne.
Pozwala bowiem stacjonują-

cym w Helu okrętom znaleźć
się szybko na miejscu działań .
Myślę, że Hel ma przed sobą
dużą przyszłość wojskową stwierdził admirał Morel.
- Już przed wojną Hel został
ustanowiony zapasową bazą
Marynarki Wojennej - dodał
dowódca 9 Flotylli Obrony
Wybrzeża, kontradmirał Macek
Brągoszewski. - Ze względu na
sąsiadów ze wschodu, a zwła
szcza silnie uzbrojony region
kaliningradzki, Hel zyskuje
~pecjalne znaczenie. Od wojennego portu Rosji w Baltyjsku jest odległy zaledwie około
40 mil morskich. Szybkie jednostki pokonują ten dystans w
ciągu jednej. lub półtorej godziny·

Kazimierz Netka

Nastoletni napa dli po drodz e
Mieszkaniec Rumi. Mieczy~ław L.,
szedł w sobotę ok. godz. 17 ul. Morską
tym mieście ze swym 12-letnim synem
Krystianem . Nagle podbiegło do nich
dwóch rr,lodych ludzi. Jeden z nich przyło
ży! pistolet do głowy Mieczysława L. i zażądał pieniędzy . Zaskoczony mężczyr:::a
oddał napastnikom portfel, w którym miał
zaledwie 10 zł. Ci uciekli. ale poszkodo-

wany zorientował się, że sprawcami rozboju są bardzo młodzi ludzie.
Ruszył za nimi w pościg i złapał jednego z sprawców. Jest to 18-letni Paweł S. z
Rumi, przy którym policja znalazła pistolet gazowy o kalibrze 8 milimetrów. Miał
go oczywiście bez żadnego pozwolenia. W
niedzielę funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji w Rumi zatrzymali drugie-

go napastnika, którym okazał się 13-letni
mieszkaniec tego miasta. Chłopcy przyznali się, że ich celem była napaść na taksówkarza. Zamierzali ukraść mu samochód. Wszystko już sobie przygotowali i
omówili, ale po drodze spothli Mieczysława L. z synem, ulica poza tym była pusta, więc postanowili skorzystać z nadarza(mt)
jąrej się okazji...
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Na dzikie kasety obława

INFORMATOR

„ Ksiądz" pi rat

TE ATRY
GDAŃSK, Państwowa Opera
Bałtycka (al. Zwycięstwa 15):
Teatr KWADRAT z Warszawy

pt. Spróbujmy jeszcze raz, g. 18
i 20.45

Na gclyńsklel hall targowe! pn:edstawlclele Komltehl KJ.
nematografii I policja dokonali wspólnel obławy na piratów.
Jednego I nich zatnymano w pościgu, gcly umykał I karte.
nem pełnym kaset, Zaskoczenie plratow było pełne, bo·
wiem twarze pollciantów znali i HIWJCHi nadąiall z •wa·
kuacją. Kontrolerów z Warszawy mięli za kllent6w...

- - - -K I NA--,---,--GDAŃSK, Neptun ul. Długa:
Uwolnić orkę 2 , USA, g. 10,
14; Sędzia Dredd, USA, 15 I.,
g. 12, 16. 18; Neli, USA. 15 1.,
g.20
Kameralne, ul. Długa: Dzikie
trzciny, fr., 151., g. 15.45; Neli,
USA, 15 I., g. 17.45; Tydzień
Filmów Brytyjskich: ,,i.d.",
ang. od 15 1., g. 20 (lektor)
Helikon, ul. Długa: Strzały na
Broadwayu, USA, 15 I., g. 16,
18,20
Żak, Wały Jagiellońskie: Quiz
Show, USA, 151.,g. 17; Życie
jest słodkie, W. Bryt., 15 l., g.
19.15
Znicz, (ul. Szymanowskiego):
Wodny świat, USA, 15 l., g. 15,
17.30, 20
Zawisza (ul. Słowackiego 3):
Kochanek czy kochanka, fr., 15
I., g. 16; Młode wilki, poi., 15
I., g. 18, 20
Bajka, ul. J aśkowa Dolina:
Batman Forever, USA, 12 I., g.
15 .30; Francuski pocałunek,

USA, 15 I., g. 18; Prawo Bronxu,USA, 15 I., g. 20
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Mon- ,
te Cassino 30: Operacja Słoń, t
USA, 12 I., g. 12, 14; Neil,
USA, 15 I., g. 16, 18.15; Tylko
instynkt, austral., 18 l., g. 20.15
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino 55: nieczynne
GDYNIA, Warszawa, ul. Świę
toja,\ska: Uwolnić orkę 2, USA ,
12 I., g. 10, 14; Sędzia Dredd,
US A , od 15 I., g. 12, 16, 18;
Neil , USA, 15 I., g. 20.30
G oplana. Skwer Ko śc i uszki:
Wodny świat, USA, 15 I., g.
15 .30. 17.45, 20
GRABÓWEK, Fala, Gwiezdne ;,
wrota, USA, 12 I., g. 17; Faustyna, poi., 121., g. 19
OKSYWIE, Grom, Kongo,
USA, 12 l., g. 19
WEJHEROWO, Świt, Przed
wschodem słońca, USA, od 15 ,
I.; Ich troje, USA, 15 I.
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

MUZE A
IWYSTAWVGDAŃSK: Narodowe, ul. To- Czynne niedz., śr.,
czw., pt., sob. 1, g. 9-15; wt. w
g. 10-16; Narodowe (Pałac
Opatów w Oliwie, ul. Cystersów 15): Współczesna sztuka
ludowa Kaszub; Salon Mistrzów _ Ryszard Stryjec _ grafika. Salon Karykatury _ Jan
Sołka _ rysunek; Galeria Promocyjna - Aleksander Flotow malarstwo (Austria). Czynne
wt., śr., czw., pt., sob. g. 9-16,
niedz. 10-16;
ruńska

Archeologiczne, Rodowód słowiańskiego Gdańska, Orze! znak żołnierza polskiego oraz
Schorzenia ludności prahistoryczncj na ziemiach polskich ;
czynne wt., czw·· pt. wg. 9-16;
śr.10-17; sob. i niedz. 10-16;
Poczty i Telekomunikacji,
pon.-pt. g. 10-16; sob. i niedz.
10.30-14; we wtorki nieczynne;
Etnograficzne w Oliwie: 1.
,,Tak się żyło kochanińkie...
Wileńszczyzna w fotografii
S.F. Fleury 1858-1915"; 2.
.,Dawne rybołówstwo ludowe
Pomorza Wschodniego"; czynne wt., śr., czw;; pt., sob. w g.
9-16; niedz. w g.10-16;
Muzeum Histońi Miasta Gdań
ska - Ratusz Głównego Miasta
(ul. Długa 47) - Czynne wt., śr.,
czw., sob. 10-16; niedz. 11-16;
pon. i pt . - nieczynne;
Centralne Muzeum Morskie i
jego oddziały - Żuraw, budynek
.,B", statek-muzeum „Soldek",
wt.-pt. g. 9.30-16; sob.-nicdz.
10-16
GDYNIA: Marynarki Wojennej
(bulwar Nadmorski), g. 10-16;
Oceanograficzne i Akwarium
Morskie (al. Zjednoczenia 1) ,
codz. g. 10-17; Dar Pomorza, g.
10-16; Muzeum Miasta Gdyni,
Pawilon Wystawowy, ul. Waszyngtona 21 - Wystawa stała:
Morski rodowód Gdyni; Wystawa czasowa: Wspólczesne
malarstwo i grafika wietnamska. Czynne g. 11-17, oprócz
pon.; Domek Abrahama, ul.
Starowiejska 30: ,,Antoni Abraham - Gdynia-wieś''. Czynna w
g. 1 l -17 codz. oprócz pon.

Gdańska Galeria Fotografii (ul.
Grobla I róg św. Ducha): ,,Co
kryją gdańskie albumy 194555" _ zwiastun wystawy milenijnej,
przygotowywanej
wspólnie z Bankiem Gdańskim .
Czynne: wt-pt g. 11-17 z przerwą 13.30-14, sob i niedz. 1116.
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Autorska Galeria Rzeźby.
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Wgalerii

Wystawa ret~ospektywna Józefa Sarnowskiego. Czynna wt.- (
sob. g. 12- 17
j;,
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad , ·
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul.
Bytowska la).Czynnag. 10- 15 %

g

Galeria „Triada" (Boh. Monte
Cassino 36) - wystawa zbiorowa twórców Wybrzeża: malarstwo, grafika, ceramika, rzeźba,
unikatowa biżuteria artystyczna. Czynna pon.-pt. g. 11-18;
sob. 11 -16

W Plerwos1ynie cięiko
chory, samotny człowiek
umierał na raka w stodole
na sianie, Sąsied1I zawlado·
mili hospicjum, które zapew·
nlło mu godną śmierć.

rz w

- reprezentujący kapitał wioski, międzyna
rodowy oraz polskie konsorcjum dwóch
banków. Drugi etap inwestycji trwałby 12
miesięcy i pochłonął dalsze 90 mln dolarów.
Nie wiadomo, kiedy prace ruszą i czy
Amerykanie nie uciekną z Gdańska. Do
projektu, akceptowanego przez Zarząd
Miasta, zastrzeżenia zgłosił Marcin Gawlicki, wojewódzki konserwator zabytków .
Zapytany, jakie ma zastrzeżenia, stwierdzi!:
- Są to głównie uwagi o charakterze
urbanistycznym. Nie zachowano dawnej
linii zabudowy. Nie pozwolę, aby w tym
miejscu powstał kolejny obiekt w stylu
,.Novotelu". Wydanie zgody na inwestycję
uzależniam od dobrej woli i kompromisu
ze strony inwestora - dodał Gawlicki.

Dużo mniej zastrzeżeń miał wiceprezydent Ryszard Gruda, architekt: - Jestem
optymistą, sądzę że uzyskamy porozumienie. Uwagi przeze mnie zgłaszane inwestorzy przyjmowali ze zrozumieniem, może więc uda się porozumieć w sprawie
wszystkich szczegółów.
Amerykanie także deklarowali dobrą
wolę i gotowość do zmian w projekcie.
Natomiast Tomasz Posadzki, prezydent
Gdai1ska, stwierdził, że jest przekonany, iż
do wiosny uda się uregulować stan prawny
wszystkich gruntów na wyspie.
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TELE FONY
INFORMACYJNE
Telefoniczna Poradnia Języko
wa UG - porady z zakresu języ
ka polskiego od pon. do pt. w g.
13-15 , tel. 41 - 15- 15
Rzecznik Praw Ucznia - 310- lll
744
Telefony Zaufania: Antymafij- ,
ny telefon zaufania - Gdańsk ii
32-27 -30, Gdynia 20-65-29,
czynny codz. wg. 8-15.15 (dyż urują prokuratorzy rejonowi "
obu miast)
AMAZONKI - Telefon zaufania:
25 - 19- 17; 41 -60-85; 57-24-58;
51 -59-88, wg. 19-21 (śr . 12- 16)
Infonnacja o AIDS - 958
,,Pogotowie Makowe", środy ,
piątki, 16- 18 , tel. 51 -59-22;
,,Anonimowy Przyjaciel", tel. ..
988 (od 16 do 6 rano).
Poradnia dla Rodzin Narkoma-'
nów ,,Powrót z U", środy, piątki .
wg. 15- 19; Sopot, ul. 3 Maja 71. 1
Gdańsk, Wojewódzka Przycho- ·
dnia Odwykowa - Pomoc dla
osób z problemem alkoholowym
i ich rodzin, ul. Łąkowa 58, 31 - ·
S1-32 (codziennie od 8 do 20)
Dzienny Oddział Odwykowy,
ul. 3 Maja 6 . tel. 32-26-52

obby

Dziś

o godz. 18 w maugu rującej działalność Galerii
,.Koło'' przy ul
Piwnej
66/6 7 otv.·arta zostanie wystawa trojga wybitnych ruiystów
- Anny Fiszer, Kazimierza
Ostrowskiego i Jerzego Wie·
Iickiego - zatytułowana „W
poszukiwaniu wartości". Ekspozycja będzie próbą pokazania poszukiwań w kręgu abstrakcji geometrycznej.

Na wystawie
Od dzis do 4 llstopada w
godz. od 8 do 19 .30 i w soboty w godz. od 9 do 13 w gmachu Biblioteki PAN przy ul.
Wałowej 15 w Gdańsku
czynna będzie wystawa rysunku i malarstwa nieżyjące
go już żołnierza Armii Krajó
wej, inż. Henryka Basińskie
go. Ekspozycja składa się z
następujący<.:h cykli: ,,Orzeł
Biały j:iko znak narodu polskiego", ,,Znak orla jako
symbol Wojska Polskiego",
,,Ubiory wojskowe od czasów piastowskich do 1945
roku", ,,Godła rodów pol skich", ..Polskie herbv szlacheckie'', .,Odznaki pułkowe
kawalerii i piechoty WP do
1939 r." oraz „Architektura
zamków historycznych"

W „Żaku"
Dziś o godz . 20 w Kluh1e
Studentów „Żak" wystąpi
D'J Franki. W środę o godz.
20 w tym samym miejscu
program z muzyką reggae
poprowadzi o· J Patryk
Wstęp wolny

(K.K.)

W11Cyganerii"
Kawrnrma arty,tyczna
,,Cyganeria'' w Gdyni wznawia po remoncie swój cykl
comiesi.;cznych koncertów
jazzov,ych. Na dobry począ
tek w odmlodzonvch i uatrakcyjnionych wnętrzach 28
października o godz. 20.~0
wystąpi kwartet Tomasza
Szukalskiego Lider gra ua
saksofonie, Artur Dutkiewicz
na pianinie, Janusz Mackiewicz na kontrab:u,ie i Adam
Czerwiński na perkusji. MaJą
w repertuarze standardy jazzowe i kompozycje Szukalskiego. Przypomnijmy. że w
„Cyganerii" oglądać można
teraz wystawę najnowszych
obrazów samego mistrza Kazimierza Ostrowskiego.

(a.)

Niedługo rozpocznie się w
Gdyni Festiwal Filmów Fabu·
larnych, w przyszłym roku •
wielki biznesowy zjazd na
Baltic Sea Partenariat, a w
mieście jest zaledwie 700
miejsc noclegowych na jako
takim p01iomie w czterech
hotelach. Po1ostałe nprzy•
bytki noclegowe" swym
standardem przypominają
schronisko w Ciapkowie.

W Gdyni organizuje

się

więc powoli holelowe lobby,
zrzeszające na razie 15 osób,

którym się jeszcze chce działać, a Krzysztof Sampłowski z

,,Nadmorskiego'' został wybrany członkiem komisji rewizyjnej Zrzeszenia Polskich Hoteli
Turystycznych.
Na początek przygotowują
raport o stanie hoteli. W tym
celu przygotowali ankietę (wypclnienia odmówi! tylko Dom
Rybaka). Chcą prowokować,
perswadować i wymuszać na
właścicielach hoteli, by zaczęli
w nie inwestować, przystosowując do skromnych choćby
standardów - udowadniając, że
to się zwróci w dwójnasób.
Niektóre hotele potrzebują
szybkiego wyjaśnienia sytuacji
prawnej, jak np. Dom Aktora,

który nie wiadomo do kogo należy: Teatru Muzycznego czy
Miasta. A znowuż małe pensjonaty w Orłowie muszą
uwolnić się od dzikich, często,
lokatorów.
Miasto nic może znaleźć
chętnych do budowy hotelu w
Orłowie (a piękny teren czck'a),
hotel „Bałtyk" podczas pierwszego przetargu nie znalazł nabywcy. Jeżeli właściciele hoteli istniejących nie zmoblizują
się, Gdynia nigdy nie będzie w
stanie czerpać korzyści z turystyki. r okaże się nieprawdziwe
powiedzenie, że pieniądze leżą
na ulicy·

Moie w zabyłkowei wozowni?

na

la

clrowcó

Aktorzy Adam Gromadzki i Krzysztof Bartoszewicz poma•
li się w Gdyni, w teatrze przy ul. Bema, który wtedy jes1cze
był Teatrem Dramatycznym, W pewnym momencie odeszli I
zespołu i postanowili zrobić coś na własny rachunek, nie re·
zygnując z ukochanego zawodu. I tok narodziło się ich pry•
watne przedsięWlięcie • Teatr Rozmaitości nAdamus i Rąc1•
ka", który sami prowadzą, dla którego lei pisują ł rełyse•
ruią sztuki, w których występują wraz z kolegami npołycza•
nymi" ze stacionarnych teatrów.
U progu rozpoczętego niedawno trzeciego sezonu udanej
objazdowej działalności zamarzy! im się jednak żywot osiadły . W Oliwie. w parku. wypatrzyli - jak. mówią - wymarzoną
siedzibę swego teatru.
W Parku Oliwskim, obok
Pałacu Opatów stoi budynek
starej wozowni . Obiekt jest
własnością Skarbu Państwa, a
jego gospodarzem jest Muzeum Narodowe. Obejrzawszy
dom z zewnątrz i od środka,
uznali że po remoncie i adaptacji teatr miałby tu wspaniałą
siedzibę z widownią na około
200 miejsc. Zaczęli więc „wydeptywać" ścieżki i szukać sojusrników. Ani dyrekcja mu zeum, ani wojewodzki konserwator za bytków nie mówią
.. nie", wykazując zainteresowanie pomysłem . Aktorzy szukają zatem zarówno poparcia u
władz miasta. jak i potencjalnych sponsorów. którzy mogli-

Gdyńskie stowarzyszenie
Hospicjum św. Wawrzyńca istnieje o 8 lat. Dziewięciu lekarzy, jedenaście pie lęgniarek i
około dziesii;ciu wolontariuszy
nie szczędzi sił, by przynieść
ulgę w cierpieniu. - Choć jeste-

śmy organizacją przykościelną,

n ie interesuje nas wyznanie,
czy zawód
- mówią.
Szpitale trzymają chorych,
póki mogą ich leczyć. Gdy już
nie mogą pomóc - wypisują do
dom u . A rodziny często albo

poglądy polityczne,
osoby potrzebującej

nie potrafią i nic mają środ
ków, albo nie chcą zajmować
s i ę umierającymi krewnymi .
Do tej pory ludzie z hospicjum
opiekowali się potrzebującymi
w ich mieszkaniach. Dla bezdomnych wynajmowali (za
pieniądze otrzymywane od
MOPS-u) trzy łóżka w redlowskim szpitalu. Teraz otrzymali
od proboszcza działk ę na ul.
Dickrnana i barak:, który można
by zaadaptować na 15-lóźkowy
oddział.

Brak uje tylko , bagatela ,
100 tys. zł n a remont.
Bez pomocy nigdy tej sum y
nie zbiorą . K onto : Pomorski
Bank Kredytowy w Szczecinie
Il O/ Gdynia 361808-503976132 ,,Budowa hospicjum".
około

(MS)

* * *

Za komentarz du wątpliwości konserwatora może służyć stwierdzenie jednego
z uczestników spotkania: - Widać, że
Amerykanie nie chcą wieżowców, że dopasowali się do stylu miasta. Konserwator
wspomina! natomiast coś o niszczeniu ducha wyspy. Ciekawe, czy chodLilo mu o
ducha obskurnej hali, która jest w tym
miejscu, czy zdewastowanych ruin, które
straszą od wojny?
Art K' łb ., i.:

BYĆ ___ I WGdyni

Grupy Al·Anon

* JEDNOROCZNE Korespondencyjne Policealne Studium
Ekonomiczne, zajęcia raz w
miesiącu (sobota-niedziela) noclegi bezpłatne; 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25, tel.
11 -34-77
* PÓŁTORAROCZNE Korespondencyjne Liceum Ekonomiczne, zajęcia raz w miesiącu
(sobota-niedziela) - noclegi bezpłatne; 03-204 Warszawa, ul. Ła
biszyńska 25 , tel. I 1-34-77.
POMOC DROGOWA
* POMOC DROGOWA HOLSERVICE, 52-29-87, 56-64-98
USŁUGI POGRZEGOWE
* ZIELEŃ, Partyzantów 76, 4120-71, 41 -73-35
Urząd Miejski Gdańsk: 32-4617; Gdynia: 20-72-71; Sopot:
51 -20-21

o

światowym zasięgu - kapitał założycielski
spółki wynosi ponad 55 mln dolarów, a
wartość rynkowa firmy szacowana jest na

Gdańsk, ul. Pomorska 68 d - '.

SOPOT: Państwowa Galeria
Sztuki (ul. Powstańców Warszawy 2/6) wystawa „Wokół
Kapizmu - Szkoła Sopocka".
Czynna codz. wg. 11-18
(oprócz pon.)

,

po amerykań s ku
Amerykańscy budowlańcy są firmą

Galeria NCK - wystawa „Wileński Teatr Łątek i jego transformacje". Czynna codz. w g. \
10-18

,,Morenka" - Przychodnia Rejonowa Gdańsk Morena, ul. Jaśkowa
Dolina 105, pok . 406
,.Radość" - Przychodnia R ejo nowa Gdań sk Oliwa, ul.
Grunwaldzka 505 pok. 46
„Klub Abstynenta" - Gdański Ośrodek Medycyny Pracy, Gdańsk
Nowy Port ul. Oliwska 62, Wszystkie spotkanie o g. 17.

SZKOŁY

•I

s

159 mln dolarów. Zgodnie z projektem
ameiy kańskich architektów, na północnym
fe cyplu wyspy - położonym bezpośrednio na
ii przedłużeniu Długiego Targu, za Motławą
W - na powstać hotel z 200 apartamentami.
multikino , kilka budynków mieszkalnobiurowych, a nad wodą - amfiteatr i przystai1 jachtowa. Niewysoka zabudowa miaNadbałtyckie Centrum Kultury, · ·
Dom Aukcyjny - Ratusz Staro- !
łaby harmonizować z klimatem Głównego
miejski (ul. Korzenna 33/35) - m. Miasta i pobliskich spichrzów.
Stala kolekcja malarstwa i gra- '
- Pierwszy etap to budowa hotelu; pofiki, meble, zegary, rzemiosło " chłonęłaby 20 mln dolarów i trwała 15
artystycżne oraz wydawnictwa
miesięcy - twierdzi Samuel Hardagc, preartystyczne. Czynne codz . g.
zes Hardage Group. - Zainteresowani sfi11-19. sob. g. 11 - 15
nansowaniem inwestycji są trzej partnerzy

Spotkania Anonimowych Alkoholików

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

Weto konserwatora ·

Przedstawiciele amerykańskiej korporacji budowlanej Hardage Group przed·
stawili wczoraj pierwszy kompleksowy plan zagospodarowania północnego cypla
Wyspy Spichrzów. Projekt podoba się wszystkim gdańskim decydentom, z wyjął·
kiem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

··

(MS)

Hospiciu1111
·ebracze

Fot.Robert Kwiatek

Tak Amerykanie proponują :abudmmć Wyspę Spichrwiv.

J..

ul. Ogama 65 - kolekcja grafiki, rysunku, plakatu oraz antykwariat. Galerie czynne g. 1 I18, sob. 11 -15. niedz. niecznne
Galeria „Sień Biała" (ul. Długi
Targ 36) - fotografia Tadeusza
Rzeczyckiego. Czynna codz. w
g. 12-18 (oprócz niedziel)

kaset, okładek i grzbietów
oznaczonych nazwami fikcyjnych firm.
W całym kraju cofnięto w
1994 r. koncesje 200 wypoży
czalniom za uprawianie piractwa. W Gdyni skontrolowano
ich 50, zarekwirowano ponad
tysiąc kaset. Tak więc, choć
zjawisko piractwa spada, nadal
pozostaje jeszcze sporym problemem.

Wspomóż!

GDAŃSK, Zeidler Art Gallery. fa
ul. Długa 81 - stała kolekcja ·
dziel sztuki dawnej polskiego i
europejskiego kręgu kulturowe- ,
go.
'

... odbędą się dziś o godz. 17 w następujących punktach: ,,Kotwica",
Gdańsk, ul. 3 Maja 6 (oddział dzienny); ,,Żabianka'', Oliwa, ul.
Gdyńska (kaplica NMP); ,,Rodzina", Stogi, ul. Stryjewskiego
(przychodnia ZOZ pok. 304); ,,Centrum", Wrzeszcz, ul. Mireckiego
(Dom Katechetyczny, sala 3); ,,Zaspa", Gdańsk-Zaspa, ul. Pilotów I
(kościół św. Kazimierza). Rumia, domu parafialnym NMP WW ul.
Swiętojańska I. ,,Przyjaciele Billa i Boba" Gdynia ul. gen. Maczka 2
(Dom Pomocy Społecznej) godz. 18

* BROKER Bank Informacji

Zatrzymano w sumie czterech dżentelmenów, którzy na
turystycznych stolikach mieli
89 kaset i 33 puste obwoluty.
Znani są policji od lat, tylko że
co wpadną, szybko wracają na
halę, by odrobić straty i odtworzyć skonfiskowany towar. W
Trójmieście działa kilka nielegalnych wytwórni kaset w ideo.
Jedn ą zamkn ięto z hukiem w
ubiegłym roku, zabezpieczając
przy okazji mnóstwo czystych

by ich inicjatywę wesprzeć fi nansowo .
- Nasz repertuar składa się
w tej chwili z czterech sztuk
adresowanych do dzieci . W
ciągu dwóch lat odwiedziliśmy
wiele szkól w różnych miej scowościach, nie tylko na terenie województwa gdań skiego,
lecz i sąsiednich . Występowa
liśmy też w Trójmieście. Graliśmy w sumie 300 razy lub wię
cej. Mamy już swój .,rynek" i
moglibyśmy jeżdzić nadal.
Uznaliśmy jednak, że warto
pomyśleć o stałej siedzibie i o
pos zerzeniu repertuarowej
oferty. Pierwsza sztuka przeznaczona już dla starszych widzów właśnie powstaje. Nosi
tytuł „Kogo szuka.:ie", inspiracje czerpie ze średniowiecza. a
stare mury byłyby najbardziej
odpowiednie do jej inscenizacj i . Może właśnie w oliwskiej
wozowni? - mówią akwrzy.

(A. J.)

,-

Małgorzata Sokołowska

Pod patronatem „DB"

I

I

Jazz natchniony

The Art Ensamble of Chi·
cago wraz z afrykańskimi
perkusistami wystąpi 2 5
bm, o god1. 20 w Teatrze
Muzyc1nym w Gdyni,

Agencja Koncertowa Colosseum przygotowała kolejną
atrakcję dla jazzfanów. Tym
razem wystąpi The Art Ensamble of Chicago - grupa, od trzydziestu lat znana ze swego „natchnionego jazzu". łączonego z
etniczną muzyką różnych kultur. Bogate instrumentarium - z
wielką ilością najrozmaitszych
„przeszkadzajek" - decyduje o

dynamiczn ym
niezwykle
brzmieniu zespołu. W Gdyni
muzycy zagrają z towarzyszeniem bębniarzy z Senegalu,
Konga, Mali i USA, co pozwala oczekiwać niezwykle gorą
cej i wibrującej atmosfery koncertu, tym bardziej że zespól
swoje występy wzbogaca o
atrak:cyjne wizualnie efekty parateatralne .
Bilety są do nabycia w kasach Teatru Muzyczn ego, w
sopockim Lochnes Pub i w
BMT Travel we Wrzeszczu .

(az)

IK eh-wa •I
W Urzędzie Miasta Gdyni zakorkzyla się rutynowa kontrola
NTK, przeprowadzana we wszystkich miastach pilotażowych .
Kontrolą objęte było przygotowanie merytoryczne Urzędu
Miasta do zadań pilotażowych oraz jakość ich prowadzenia. Jedno i drugie otrzymało wysoką ocenę - NIK nie dopatrzył się uchybień. Przy okazji wyliczono, że gmina do zadaii pilotażowych wyłożyła z własnej kiesy 35 mld starych zł, w tym 17 - na szkolnictwo ponadpodstawowe.
(MS)

Laury
d a Eweli~y

Na zakończonym niedawno Międzynarodowym Konkursie
Skrzypcowym im. L. Spohra w Weimarze Ewelina Nowicka,
uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
w Gdańsku w klasie skrzypiec Witolda Hazuki, otrzymała nagrodę dziennikarzy i nagrodę berlińskiego Towarzystwa Promocji
Młodych Muzyków im. F. Liszta. To drugie wyrMnienie polega
na organizacji młodej srzypaczce koncertów w przyszłym roku w
Niemczech. Belgii i Holandii .
(K.K.)

Dyrekcja Ili Liceum Ogól·
Im. Bohate·
rów Westerplatte przy ul.
Topolowe! 7 we Wrzes1c1u
przypomina absolwentom,
ie zbliia się termin obcho·
dów 50-lecla szkoły,
noksztalcącego

Jubileusz

Absolwenci
,,Topolówki"!
23 I istopada o godz. 18 w
auli szkoły wystąpią jazzmann
Mariusz Bogdanowicz i gitarzysta Andrzej Strobel - wstęp
wolny. 24 listopada o godz. 9
w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Mireckiego odbędzie się msza św., o
godz. 11 - oficjalne uroczystości w budynku szkoły, o godz.
13 - spotkania rocznikowe w
klasach, o godz. 17 - zwiedzanie szkoły i wystaw, spotkania,
zakup pamiątek. 25 listopada
ciąg dalszy obchodów w budynku szkoły, a o godz. 19 bal absolwentów.
Uczestnictwo w obchodach i
bal są odpłatne, wstęp - za okazaniem zaproszeń . Wpłat (20
złotych za udział w szkolnym
spotkaniu i 50 złotych na bal)
dokonywać można najpófoiej
do ku1ic„ t::g0 tygodnia w sekretariacie szkoły lub na konto:
PKO Il/O Gdańsk 19523 140315-132, z dopiskiem „Towarzystwo Przyjaciół Topolówki"; na blankiecie napisać
należy imię, nazwisko. adres i
rocznik matury.

(K.K.)
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Parking na Ogrodow ei

\r
\

-!LE-- .

1991 r., wkr61ce po wygranych przez Komitet
Obywatelski wyborach samonądowych, w Gdyni rozpoczęto
prace nad strategią rozwolu miasta. Miała ona odpowie·
ddeE na kluczowe dla władz Gdyni, a takie dla fej mle·
szkańc6w, pytanie: w jakim kierunku powinny Iść pnemla·
ny; !akie są szanse I zagrożenia dla Gdyni w zupełnie no·
wych warunkach politycznych I gospodarczych.
Wiosną

Niedawno Zarząd Dr6g i
Zlelenl w Sopocie poinfor•
mował na naszych lamach,
ie w związku z remontem
sknyiowania ullc Chopina i
Grunwaldzklef, można ko·
rzystać z przefazdu przez ul.
Pułaskiego i parking przy
ul. Ogrodowe(. Do redakcfl
codziennie dzwonią klerow·
cy, skarżący się na pan6w
' pllnufących parking, kt6rzy
ponoć iądafą opłaty u
prze(azd albo wpunc1:aią
tylko wybrańc6w.

sicie wykupują miesięczny abon~~ent (60 zł od auta), uprawi:11aJący do korzystania ze strzezonego miejsca na parkingu i
przeJazdu w obie strony.
. - Puszczamy taksówki bez
zadnych opiat, ale tylko w jedną stronę - tak jak wszystkich.
Wąska brama uniemożliwia
przejazd w obie strony. Poza
tym przechodzą tędy ludzie i
podczas wzmożonego ruchu
mieliśmy już jeden wypadek dodaje właściciel.
Inne osoby skarżyły się na
zaostrzone rygory, sprawdza_dokume~tów i nieuprzejParking od maja tego roku nie
mosć obsługi. Skargi są obuzostał wydzierżawiony przez
stronne. Okazało się bowiem
miejskie władze Władysławo
że niecierpliwi kierowcy brali
wi Andrukiewiczow i. Wlaści- ·
rozpęd i wjeżdżali na parking,
ciel parkingu na prośbę wiceprzewracając plastykowe słup
prezydenta Sopotu zgodził się
ki. Jeden z agresywnych szofeuruchomić jednokierunkow y
rów uszkodzi! nawet słupe.k od
przejazd (od strony ul. Puła
bramy, który trzeba było podegodzinach
w
czynny
skiego),
przeć płytami chodnikowymi.
od S do 20 dla mieszkańców
uległa też świeżo
Zniszczeniu
Sopotu.
położona nawierzchnia. Kto
- Proszę pani. stróż parkingu
zapłaci za szkody? - pyta Wła
zażąda! ode mnie zapłaty za
dysław Andrukiewicz.
przejazd. Nie chciał mnie wpuA może trzeba się zdobyć na
ścić. To oburzające - krzyczał
mały uśmiech i odrobinę
wzburzony taksówkarz jednej z uprzejmości, a wówczas i obsopockich finn.
sługa parkingu się rozchmuJak wyjaśnił nam pan An- rzy?
•
drukiewicz, spółki taksówkar-

W kwietniu 1994 r. Rada
Miasta, po zapoznaniu się z założeniami strategii, zatwierdziła
je. Potem nastąpiła długa, tylko
częściowo usprawiedliwion a
kampanią wyborczą, przerwa w
pracach. Dwa miesiące temu
zostały one wznowione. Zespoły ekspertów przystąpiły do
tworzenia kolejnego. bardziej
już szczegółowego, dokumentu
pt. ,.Gorące problemy, scenariusze uwarunkowań i cele roz-

woju Gdyni''. Ubiegłotygo
dniowe seminarium miało im
dostarczyć dodatkowego materiału. Czy dostarczyło? Dyskusja prowadzona była na poziomie warsztatowych uogólnień i
dla tzw. szarych obywateli mało czytelna. Ułatwi jednak
stworzenie syntezy, która stanie
się przedmiotem dyskusji nie
tylko wśród polityków i ekspertów, lecz przede wszystkim
wśród mieszkańców bo to oni

chińskie
Na zaproszenie marszałka
Senatu RP przybyła do Polski
IO -osobowa delegacja Chiń
czyków z Szanghaju. Potem
podejmowała ich Gdynia,
gdzie przyjechali na zaproszenie wojewody i władz miasta.
Gdynia zabiega o zalegalizowanie siostrzanych stosunków z dzielnicą Szanghaju Jinn Ann. Na dobry początek
planowana jest w przyszłym
roku impreza promocyjna w
WTC Expo, podczas której go-

(ald)

powidło

a a

na

własnej

skórze

testować

'w nocy, po „E!\·1PiK" na
ul. Bohaterów Monte Cassino
w Sopocie grasowali złodzie
je. Dostali się do środka wybijając imponującą dziurę \\
ścianie odzielająccj klub od
remontowanego właśnie kina
„Polonia". Jak dostali się do
kina - właśnie ustala policja
_Włamanie odkryta kierow- '
nicz:ka klubu wczoraj rano,
gdy o godz. 8 przyszła do
pracy. Skradziono tylko
alarm ( !) . Komputery, sprzc.;t ;,
do odtwarzania muzyk.i, to·
wary na pólkach pozostały
nie tknięte.

przecież będą słuszność lub
niesłuszność strategii.
Zespołów jest sześć. Zajmują się pol i tyką gospodarczą.
mieszkaniową. oświatową,

transportową, socjalną i ekologiczną. Tyleż było „podstoli-

ków", przy których uczestnicy
seminarium starali się określić
najwaL.niejsze dla miasta tematy, ich hierarchię i współzależ
ności. Kolejnym, po publicznej
dyskusji, etapem będzie wybór
już konkretnych celów i kierunków rozwoju Gdyni i - co z
pewnością nie bi;dzie łatwe przekładanie ich na język ekonomiczny, porównanie potrzeb
i środków finansowych.

O

najwyraźniej pokićkało (kić
kac ?). Pociąg kursuje między

Gdat\skiem a Wejherowem, a
oni przygotowali skład jak na
wyprawę na Kamczatkę. Za
oknami ciepłe październikowe
słoneczko, w wagonach grzejniki rozhajcowane do czerwoności . w sam raz na syberyjskie mrozy. Nieświadomi gorą
cego przyjęcia, pasażerowie
siadają ufnie na ławeczkach.
Po krótkim czasie zaczynają
si~ wiercić, rozpinać paltoty,

46-22-44
S 1 -: 54:.55
21:7a:.32

GORĄCY

mniej wytrzymali ściągają je z
grzbietu. Próżny trud. Spod foteli taki żar bucha, że człowiek
'się czuje, jakby siedział na ruszcie. Po przejechaniu przystanku. no. góra dwóch, poddaje się. Ociera perlisty pot z
czoła, podnosi się, staje w
przejściu lub przepycha do
drzwi wyjściowych, by na postoju ochłodzić to i owo rześ
kim powietrzem. Jednak każda
rzecz ma swoje dobre strony.
Przynajmniej teraz nic ma problemów z ustępowaniem miejsca staruszkom.

(Rit.)

wstępnie

Dziura jest, ale...

TElEFON

października opublikowaliśmy informację o dziurawym chodniku przy ul. Sło

19

Wywraca się płot
Czytelnicy sygnalizują. że
fragment metalowego płotu
otaczającego cmentarz na Ło
stowicach (od strony Ujeści
ska) jest zdemolowany - część
prętów powyrywano, inne są
powyginane. Odwiedzającym
swoich bli skich przykro na to
patrzeć, ale admin is !racja
cmentarza tego nie dostrzega.

Czym dojechać?
Pociągami do Smętowa. wyjeżd żający mi z Gdańska o
godz. 6.40 i 7 .45 dojeżdża spo-

ro ludzi. Obecnie kolej planuje
zlikwidowanie pociągu o siódmej z minutami. Następny,

wackiego we \Vrzeszczu.
Dziura jest. ale znajduje się
ona naprzeciwko budynku 46,
a nic jak podaliśmy w pobliżu
budynku nr 26.

Kolejna awaria
wodociągu
Czytelnicy informują, że
przy ul. Sobieskiego we Wrzeszczu, w pobliżu ul. Traugutta,
po raz kolejny nastąpiła awaria
rur wodociągowych. Poprzednio wodociąg naprawiano w
ubiegłym tygodniu, a w poniedziałek, od rana znowu widać
było uwijającą się w tym samym miejscu ekipę. Generalny

mieszkańcy .

klub

Blachy niskoprofilowe na pok!ycia dachów i ścian
ocynkowane i 4-krotnie lakierowane
Obróbki blacharskie, kasetony, sufity podwieszane, nośniki reklam
Blachy płaskie warkuszach
od 0.55 do 1.5 Trapez T-18, T-55
produkty oznaczone
tym symbolem pomagasz
>udować domy opieki dla dzieci

Pod szubienicą by/o tlocvzo...
• To było niesamowite!
Całkowita ciemność, nieo·
kreślone zapachy I dź.wlękl,
jakieś pióra, świecące ku·
le ••• Nie wiadomo, gdzie się
jes,, dokąd zmien:a i kiedy
skończą się le piekielne
ciemności • mówi leden ze
studentów Polltechnlkl
Gdańskief.

W zeszłym roku uczelnie
wy~tawialy do otrzęsin swoją
delegację , teraz szedł w ciemności każdy, kto mia! na to
ochotę . A ochotników było
sporo. L różnych uczelni i kie-

19504'13."Zł!i.,
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ul. Reduta Miś 1/4, tel. 31-26-82
(obok zajezdni tramwajowej)

Gdańsk,

Dystrybutor Huty Szkła Okiennego "Szczakowa"

Of er Uje : ' szkło okienne od wymiaru# 2-10 po cenie zbytu
• szkło zbrojone i ornamentowe
• szklarniowe
• ant/sol, float>'- 3-ó mm
• lustra l<olorowe
• narzędzia szklarskie
• szkło bezpieczne, oraz szlifowanie szkło

Już

19871

A.IEBL

lllifllf~l',!l·~~!lrull m!!l?""llJ

KOŁKI ROZPOROWE DO OCIEPLEŃ
od O, 15 zł

MARINOX

L= 1201140 mm

NAJWIĘKSZA

OFERTA,

TRANSPORT

MONTAŻ (na życzen ie).

OFERUJEMY RÓWNIEŻ MEBLE
DO SKLEPC)W I GASTRONOM /I

. ft

Produce nt:

(C2M!5)

Sp. z o.o.
ul. Gdańska 32, 83-11 O Tczew
tel./fax (0-69) 31 50 52
83-130 Pelplin-Orna sowo
tel. (0-69) 36-15-19

&

8 I ·334 GDYNIA, ,,/. Po/sk11 30

~ & c,C'bis tel. 21-53·97, tel./fax 21-82-44
BEZPOŚREDNIO .Z FABRYK
czeskich, niemieckich, austriackich

• SANITARIATY

24414

(aks)
SWIĄTEaNA PROMOCJA

ACiD i RTV

NAJ

WOLKMAN
TRANSPORT

NIŻSZE CENY

,,PRINC Q" [
Gdynia, ul.

Świętojańska 86 j

• ogrodzenia

kowal,.,

80-043 GdańJk
ul. Jednofri Robotniczej 7Z
tel. 39·40·43 "'''''""'

~~---==== ~~~~.....~

Panas onic

TELEF AXY
DRUKA RKI
montaż,

serwis

ComplexB iu~ro~

GRESO·GRANIT

FAKTURY VAT. DETAL. HURT
ZAPRASZAMY: PON. -PIĄT. 8· 17, SOB. 9-13.

.~a'Ż

Gdańsk, 1J Heweliusza 11

"ATLAS)

(budynek PROREM~)
lełftlx
46,34.24

IMW1w.200

10-16,

8-18.
SOPOT, ul . Chrobrego 6/8 wejście od ul. Mieszka I. Telefony: 51-11-56, 51-24-55 i tel.
alarm. 999. Ambulatońum chirurgiczne czynne całą dobę.
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
14, czynne całą dobę - nagle
zachorowania i przewozy chorych, tel. 20-00-0.1, 20-U0-02 ambulatorium stomatologiczne
czynne wg. 20-7
OBŁUŻE - Podstacja Działu Pomocy Doraźnej, ul. Białowieska
I (tel. 25- 19-99), dla mieszkań
ców dzielnic: Obłuże, Pogórze,
Ok~ywie, gm. Kosakowo - pediatra, lekarz ogólny, gabinet chirurgiczny, czynne wg. 15.30-7
. " RUMIA - Pogotowie Ratunkowe, ul. Derdowskiego 24, tel.

710-811

Wl~KSZY WYBÓR
KORZYSTNIEJSZE RATY

gwarancja,

• ELEWACJE· SCHODY· PARAPm~ ~
A·2,

pieczającą .

TELEFONY, CENTRALE

JIKA • nRAKOTA
LA u FE N •

wym przy ul. WaloweJ. Po
chwili oczom turystów i obsługi schroniska ukazał się
ogień trawiący ramy okienne
Dopiero szybka interwencja
straży powstrzymała rozprzestrzenianie się żywiołu. Przy.
czyną poL.aru było umyślne
podpalenie siatki z tworzywa
sztucznego, znajdującej się
między ok.nem a kratą zabez-

GRATIS

ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
centr. 56-69-95, 4i-82-51 - nagle zachorowania, wypadki,
ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę
Przychodnia Międzyrejonowa,
ul. Startowa I - w dni robocze
wg. 19-7.30
- lekarz pediatra, lekarz ogólny
w wolne sob., niedz. i święta w
g. 8-8 oraz stomatolog w godz.
- gabinet zabiegowy dziecięcy
w dni robocze wg. 19-7.30, w
dni wolne od pracy wg. 8-8,
- gabinet zabiegowy ogólny, w
wolne sob., niedz. i święta w g.

DLA TWOJEG O BIURA
BEZPŁATNY

rozporowy
stalowy wg DIN 601
Polecamy L= 120 i L=140

dobę.

R0-320 GOAŃSK
ul. Grunwctldzka 540
tel./fax <0·5R) 52·23-18
tel rn-58> 52·50· 41 w. 251. 260

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ,

trzpień

Biuro Przewozów Sanitarnych
- 32-39-24 lub centr. 32-30-76,
32-36-14, 32-39-44 w. 236
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę .
- Laryngolog przyj muje w dni
powszednie wg. 19.30-7.30, w
soboty robocze 17.30-7 .30, w
wolne soboty, niedziele i świę
ta - całą dobę ,
- stomatolog w dni powszednie
w g. 19.30-7.30, w soboty robocze, wg. 17.30-7.30, wolne
soboty, niedziele i święta - całą

zauważono dym wydobywający się z pomieszczeń kuch·
ni w schronisku mlodzieżo·

(klip)

Hurtow nia „GLAS S"

Kupując

„SZRAGOPOL" Borowo k. Kartuz• tel. 81-47-65

29-29, 41-10-00.

Kilka minut po godz. 21

I

-RiTUNKOW-E -

lekarz ogólny, gabinet zabiegowy dla dorosłych w wolne sob.,
niedz. i święta - całą dobę, w
pozostałe dni w godz. l9-7
- poradnia dla dzieci chorych i
gabinet zabiegowy w wolne
sob., niedz. i święta - całą dobę
w pozostałe dni w godz. 19-7
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagle zachorowania: tel. 32-

Podpalili schronisko

Fot. Krzys:tof Lipski
nmków sn1diów. Na końcu piekielnej trasy czekali oprawcy,
,.wieszali" delikwenta, który
później miał jakieś zadanie do
wykonania - zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wiersz lub zadziwić czymś wszystkich obecnych na sali teatralnej. W
pewnym momencie szubienic,1
nie wytrzymała ciężaru „skazańca ''. Sznur się zerwa!, a
biedny student z łoskotem
upadł na podłogę.
Potem zaczął się turniej DJów, dyskoteka. Sobotnia zabawa w ,,Żaku" trwała do rana.

POGOTOW IA

GDAŃSK, ul. Aksamitna I -

Robert B wracający do
domu ul. Łąkową o godz. 5
rano został znienacka zaatakowany przez kilku męż- il
czyzn. Jiu, dokładnie nie pamięta!, gdyż już po pierw
szym ciosie stracił przytom
ność. Sprawcy oddalili się nie
zatrzymywani przez nikogo
zabierając ze sobą zegarek
marki seyko za 60 zł.

skuteczniejszy i
kolejne lataniny, angażujące ludzi i środki - mówią

DEALER HUTY „FLORIAN"

-

Bili na Łąkowei

byłby

(es)

* APTEKA „WIELKOPOLSKA", tel. 248-508. Dyżur niedzielny 10-14.

Wszystkim ogólrue wiadomo, że wartościowych rzeczy
nie należy przechowywać na
działkach. Właściciel murowanej altanki w ogródkach
przy ul. Bitwy pod Płowcami
w Sopocie też z pewnością
wie. tylko zapomniał. Skutek:
złodziej wyciął część kraty
zabezpieczającej okno, otworzył je i ukradł pilę elektryczną, wiertarkę, radiomagnetofon, pompę wodną'. W zamian zostawił krwawe ślady.
prawdopodobnie skaleczy!
się w rękę .· Policji jest to
oczywiście na rękę.

tańszy niż

Miał być

zł.

Krwawy ślad

(MS)

Przed przeszło rokiem w
piwnicy budynku przy ul. Wyzwolenia 25 w Nowym Porcie
zorganizowano klub dla mło
dzieży . Lokatorzy swoimi podpisami wyrazili zgodę na jego
powstanie, nie przewidując, że
ściągają sobie nieszczęście na
głowy. Organizatorzy widocznie nie panowali nad sytuacją,
ponieważ klub stopniowo przekształca! się w melinę i klozet
zarazem. Tym łatwiej, że obok
bloku znajduje się sklep monopolowy . W piwnicznych pomi eszczeniach poniewiera się
wata i inne damskie utensylia ,
strzykawki itd. Kilkakrotnie
okradano piwnice. Interwencje
policji nie skutkują. Jak długo
jeszcze mamy to znosić? - pytają lokatorzy .

straty na 730

:;tępczość?'

Wyborcy upraw n ie ni do
którzy nie będą w
mieście 5 listopada, mogą
zgłosić się do 30 października
w referacie ewidencji ludności
Urzędu Miasta Gdyni. Tam
otrzymają certyfikat, który
umożliwi im oddanie głosu na
swojego ulubionego kandydata
na prezydenta tam, gdzie 12ęd~
(MS)
przebywać.

pasażerowie.

3214-63, pon.-niedz. 7 .00-22.00

Gdańsk-Chełm , Łużycka,

. l posesji przy Leśnej Polanie w Sopocie. zniknęło z
klatek 12 królików. Jakis
nocny myśliwy odłowił je
, prawdopodobnie do wora. In·
' ny entuzjasta czworonogów
. wybił szybę w sklepie z uten
: syliami dla zwierząt przy al.
Niepodległości i zgarnął z
' wystawy kaganiec oraz szel·
ki. Chciał dać do zrozumie·
, nia, że należy ukrócić prze-

głosowania,

remont

* APTEKA .,NA CECHOWEJ",
Gdynia, Unruga 36 (róg Cechowej), tel. 25-39-83; poniedz.-pią
tek 8.00-24.00, sobota 9.0024.00, niedziela 10.00-21.00
* APTEKA „Chełmska",

Królik w worku

Wyjeżdżasz?

który zatrzymuje się w Smęto
wie odjeżdża z Gdańska o
godz. 10.36. Dlaczego PKP likwidują połączenie o tak dogodnej dla nas porze? - pytają

OGŁOSZENIE PŁATNE:

i siarkę. Właściciel podliczył

5 listopad a

I

SOPOT, ,.Pod Orłem", ul. Monte
Cassino 21, tel. 51-10-18
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Armii Krajowej 42, tel. 21-0032; ,.Pod Gryfem", ul. Starowiejska 34, tel. 20-19-82
RUMIA, ul. Starowiejska 4 A

waniu się do baru na ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie. Wycięli w drewnianeJ
ścianie otwór, przez który
gładko .przetoczyli trzy beczułki piwa i wynieśli kilka
kartonów lodów. czipsów
batonów, napoje, czajnik, ko-

nie pod koniec roku burmistrz
Szanghaju przyjedzie umowę
bsludze technicznej
SKM, zwanej potocznie kolejką, coś się

92-71
WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka
52, tel. 41-23-06

Podohną metodę zastosowali złodzieje przy włamy

rąco byśmy zaprzyjaźniali się,
poznawali firmy, kuchnię i
chińską kulturę. Prawdopodob-

podpisać.

Apteki pracujące non stop:
GDAŃSK, ,.Dworcowa" Dworzec Główny, tel. 31-28-41
do 45 (w. 210); Apteka w Pogotowiu Ratunkowym, al.
Zwycięstwa 49, tel. 32-47-01
PRZYMORZE, ul. Opolska 3;
tel. 56-38-22
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 56-

Tei pr1ei d11urę

(ig)

,OSTRE
DY.ŻURY

APTEKI

Be1alarmu

Żakowski
labirynt

Siostrzane
stosunki

INFOR MATO R

KRONIKA
NA
l'OLICYJ
==

ap d

za przejazd?

i

1....

Strategi a rozwoiu Gdyni

Kto płaci

Mydło

Str. 5

CJ.
;;;
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atrakcyjne ceny

GDAŃSK . Chirurgia i Interna
- Szpital im. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1/6; Okulistyka Klinika Chorób Oczu AM, ul.
Dębinki 7
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego I, tel. 20-75-

01
Morski, Redłowo , ul. Powstania Styczniowego I, tel. 22-00-

51
OGŁOSZENIA PŁATNE

* LEKARZ DOMOWY ALKMEDYK, 31-89-53, 2068-16

* WIZYTY

lekarskie, EKG,

53-69-86,51-65-97

* POMOC lekarzy specjalistów
- codziennie, 57-33-33
* POGOTOWIE WETER Y NARYJNE - tel. 983 (całodo
bowo)
* WETERYNARYJNE wizyty
całodobowe, Trójmiasto, 5689-56
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT (bezpańskich, rannych i
podejrzanych o wściekliznę),
22-21-48 (czynne całą dobę)

POLIC.JA
-997
GDAŃSK, dyżury oficerów
Komendy Wojewódzkiej Policji, tel. 39-53-33; oficer dyżur
ny ruchu drogowego, tel. 3192-12; oficer dyżurny Komendy Rejonowej Policji, tel. 3862-22 (Straż Miejska 31-30-ll)
SOPOT, dyżury oficerów Komendy Rejonowej Policji, tel.

51-30-51, 997
(Straż

Miejska 51-20-21 w.

214)
GDYNIA, Komenda Rejonowa, Gdynia, ul. Portowa 15,
oficer dyżurny - 20-63-43;
Straż Miejska, Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia IO, tel. 20-82-

86; 986
RUMIA, Komenda Rejonowa
Policji, ul. Derdowskiego 43,
tel. 7 l0-25; Straż Miejska, u1.
Abrahama 17, tel. 710-134
STRAż POżARNA: 998

.POGOTOW IA
991 - energetyczne; 992 - gazowe; 993 - ciepłownicze; 994 wodociągów i kanalizacji; 995
- techniczne
GDAŃSK - ciepłownicze: 3120-88, energetyczne: 41-23-23,
· gazowe: 31-18-68, 52-14-62,
techniczne PKM: wodociągów
i kanalizacji: 31-20-67, opiekuńcze państwowe: 41- I 0-42
SOPOT - gazowe: 51-10-68
(czynne w g. 6-22); - wodocią
gów i kanalizacji: 51-40-55
GDYNIA - ciepłownicze: tel.
23-19-41; dźwigowe: tel. 2336-65; 23-40-24; energetyczne:
tel. 20-45·50; gazowe: tel. 2044-73; 20-44-79: wodociągów i
kanalizacji: 21-90-19
RUMIA · gazowe: tel. 711882; wodno-kanalizac yjne:

710-030

TAXI

--N
NA TELEF·O

*

SUPER HALLO TAXI

GDAŃSK, taniej na zgłoszenia

telefoniczne i karty , tel. 31-9191, 316-316, 91-91
* Hallo TAXI, 9197, 31-59-59,
20 proc. taniej + superkonkurs
z samochodem
* CARO-MILANO TAXI. 9627, 37-30-30, 370-800, na telefon 30 proc. taniej!
* CITY TAXI, 91-93, 46-4646, fax 43-21-21. Wysoka jakość - atrakcyjna cena.
ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
osób niepełnosprawnych, tel.
23-50-78, wg. 7-2 1
PRZESYŁKI

KURIERSKIE -

52-00-71 do 76

Dział reporter~ki, Gdańsk.Targ Drzewny 3n, tel. 31-45-17,
Sopot, ul. Kościuszki 61. tel 51-54-55 i 51-72-55
wew . 122 oraz 123
Oddział Gdynia, ul. Świętojańska 141 B, tel/fax 21-05-11;

Oddział

21-78-32

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ PRZYJMUJĄ
ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

Str. 6
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Co to jest

iadec o
ialowe?
Odbierając Świadectwo Udziałowe staniesz się akcjonariuszem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, a
więc jednocześnie p rzeszło

Będziesz

Dzięk i

tym samym

miał

500

przeds i ębi orstw uczestniczących

prawo do

ud ziału

w Programie Powszechnej Prywatyzacj i.

w zyskach Funduszy.

Narodowym Funduszom Inwestycyjnym - instytucjom finansowym, które

zapewnić

korzystne warunki rozwoju i

przedsiębiorstwa biorące udział

dostęp

w Programie

do najnowszych

rozwiązań

sta n ą s i ę nowocześniejsze

powstały

po to, aby

technicznych i ma rketingowych,
i ba rdziej dochodowe, a wartość

Twoich akcji w NFI będzie wzrastała .
Świadectwo Udz i ałowe jest papierem wartościowym, który będzie można kupować i sprzedawać bez
żadnych ograniczeń. Jeżeli teraz odbierzesz przypadające na Ciebie Świadectwo Udz iałowe, w przyszłości
będziesz mógł sprzedać

j e znaczn ie

d rożej .

Im

dłużej

je zatrzymasz, tym

większych

zysków

możesz s i ę

spodziewać!

nie przegap szansy

PR O GRA M

PM AUTO-GDAŃSK Sp. z o.o.
Gdańsk,

WYMIENIAJĄC

CHJ

ROZPYLACZE NA NOWE!

KAŻDA INNA NAPRAWA JEST DROŻSZA !

HONDA

·.... NOWE ROZPYLACZE - TO ROZPYLACZE \1\/L.JZ~l~rn

#

~f:S
.;::;,~

,pl!

' : , 4'"

,.

Zaprasza do NOWO OTWARTEGO
SALONU SAMOCHODOWEGO
przy ul. Grudziądzkiej

PR YW AT YZ A C JI

~~ · Wyz.wo 1·1c' ~krępowaną 1mc1a
• • • t ywę I.
~<t,,~

UŻYTKOWNIKU D I E S L A !
OSZCZĘ DZI S Z S WÓ J SILNIK I PIENIĄDZE

al. gen. Hallera 132, tel. 4 1 6718, 4 1 92 2 1, 4 1 9 1 75

DEALER

POW S ZECHN E J

Leasingjakiego !lie1ma nikt
na samochody dostawcze, sprzęt komputerowy, meble
b!.~r~we, kserą~oplarkl, ~lef1>i,,y komórkowe, faxy ltd.
,WPŁATA POCZĄTKOWA

TYLKO 5 %

Roc.zny koszt leasl~ od 121,7% do 141,8%
·wartośd środka trwałego
·

Czas trwania leasingu od 12 do 60 miesięcy
Wysokość rat ustalana Jest lndyWldualnle

· W stałej ofercie:
Polonez Caro GL!, GLD, Rover
· Polonez Truck w wersji ST. LB. DC

LEASING f!Jlo

Polonez Cargo
Citroen C 15 samochód dostawczy
samochody marki Honda Civic, Accord

Salon w Gdyni, ul. Abrahama 36, tel.lfax 21-68-23

P ROMOCJA!!!
Kupując

s amochód w naszym salonie J 4

bezpłatnych

noclegów w hotelu (dla 2 osób)

,,. . '·i , , ;lBD:1l1Bllłl1bitllL t:

:·

----6"

e ys. ••
Jeśl i mieszkasz lub pracujesz na Zaspie, Żabiance, Przymorzu, Morenie, Chełmie, w Sródmieści u , O liwie, we W rzeszczu, lub w N owym Dworze

w prenu meracie

I
I

i „ darmowa dostawa do domu (lub biura)
2„ niezmienna cena
- za 3 miesiące tylko 35 ,24 zł. (11 % taniej)
- za 6 miesięcy tylko 64, 16 zł. (20% taniej)
3„ ponad 60 innych tytułów

.

Jeśli mieszkasz w innych dzielnicach to zadzwoń, postaramy się zorgan izować dostawę .

K0 L
l ÓR

Taż

D~

owy

tel. 31-50 -4 1 w. 154;

Gdań s k, Targ Drzewny 3/7, Dział Kol portażu , pok. 45, w godz. 9QQ_ l 6QQ. Dostawy gwarantuje Wydawca.
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,,Kiedy patrzę wstecz za siebie, na te lata co minęły..."

Ku pony,
przede mną kartka na
smalec i mięso
podobne produkty z lutego
1982 roku. Dorosły obywatel
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej otrzymywał głównie wzór
M-1, imiennie, z adresem, a
nawet rejonizacją. Mówiąc
krótko - wołowinę mógł J...upić
tam, gdzie mieszkał np. we
Wrzeszczu, no chyba że znal
panią Felę w oruńskim rzeźni
ku. To już inna sprawa. pozakartkowa nawet... Tak było.
Kartki egzystowały cale lata, a
na cukier obowiązywały lat. ..
12. Najgorzej z zaopatrzeniem
było w stanic wojennym, gdy
półki zalegał ocet, woda mineralna, jeden gatunek chleba i
bób w słoikach. Niech o tym
bohaterskjm okresie handlu socjalistycznego mówią dokumenty. wycinki prasowe, zebrane od Czytelników kartki.
Leży

Porządek wojskowy
musiał być

SZA KLASA w kraju ponoć
mieszczącym się w pierwszej

mogą

dziesiątce uprzemysłowionych

lata. Kartki, talony,
asygnaty, bony, przydziały, reglamentacja trwały też lata.
Zycie z kartkami weszło do
polskiego krajobrazu gospodarczego. Człowiek, aczkolwiek upokorzony do cna, cieszy! się, gdy .,dostał" cokolwiek. Pieniądz tracił wartość.
Zyskiwał handel wymienny.

państw świata. Dalej pisano w
prasie, że „Kaszę manną nabywa się na odcinki O, grupy wiekowej też O. A dzieci od 1-3 lat

na kartki

kupić

tego co

można ..."
Mijały

na odcinek kart Ml-D, M II-D
z okazaniem książeczek zdrowia dziecka. W grudniu tracą
ważność odcinki uprawniające
do zakupu cukru".
W grudniu 1982 r. rząd wojPorządek w kolejkach
skowy oceniał po roku sytuację
rynkową. Pisano, że przewomusiał być
dniczący WRON, gen. Woj17 marca 1982 r. opublikociech Jaruzelski. podjął zobowano w gdaiiskiej prasie artywiązanie wobec całego narodu
i nakreślił najpilniejsze zadania kuł pt. ,,Proszek i mydło w dedla rz,1du. Oto co wówczas pi- ficycie". (,.Głos Wybrzeża" nr
sano we wszystkich gazetach 54). To zaiste lektura nie z tej
w Polsce, podkreślając doko- epoki .
„Wczoraj sklep na Piwnej w
nania: ,,W realizacji nowej polityki cen wystąpiły również Gda11sku otrzymał sporą ilość
Fali i Bisu. Utworzyła się kilniedociągnięcia i aby je ogranikusetosobowa kolejka. W skleczyć wprowadzono trzy kategorie cen - urzędowe, regulo- pie stały paczki z proszkiem,
wane i umowne. Podnosząc ce- ale ich nikt nie kupował, bo by!
ny detaliczne artykułów żyw tylko dla tych, którzy mieli
kartki gn:dniowe".
nościowych, opalu i energii
Dalej w tekście informuje
wprowadzono rekompensaty.
Zadaniem utworzonego w lu- się. że we wrześniu 1981 r.
tym Urzc;:du ds. Cen jest kon- MHW podjc;:ło decyzję
o reglamentacji
trola ustalania cen":
'
środków myjąW woj. gdańskim z miejsca
zorgani:wwano pienum partii co-piorą
(PZPR - jakby ktoś zapo- cych.
mniał) ..dla poprawy sytuacji
żywnościowej''. Gen . M. Cygan wygłosił referat , a inni ,
'r,0,
towarzysze - mówcy . •
-..,:,.,~
dodawali swoje , /
·~~
uwagi świad- ~·.,<;'

~}
1 \JW..,.,.

czące

· \\

znajo-

W tym roku mija 25 lat od grudniowego zrywu wolnościowego na Wybrzeżu.
Miejscem obchodów będzie Gdynia • miasto szczególnie cłośwladczone w tamtych
strasznych cłniach; miasto, które zapłaciło najwyis1ą cenę krwi za robotniczy pro•
test.

nawet tolerowane przez milicję, mimo że obowiązywała
godzina milicyjna od godz. 20
do 5 z rana. Pokorni zjadacze
chleba nie mogli przecież organizować rewolucyjnych zebrań, bo byli to przeważnie ludzie starsi, emeryci, a wielu
dorabiało sobie zajmując płat
ne miejsce w kolejce.
A czy przypominacie sobie,
drodzy Czytelnicy, dantejskie
sceny, gdy gdzieś przywieziono meble, dywany, lodówki,

250e.

Smalec
Luty82
telewizory? Wszystkiego brakowało, jakby piorun strzeli!
nagle w przodującą, socjalistyczną gospodarkę. Wszystko
w zasadzie potrzebne do domu
i dla domu byto przydzielane.
Zwykły worek cementu był
problemem, a w 1982 roku bę
dąc w Świeradowie Zdroju widziałem kilometrową kolejkę

do jedynej cukierni w mieście,
bo właśnie sprzedawano droż
dżówki i tylko drożdżówki.

Porządek narodowy
musiał być
Polacy, naród przedprodukowali
..lewe" kartki na wódkę i paliwa, aż znajoma kierowniczka z
alkoholowego w
Nowym Porcie
przy każdym
spotkaniu niezmiennie

siębiorczy,

dziwiła się:

- Panie
Stasiu,
ciągle

mości

ekonomii i
praw rynku. Jeden mówi! o konieczności jego stabilizacji i dyktacie centrali. drugi
o braku spójnej polityki rolnej. kolejny o eliminacji nieprawidłowości. Pogadali, zjedli w przerwie plenum obiad z
3 dań na talon darmowy w
stołówce Komitetu \Vojewódzkicgo i ... rozjechali się,
podkreślając w uchwale „poprawę rytmiki dostaw do sklepów oraz systematyczne kontro le sklepów mięsnych".
Dziennikarz, mający widać
resztkę

przyzwoitości,

„taka ocena nie
jest zapewne zbieżna z odczuci ami klientów, którzy me
nadmienił, że

., N a
kartki przyznano wic;c 300
gramów proszku (30
dkg) na miesiąc i raz na
dwa miesiące kostkę mydła.
Operacja nastręcza wiele kło
potów. Przemysł nic jest przygotowany do reglamentacji i
produkuje rroszek o gramaturze nie odpowiadającej nominałom kartkowym. Aby kupić
kilogram w sklepach żądano
czterech kartek". Ale nie tylko
tak było z proszkiem.
Były kartki na wódkę, na
buty, na cukier, talony na paliwo. na smalec, na odżywki
dziecięce „Bobo-fruif', na piel uszki. na ligninę i rajstopy.
Żyło się więc od kolejki do kokjki, od tego „co rzucili" do
tego ,.co dowieżli". Ludzie byli
przemęczeni, zrezygnowali. a
nasze matki i żony traciły po
pracy setki godzin na jałową
bieganinę po mieście, bo
gdzieś była „toru1iska", a na
drugim końcu miasta „rzucili
kakao", ówdzie sprzedawali
śledzie, a gdzie indziej kości
bez brtek. W stacjach benzynowych tademcowe kolejki
oczekujących na cysternę, bo
w dystrybutorach sucho, w
sklepach mięsnych przed Bo:ż.ym Narodzeniem wyznaczano
wieczorem imienną listę, żeby
z rana doczekać się na jakieś
ochłapy. Te kolejki nocne byty

Od historycznej daty dzielą nas niespełna
dwa miesiące. Nic więc dziwnego, że powołano już zespól ludzi, którzy - w imieniu Kom'isji Krajowej i Zarządu Regionu NSZZ
,.Solidarność" - zajmują się organizacją uroczystości. Swój udział w niej zapowiedziało
wielu wybitnych pnedstawicieli parlamentu,
Kościoła, organizacji społecznych. Z pewnością nie zabraknie też naszych wypróbowanych przyjaciół górników i związkowców z
całej Polski.
Z niepokojem dowiadujemy się, że tegoroczne obchody różnić się mają od wszystkich poprzednich, a to za sprawą znacznie
większego i aktywniejszego udziału w nich
wojska. Przewiduje się nie tylko orkiestrę
Marynarki Wojennej, lecz także kompanię
honorową i wystąpienie szefa sztabu generalnego gen. Tadeusza Wileckiego. Ceremonia! wojskowy stanowi bowiem atrakcyjną
oprawę każdej uroczystości patriotycznej, a
przepraszanie za grzechy popnedników stało się modnym uzupełnieniem obchodów
rocznicowych.
Nikt bardziej niż NSZZ „Solidarność'' nie
jest predestynowany do roli gospodarza grudniowych obchodów, bo nikt nie położy! tak
wielkich jak on zasług w utrwalanm pamięci
o tamtych wydarzeniach. Pomimo to godzi
się przypomnieć, że Grudzień '70 - jedno z
najważniejszch, a może najważniejsze wydarzenie w powojennej historii Polski - nie jest
własnością żadnej organizacji, partii ani ruchu - nawet tak szlachetnego jak „Solidarność", o której nikt 25 lat temu nawet nie
marzył. Jest własnością całego narodu, a w
nim - przede wszystkim rodzin zamordowanych.
Nie od dziś 'wiadomo, że społeczeństwo
Gdyni stanowczo opierało się wszelkim próbom włączenia do obchodów tych organizacji (władze, milicja, wojsko), które odpowiedzialne są za grudniową masakrę. Zlekceważenie tego stanowiska obecnie, gdy coraz
niecierpliwiej czekamy na rozpoczęcie procesu i rozliczenie ludzi, którzy wydali rozkaz strzelania do współobywateli, stać się
może szczególnie zgnytliwym dysonansem.
Przed sądem stanąć ma Wojciech Jaruzelski, człowiek. który w naszej historii odegrał
nie wyjaśnioną do dziś rolę. W 1970 r. był
ministrem obrony narodowej, choć sam
uważał się przede wszystkim za żołnierza.
Czy żołnierzowi - i to takiej rangi - wolno
wykonywać decyzje niegodziwe? A taką

wyprowadzenia wojska
przeciw bezbronnej ludności. Protest robotniczy był zrywem wolnościowym, zmierzającym do zmiany systemu politycznego.
Przed sędziami stanie więc konieczność zdefiniowania, na czym polega żołnierski obowiązek. W procesie tym chodzić będzie nie
tyle o ukanmie winnych, ile o przywrócenie
ostrego znaczenia takim wartościom, jak honor i ojczyzna.
Jak dalece pojęcia te zostały zatarte, dowodzi pomysł, aby obecny szef sztabu generalnego przeprosił za zbrodnie popełnione
przez wojsko w 1970 roku. Ponieważ nie
można bić się w piersi za zbrodnie cudze generałowi Andersowi nie przyszłoby do
głowy przepraszać za zbr~dnie popełnione
np. przez marszałka Rolę-Zymierskiego. Poprzez tego rodzaju akt skruchy generał Wilecki przyjmie część winy na siebie. Czy z
tego wynika. że i on powinien stanąć przed
niewątpliwie było

sądem?

wypowiadane przez osoby pełniące
funkcje pa11stwowe mają wielki cię
żar gatunkowy. Gdy premier Tadeusz Mazowiecki mówił o „grubej kresce", nie miał
podobno na myśli zaniechania ścigania przestępstw popełnionych przed rokiem 1989.
Ale, choć gruba kreska była jedynie deklaracją słowną, zaczęła funkcjonować w sposób
zbliżony do aktu prawnego. Za przestępstwa
popełnione przez komunistów przeprosił
Aleksander Kwaśniewski, bo ,.wybrał przyszłość", co znaczy. że sprawę przeszłości
uznał za zamkniętą. Spolecze11stwo zrozumiało to bezbłędnie i na plakatach z tym hasłem ,.y" jest przerabiane na „c''. To z deklaracji składanych przez osoby piastujące waż
ne stanowiska w państwie tworzy się polityczna rzeczywistość, bo mają możność
wprowadzania ich w życie. Przeciwko uznaniu, że pik Kukli11ski był patriotą, najgoręcej
protestują generałowie. I nie może być inaczej, skoro pojęcia patriotyzmu uczyli się w
Moskwie.
Jeśli w czasie obchodów 25 rocznicy Grudnia '70 - a zapowiada się podniosła uroczystość - przyjęte zostaną słowa przeprosin,
zdarzyć się może, że proces uznany zostanie
za niepotrzebny. Sprawa jest zbyt ważna, by
przysłaniać ją miały personalne ambicje polityków.
Słowa

ważne

Izabella Greczanik·Filipp
Wiesiawa Kwiatkowska

w ię
cej kartek na· wódkę niż towaru.
Przychodzą i mają po
10-20 kartek. Jak w Kanic Galilejskiej. Rodacy olewali zakazy, przydziały i zaczęli
sami sobie radzić, bo tzw. aparat partyjno-biurokratyczny (zestaw towarzyszy, któny decydowali o losie narodu i poszczególnych obywateli) poza produkowaniem kolejnych zarządzc1i
i uchwal nie był w stanie zatrzymać lawiny bałaganu i niemocy.
Zaczęto z wolna jeździć za
granicę, uzupełniać luki w zaopatrzeniu. konkurować z partnerem pa11stwowym i spółdziel
czym. Kto był miody, nieco
więcej przedsiębiorczy i nie za-

Po prawie rocznych bólach po·
projekt ustawy o robotnikach
przymusowych Ili Rzeszy I ZSRR,
Jeśli ustawa o cłocłatku plenięinym
cło emerytur I rent, pl'IJsługującym
osobom deportowanym cło pracy
przymusowe! oraz osacłzony111 w
obozach pracy przez Ili Rzeszę i
ZSRR wejcłzle w iycie I stycznia
1996 r., dodatek ten moie być wy·
płacony ocł I lipca 1996 r,

wstał

poci
tym pomnik. em.

ta ony
kartki

mięso, masło,
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Dodatki
za pracę
przymusową
Sejm zobowiązał rząd do przygotowania projektu ustawy do ko11ca ...
stycznia tego roku, ale jak w ub. czwartek stwierdził Ryszard Jastnernbowski,
zastępca kierownika Urzędu ds . Kombatantów, resort finansów twierdził, że
ma inne ważniejsze wydatki.
Powstały wreszcie projekt przewiduje, że uprawnieni mogą otrzymać
miesięczny dodatek w wysokości do
10 proc. średniej płacy krajowej (w
przyszłym roku będzie to prawdopodobnie ok. 75 zł).
W projekcie ustawy uznano, że dodatek będą mogły otrzymać osoby
wywiezione z Polski do pracy przymusowej na co najmniej 6 miesięcy.
Uprawnionymi mają być: osoby wywiezione do III Rzeszy i na tereny
przez nią okupowane „na roboty",
osoby osadzone w hitlerowskich obozach pracy przymusowej (o ile nie nastąpiło to z przyczyn kryminalnych)
oraz osoby deportowane do pracy w
ZSRR od 17 września 1939 roku do
1948roku.
Za każdy dodatkowy miesiąc pracy
przewiduje się zwiększenie stawki o
0,5 proc., jednak nie więcej niż do IO
proc. Średnio ma być wypłacane po
50 z! każdej z uprawnionych osób.
W pierwszej kolejności pieniądze
otrzymają osoby najstarsze i ciężko
chore. Przysługiwałby tylko jeden dodatek Ueśli ktoś byt np. wywieziony
na roboty ale otrzymuje już dodatek z
innego tytułu, musi wybrać). Dodatek
byłby wypłacany wraz z emeryturą
lub rentą.
Niemcy deportowali do pracy przymusowej z Polski ponad 3 mln 200
tys. Polaków. Szacuje się, że 90 proc
z tej grupy już nie żyje, czyli że w
Polsce jest jeszcze ok. 300 tys. uprawnionych do pobierania dodatkowych
świadcze11 przewidzianych w projekcie. Urząd przewiduje, że w przyszłym roku dodatki otrzyma ok. 40
tys. osób. Za trzy lata dodatki dostaliby wszyscy uprawnieni (żyjący).

Opr. (J.K.)

kl~dał rąk pijąc przydziałowe

pól litra, to z wolna mógł stanąć
na nogi. Zresztą i władza powoIi łagodziła rygory. widząc do
czego doprowadziła silna ręka
dyktatury proletariatu. Ale to
już inny temat - polityczny.

S. Czajkowski
P.S. Przed 1 maja 1981 roku
w centrum Moskwy przed reprezentacyjnym niemal salonem
obuwniczym przy hotelu „Jałta''
też ustawiła się kilometrowa kolejka mie~zkańców. Rzucili buty
z Polski. ,,Chełmka" i „Radoskóru". Kupowano jak leci, obojętnie jaki numer, fason, kolor.
Zamieniano się na pobliskim
trawniku, który przykrywały
skrzętnie niemal setki pustych
kartonów po wymarzonych, zagranicznych - a jakże - czółen
kach. sandałach i męskich laczkach. W tym czasie my mieliśmy buty na kartki i za Boga w
żadnym sklepie ich nie było.

Kredyt Bank S.A. jest jednym z liderów w obsłudze transakcji zagranicznych.
naszego działania jest szeroka współpraca z firmami aktywnymi
na rynkach międzynarodowych. Oprócz typowych ope~acji oferujemy:

Domeną

• SWIFT· bezpieczna i szd1ka łączność
z bankami z~ranicznymi
• 700 bm1ków korespondentów, ·w tym rozwinięte
kontakty z bankami państw nadbałtyckich,
krajów \\'NP, Dalekiego i Bliskiego Wschodu
• transakcje Forward • zabczpitczają przed
rvzykiem zmianv kursu \\alut
• rachunek wolny ,'.v PI ,N . eliminuje różnice
kursowe

• rachunek zastrzeżony - zwiększa bezpieczeństwo
transakcji
• karta płatnicza Kredrt Bank S.A. VISA Business
Gard
• home banking
• program Import · automatyczne wypełnianie
zleceń

Atrakcyjne kursy walut

[KJ KREDYT BANIC SA.
Świat finansowe j jakości

Karta kart" czyli 1ek1urowy kartonik MHWi(! do rej€slracji 1ryda11ych kartek na
11r dow. osob. SI 5423494,
Stan1slawmn
( , M-1) 0 b red C·aikowskiemu
3111
D
, k l „
· '- ,
·
mięso 11z.
zatr. w RSW "Prasa-Książka-Ruch .• GWP w Gdans ·u u . wrg r;;ewny
"·

Centrala. ul. M. Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa, tel. 632 46 31, fax 632 83 06, komertel 3912 0755
Wars=, tel. 632 46 31; Worw:JWO, tel. 614 45 1O, Warszawa. tel. 623 67 83; Warszawo, tel. 27 02 23; Warszawa, tel. 27 80 81 ; Białystok,
tel. 32 20 06; Cieszyn, tel. 510 820; Gdańsk, tel. 31 03 I 4; Gdańsk, tel. 52 20 05; Gdańsk, tel. 47 73 40; Jelenia Góra, tel. 22 804 w . 444;
Katowice, tel. 156 16 I 2; Kępna, tel. 236 43; Koszalin, tel. 40 80 87; Kraków, tel. 23 23 03; Łomianki, tel. 751 18 44; Łódź, tel 54 I 6 29; Pilo,
tel. 13 12 96; Poznań, tel. 52 29 10; Pruszków, tel. 728 81 0 1; Raszyn, tel. 720 39 22; Rzeszów, tel. 62 66 40; Szczecin. tel. 55 37 46; Wrocław,
tel. 44 50 I I; Wrocław, tel. 22 46 31; Wrocław, tel. 3 I O 33; Kaliningrad, tel. (Ol I 2) 43 31 72
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ZLechem Kaczyńskim, kandydatem PC na prezydenta, rozmawia Barbara Modajczyk·Krasowska
- Jarosław: dynamiczny,
przebojowy; bieżące wydarzenia komentuje w sposób wzbudzający bardzo często kontrowersje. W badaniach socjologicznych znajduje się wśród
polityków, którzy wywołują
najwięcej negatywnych emocji. Lech: spokojny, opanowany, powściągliwy w artykuło
waniu poglądów. Nie ciąży panu opinia o bracie bliźniaku,
zwłaszcza że trudno was
odróżnić; czasem tylko po wą
sach?
- Opinia negatywna o moim
bracie jest skrajnie niesprawiedliwa. Nie wiem czy ciąży, czy
też nie. Nic mam zamiaru odci-

- A

'

Kwaśniewskiego

nie
te struktury?
- W nieporównywalnie
mniejszym stopniu.
- Czy wygra Aleksander

popierają

Kwaśniewski?
- On będzie miał wielkie
trudności ze zwycięstwem, bo

w Polsce jeszcze nie nadszedł
czas, żeby przedstawiciel partii
postkomunistycznej mógł uzyskać pięćdziesiąt procent plus
jeden. Nie należy mylić wyniku, komunistów, który dal im
świetne rezultaty w parlamencie, gdzie komuniści uzyskali
ponad 20 procent głosów i dostali 40 procent mandatów. W
wyborach prezydenckich nie

nają się,

chodzi o wkraczanie
w gospodarkę mafii
Jeżeli chodzi o banki, to z
reguły przygotowywalismy
dwie wersje informacji: tajną i
jawną. Jeśli chodzi o siły
zbrojne, to rzecz dotyczyła
spraw, które nie miały charakteru aferowego, na przykład,
szkolenia, czy uzbrojenia armii.
- Przez ponad trzy lata był
pan prezesem NIK, czy oprócz
ujawnionych przez NIK afer i
mafijnych powiązań w gospodarce, na przykład w aferze
węglowej, posiada pan nie
ujawnione dokumenty na ten
temat?

gody Hooka", Jakiś kolega
Murzyna Jima założył bank i
pozbiera! od wszystkich pieniądze, w tym od l\turzyna Jima, a po paru dniach okazało
się, że bank zbankrutował i
nikt nie dostanie ani grosza. To
był pierwszy mechanizm. Drugi: wiąże się z rozdawaniem
kredytów o których z góry wiadomo było, że nie będą zwrócone i nie były albo z dawaniem gwarancji o których też z
góry byto wiadomo, że były
udzielane tylko po to, żeby zapladty za nic banki.
- Czy to dotyczyło ludzi byłej nomenklatury partyjnej?
- Tak, w olbrzymim stopniu
dotyczyło to powiąza11 o charakterze nomenklaturowym,
chociaż od tej reguły były wyjątki.
- Związane
klaturą?

z

nową

nomen-

- Tak, ale nie tylko. W te
układy wchodzili ludzie spoza
,,Solidarności" czy byłej no-

nać się od swojego brata .
choćby z tego powodu, że nie

ma w Polsce drugiego polityka, który w tylu sprawach miał
rację. A to, że nawet w tej
chwili, kiedy wszyscy mówią
to samo, między innymi o zagrożeniu postkomunistów i Lecha Wałęsy, i jemu tej racji nie
przyznają, świadczy o jednej z
ciężkich chorób naszego życia
politycznego, która wcześniej
czy później będzie Polskę drogo kosztować.
- Czy nie obawia się pan, że
krytykując Wałęsę, zwiększa

pan szanse wyborcze Aleksandra Kwaśniewskiego?
- Absolutnie się tego nie
obawiam, bo to są jakby dwie
inne sprawy.
Wałęsa. za pomocą szeptanej propagandy,
wprowadzi! zręcznie jeden z
mitów. że jest jedynym narzę
dnem walki z Kwaśniewskim.
To nieprawda. Jeśli Kwaśniewski w drugiej tun:c ma
szanse z kimś wygrać, to wła
śnie z Lechem Wałęsą. Poza
tym chciałem jeszcze raz podkreślić. jeżeli chodzi o przeszłość, Lech Wałęsa jest czło
wiekiem „Solidarności", ale teraz stoją za nim dawne służby
specjalne i armia oraz mnó~two ludzi, którzy, jak się okazuje, nie potrafią rm:poznać tej
wydawałoby się oczywistej sytual:ji.

'

można zostać

prezydentem.

zdobywając 20 procent.
- Jeżeli nie Wałęsa, to kto
powinien być kandydatem pra-

wej strony: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jan Olszewski,
czy Jacek Ku.'"Oń?
- W obecnej sytuacji, to
wszystko jedno kto.
- Moczulski też?
- Jak sadzę, Moczulski poprze Wałęsę. Jeśli chodzi o
diagnozę sytuacji, to najbliższy
mi jest Jan Olszewski. Mój
program w wielu miejscach
jest podobny do programu pani
Gronkiewicz-Waltz, z tym że
mój powst:tl miesiąc wcześniej
i jest mniej ideologiczny. Z kolei, jeśli chodzi o Jacka Kuronia, to tutaj jest znaczna różni
c a w sposobie widzenia rzeczywistości, szczególnie w
przeszłości. W tej chwili, to co
głosi, jest nieco bliższe moim
poglądom, a poza tym nie ma
on takich sojuszników, jak pan
Wrzodak, któn:y mnie odpychają od Jana Olszewskiego.
- W programie wyborczym
pan eksponuje bezpieczeństwo,
a dlaczego nie gospodarkę?
- Ponieważ prezydent ma
konstytucyjne uprawnienia. w
zakresie bezpieczeństwa, natomiast znacznie mniejsze w gospodarce. Ponadto w pewnym
miejscu te dwie sprawy przeci-

- Posiadam takie, które mają
charakter tajny i które zostały
przekazane marszałkowi Sejmu, prezydentowi, premierowi.
Natomiast czarnych tec1,ek ~obie nie rrzygotowywałem.
- Może pan powiedzieć, jakich spraw dotyczą te tajne dokumenty?
- To są dokumenty związane
z działalnością sil zbrojnych,
czasami związane są z tajemnicą bankową. Jeśli l:hoJzi o
banki, to z reguły przygotowywaliśmy dwie wersje informacji: tajną i jawną. Jeżeli chodzi
o siły zbrojne, to rzecz dotyczyła spraw, które nie miały
ch:irakteru aferowego, na przykład'. szkolenia, czy uzbrojenie
amm.
- Ale z afer bankowych znana jest właściwie tylko afera w

Banku Sląskim.

- No nic, były afery związa
ne z BGŻ i w bankal:h spół
dzielczych, były liczne afery
na przykład: w Capital Banku
w Koszalinie. Banku Dolnoślą
skim.
- Na czym polegał mechanizm tych afer?
- Najogólniej mówiąc na
tym, że bank byt tworzony po
to, żeby zebrać od ludzi trochę
pieniędzy i je ukraść, tak było
w przypadku Capital Banku
czy Bankn Dolnośląskiego. To
było tak, jak w książce „Przy-

menklatury partyjnej.
- Rozwiąże pan parlament,
jeśli zostanie pan prezydentem?
- Nie mówię, że rozwiążę,
bo nie ma takiego prawa, mówię natomiast, że chciałbym,
aby w nowej konstytucji prezydent miał takie uprawnienia.
Na pewno będę walczyć o
szybsze wybory parlamentarne.
- Obiecuje pan, że przed wyborami zaproponuje podpisanie
niekomunistycznym partiom
paktu konstytucyjnego i koalicyjnego. Istnieje już Obóz Patriotyczny, który tworzą m .in.
KPN i BBWR. Koalicja złożo
na z ZChN i partii konserwatywnych powstała wokół Hanny Gronkiewicz-Waltz. Z kim
więc byłaby tworzona taka koalicja?
- Ze wszystkimi. Mówiąc o
obozie prawil:y mam na ID} śli
PC, ZChN. konserwatystów,
ewentualnie grupy skupione
wokół Jana Olszewskiego.
- A dlaczego nie KPN,
BBWR i RdR Szeremietiewa?
- Dlatego, że to są ludzie,
którzy poparli Lecha Wałęsę,
po drugie chodzi o budowanie
realnego programu. Nie widzę
nic realnego w programie
KPN. ale muszę przyznać. że
KPN ma program·, natomiast
program pozostałych. wymienionych przez panią ugrupowań, pozostaje dla mnie tajemnicą.

- Z.Obowiązuje się pan odsuod władzy skompromitowanych byłych funkcjonariuszy PZPR. Dotychczas nikomu
się to nie udało. Czy to ma być
lansowana niegdyś przez PC
dekomunizacja?
- Tak, ale dekomunizacja
zindywidualizowana. Żeby w
Polsl:e cokolwiek mogło się
uJać, to wymaga zmiany ukła
du sit.
- Niektóre partie z którymi
chce pan tworzyć koalicje
ośmieszały waszą dekomunizanąć

bez uwzględnienia istnieją
cych, jak dotąd dawało mizerne rezultaty. Trzeba być realistą.

- A lustracja?
- Lustracja j~st sprawą
oczywistą, nawet Jacek Kuroń,
choć z niezmierną niechęcią
przyzna!, że być może lustracja
będzie konieczna. Moje poglą
dy pod tym względem nie uległy

zmianie.
- Należy pan do zdecydowanych zwolenników przyłącze
nia Polski do struktur NATO i
Unii Europejskiej. Co w tej
chwili Polska mogłaby zrobić,
żeby szybciej znaleźć się w
tych strukturach?
- Przede wszystkim udowodnić, że armia jest kontrolowana przez cywilów. Zarówno
przyspieszenie uczestnktwa w
Unii Europejskiej jak i w NATO zależy od sprawności naszej polityki zagranicznej. A
stopieó tej sprawności jest
ukryty przed opinią publiczną.
Nie ma pow;iżnego społeczne
go dyskursu. W tej chwili nie
mam dostępu do tak zwanego
materiału dyplomatycznego i
nie potrafię odpowiedzieć na
ile polityka zagraniczna jest

energiczna, a na ile nie. Na
pewno, jeśli chodzi o Unię potrzebne jest wzmożenie procesów przystosowawczych. W tej
chwili nie ma żadnego aparatu
rządowego, który zajmowałby
się tymi sprawami. W NIK
przygotowaliśmy raport w tej
sprawie. Okazuje się, że w resortach niepolitycznych, jak na
przykład w komunikacji jest
olbrzymia i I ość przepisów,
które trzeba zmienić, a zajmuje
się tym tylko jedna osoba. Potrzebna jest większa sprawność
administracyjna.
- Czy to wynika z braku politycznej woli obecnej koalicji?
- Pod koni~c rządów poprzedniej koalicji też od tych
spraw była jedna osoba.
- Jeśli bylibyśmy w natowskich strukturach, byłby pan
zwolennikiem rozmieszczenia
na naszym terytorium broni
atomowej?
- Wolałbym, żeby nie była
składowania, ale jej składowa
nie ma swoje zalety; gdyby do
tego doszło, to byłoby jasne, że
Polska jest poza zasięgiem rosyjskich apetytów. 1 byłoby to
także ważne dla utrzymywania
dobrych stosunków z Rosją.

- Jak pan, będąc prezydentem, odpowiedziałby prezydentowi Jelcynowi, który powiedział, że jeżeli na terenie Polski znajdzie się broń atomowa,
to Rosja skieruje rakiety na nasze terytorium?
- Odpowiedziałbym, żeby
nas nie próbował straszyć, ponieważ skierowanie na Polskę
rosyjskich rakiet jest sprawą
bardzo krótkich zabiegów.
Fakt, że nie ma u nas broni atomowej w żadnym wypadku nas
nie l:hroni przed ewentualnym
atakiem. Wiadomo, że to tylko
sprawa strategii i ewentualnego
przebiegu działań wojennych.
To są typowe strachy na Lachy.
- Część polityków z SLD
proponuje publiczną debatę na
temat wstąpienia do NATO,
czy byłby pan zwolennikiem
takiej debaty?
- Debata może odbyć się, ale
nie jestem zwolennikiem intencji SLD w tej sprawie. Sądzę,
że część kierownictwa SLD
nieporównanie bardziej chciałaby przebywać na salonach
paryskich czy brukselskich bo przyjemniejsze. Jednak w
SLD jest jeszcze potężna baza
wpływów rosyjskkh. Sądzę, że
politycy SLD, którzy chcą debaty o NATO, w istocie chcą
naszą politykę pronatowską
postawić pod znakiem zapyta-

nia. Chcą, aby na Zachodzie i
Wschodzie odebrano, że Polska nie jest pod tym względem
jednoznaczna. To jest bardzo
groźne.

- Pan krytykował zachowanie prezydenta podczas puczu
Janajewa, między innymi za
kontakty z generałem Jaruzelskim. A jak pan zachowałby
się w tamtym czasie będąc prezydentem?
- Przede wszystkim nie zdenerwowałbym się tak, jak Wałęsa; zareagował niezwykle
nerwowo na wieść, że w Moskwie coś się dzieje, tak jakby
to stwarzało natychmiastowe
zagrożc:nie bezpośrednie. W
żadnym wypadku nie starał
bym się dzwonić do Jaruzelskiego i Kiszczaka. W tej
chwili tworzy się mit, że on
dzwonił po to, żeby ich nastraszyć, by oni nie próbowali szumieć. Z mojej, tego dnia, jedynej telefonicznej rozmowy z
Wałęsą wywnioskowałem, że
dzwonił

do nich jako do waż
nych ludzi. Powiedział mi:
dzwoniłem do wszystkich. którzy są ważni. Nic wtedy nie
mówił, że chciał ich postraszyć. Ewentualność wygrania
Janajewa powinna raczej spowodować uderzenie w drugą
stronę. Powinniśmy wykorzystać tę sytuację, żeby wzmocnić nasze pozycje wobec NATO, szczególnie że wtedy byty
sygnały o „rozmiękczeniu"
NATO.
- Dziękuję za rozmowę.

Od czasu
zmarnowanego
do zaoszczędzonego.
· komfort • natychmiastowe
grupowe i indywidualne
o wysokiej jakości transmisji;

Jeśli cenisz zasadę, że czas
to pieniądz. warto byś przeczytał
te n tekst. Możesz zaoszczędzić
i jedno i drugie.

połączenia

"Sieć łączności

RADIO-NET pozwala
nam optymalnie wykorzystać samochody
do przewozu betonu," mówi Renaldo Łężak,
Prezes PPH BUILDEX. "Oszczędzamy cenny czas
i paliwo. RADIO-NET umożliwia nam kontakt
nie tylko z jednym kierowcą, ale również z grupą
pracowników. co jeszcze bardziej usprawnia organizację pracy zarówno na betoniarni jak i na budowie".
Sieć radiotelekomunikacji trunkingowej typu
dyspozytorskiego RADIO-NET to:

• stała, niska cena eksploatacii abonament miesięczny niezależny od

ilości

połączeń;

- skuteczność - stała łączność między pracownikami w różnych punktach m~sta
C'l>J regionu.
RADIO-NET - niezawodna
dla Twojej firmy.

łączność

Jestewy jui w: WaMwie, Gdańsku. Gdyni, Kosz.alinie,
Szczecinie, 8'ydgoszczy. Toruniu. Olsztynie, Pozn.nhJ,
lieronej Górze, lodzi, Wrocławiu, Opolu, Kielcach,
Katowicach. Krakowie, Radomiu, Rzeszowie, Tarnowie.

cję

- Nie wszystkie.
- Unia Wolności, z którą pan
nie wyklucza utworzenia koalicji, była przeciwna dekomunizacji.
- W Unii i innych ugrupowaniach, pod wpływem ostał·
nich dwóch lat, nastąpiły w tej
kwestii daleko idąc: zmiany.
Poza tym w polityce trzeba korzystać z takich ugrnpowań, jakie są, gdyż tworzenie nowych,

Mototolłl

i RP. Telekom J V

UN I-NET- ul Poiigonowa 3. 04-051 Warszawa. tel. (0-22) 10 91 32 do 34 Oddział,· Gdańsk lei. (0-58) 4615 20
Wroctaw tel (0-71) 60 51 10 Poznań tel (0·61) 33 75 11 Katowice tel. (0·32) 105 25 16 i w sieci autoryzowanych part re rów

OD WIEKÓW LUDZIE OSZCZĘDZAJĄ ...

(u~rrnKAr Dlfo1rrowr
Zmienne, progresywne oprocentowanie zależne
od okresu utrzymywania bonu:
1 miesiąc 19,5%
2 miesiące 21,5%
3 miesiące 22,0%

6 miesięcy 24,0%
9 miesięcy 25.5%
12 miesięcy 27 ,0%

O terminie wycofania lokaty decyduje klient,
a odsetki naliczone zostają za pełny okres utrzymywania lokaty.

dwa tjsi'lce' <lotycb
wpłacasz

490,96 zł po 30 dniach otrzymujesz 500 zł
wpłacasz 1.963,84 zł po 30 dniach otrzymujesz 2.000 zł
Sprzedawany na okres 30 dni z dyskontem
na następne okresy
Efektywne oprocentowanie: 22,41 %
Certyfikat Depozytowy E w formie elektronicznego zapisu,
przedłużany automatycznie co miesiąc!
Możliwość przedłużenia
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prawy
Niedzielne praw) bory prezydencku H Iroj1111eście dla Czytelników „D:iennika Bałtyckiego '
sjotogriifowali:

Jacek Awakumowski
Maciej Kostun
Robert Kwiatek

Grzecznieśmy

Portret zhiorowy z plakatami

stali, trochę sarkali

Rejs do Kopenhagi?
POLSKIE LINIE LOTNICZE

Od 30

października

z

Gdańska.

79 lub 20 13 58
Informacja , rezerwacja i sprzedaż biletów: LOT Gdańsk tel. (058) 952 lub 953, LOT Gdynia tel. (058) 20 85
Zapraszamy.
kraju.
całego
terenie
na
LOT-u
oraz wszystkie biura i agencje

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ PRZVJMUJĄ
ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

Str.10
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~Club

JCBC,WII

Jnternaoooor

Cementownia „Weiherowo"

oferuJe~·

WÓZKI PALETOWE

• KSZTAŁTOWNIKI
-BLACHY
• BLACHY OKRĘTOWE

GDYNIA
UL. POLSKA 32

fax 21-50-51
tlx 54189

Zapraszamy do współpracy producentów i importerów
20487/01

1111,,.,,,,

WYROBY
HUTNICZE

INTERSPEED Sp. z o.o.

tel. 21-55-21

• złącza ciesielskie duńskie BMF
• systemy do drzwi przesuwnych i łamanych KLEINA
• ekologiczne brykiety z trocin do pieców i kominków

i stali /płatne gotówką/

4l~ii7'C=ł3•>

Materiałów

Budowlanych
„TIMM" Sp.z o.o.
80-180 Gdańsk, ul. Łódzka 3, tel. 32 40 71

Skup złomu wsadowego W-3
Sprzedaż cementu biułego

24 października 1995

Hurtownia

84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 36
tel/058/ 721 328
fox /058/ 721 327

żeliwa

HJ::VAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

Oferta specjalna

F
A
B

- remonty
- części
- sprzedaż

R
y

tel. 39-40-32

c
z

STAL ZBROJENIOWA

„Martech" Gdańsk-św. Wojciech
ul. Jedności Robotniczej 450

N
E

dla

rzemiosła

MASZYNY
STOLARSKIE
Gdańsk,

,,KABA"
ul. Bażyńskiego 1

tel /fax (058) 52-04-18/19

·~··~ Stolarski Zakład
Produkcyjno-Usługowy

@ I;' § J31[hD § u'il J13
• płyty laminowane, wiórowe, twarde
• sklejki, boazerie, blaty I pochodne
~.,. 43

„

as

7

• projekty wnętrz , realizacja • metypowe meble •
• lady bankowe, recepcyjne, barowe

tel. kont. 090 50 64 59

tarowanie ·

i- PHGDYNIA
,BRATPOI."
KARWINY I

MALIVIOR
HURTOWNIA

sejfy antymagnetyczne

OFERUJE

we

kasety antymagnetyczne

ę

minerał

sejfy ognioodporne

Oferujemy również wagi
sklepowe, pomostowe,
lekarskie, przemysłowe i inne

~ uL NOWOOWORCOWA 19
· 29-05-48

NIGDY

SIĘ

NIE

MYLĄ!

ROCKWOOL POLSKA
we wszelkim asortymencie

meble komputerowe

GDAŃSK, ul. MARYNARKI POLSKIEJ 59
(róg ŚNIEŻNEJ)

tel. 43 12 78; fax 43 20 64

ZAKŁADY
ul. Olsztyńska 3. tel. 57-13·43
łGdańsk-Śródmieście

JQ#i•:t•~1•J4

SKR Pelplin ~s w Rudnie

AGENCJA Rozworo POMORZA GDAŃSKIEGO S.A

GDAŃSK POMERANIA DEVELOPMENT AGENCY Co
80-831 Gdańsk ul. P,wna36139 teL: (48)(58) 314861 fax:~11341 _

Ogłasza

przy ul. Reduta

PRZYJDtl ZATELEFONUJ! SKORZYSTAJ I ZAPRASZAMY/

"DATA ELEKTRONIC"
UL. PŁK. DĄBKA 249/C/6,
81-155GDYNIA

syłek do pociągów i wyładunkiem z pociągów. Szczegółowych informacji udziela się pod nr. telefonu 28-33-08 lub w pokoju nr 14 w budynku dworca dalekobieżnego Gdynia Gt. Os. p;zy Placu Konstytucji 1. Oferty należy składać wterminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do sekretariatu Naczelnika Stacji pokój nr 22 lub przestać pod adresem tut. stacji Plac Konstytucji 1, 81-354 Gdynia. Zastrzegamy sobie prawo dowolnego wyboru oferty.
20582,, 5

,w„

nieograniczcmy_

na wykonanie odśnieżania
i usuwania gołoledzi z dróg
o powierzchni ok. 60.000 m 2 na
terenie osiedla Karwiny.
Oferty prosimy składać w sekretańade SM 'Karwiny• Gdynia, ul. Korzenna 15
wciągu 7 dm od daty ukazania się ogłoszenia.
lnformaq7 udziela Dział Administiacji, tel. 24-42-52.
20,93111~01

telx. 51 23 44, fax 51 26 78
ogłasza

publiczny przetarg ustny (licytacja/ na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej, położonej w Sopocie przy ul. Wejherowskiej 31, z przeznaczeniem na nieuciążliwe usługi bądź handel.
jest własnością Gminy Miasta Sopot, usytuowana na
99/57 o powierzchni 426 m', oznaczona na karcie mapy nr 6,
rej. gruntów nr 1714 zapisana w księdze wi eczyste) nr 1217.
Opis nieruchomości - działka w kształcie prostokąta o wymiarach
16,5 x 25,5 m, położona w dzielnicy Kamienny Potok w sąsiedztwie
dworca SKM. W głębi działki usytuowany budynek /były szalet/ o powierzchni 65 m' i kubaturze 195 m'.
Rok budowy 1975, zużycie techniczne i funkcjonalne 25%.
Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 1995 r. o godz. 10.00 w sali
39 Urzędu Miasta. Z regulaminem przetargu można zapoznać się
w kancelarii ogólnej Urzęd u Miasta, pokój nr 16.
Cena W'fWO!awaa nieruchomości wynosi:
- 72.000,- zt w tym:
- cena budynku -19.600,- zł /bez podatku VAT/.
Do przetargu zostaną dopuszczone osoby legitymujące się dowodem osotiistym i posiadające dowód wpłaty wadium w wysokości 4_000,- zł.
Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miasta lub na konto Bank
Gdański S.A. OfSopot 301976-5089-3210-22.
Cudzoziemcy zgłaszający swój udział w przetargu winni posiadać
zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet wylicytowanej w przetargu ceny nabycia nieruchomości .
Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli wygrywający przetarg odstąpi od
podpisania aktu notarialnego, umowy kupna-sprzedaży w ciągu 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym osobom wadium
zostanie zwrócone.
Zarząd Miasta Sopotu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta, tel. 51 20 21 wew. 270.
K!uc1-e od budynku znajdują się w Zakładzie Komunalnym Zarządu
Dróg i Zieleni w Sopocie przy al. Ni epodległości 931,048SIJ9J07

usługami.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej
wymienionego planu.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie
Miasta w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9, bud. A, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Za Zarząd

Przewodniczący Zarządu

,

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGłOSZEN

1

2. Nieruchomość obejmuje działkę nr 16/12 o pow_ 1439,0 m1 zabudowwą
budynkiem kotłowni o pow. UŻ)tkowej 218,0 m1, bud)Dkicm gara1ll o pow.
użytkowej 49.2 m 1 oraz dwoma wiatami o pow. uŻ)tkowtj 61J,7 m 1 i 61,0
ni' Preferowani nabywcy związani z prz.emysl<:m jachtowym. Kw 53098.

Cena 'ł-ywoławcza: 59.000,00 zł

•

przy ul. Siennej 45
3. Nieruchomość obejmuje dzialkę nr 16/13 o pow. 848,0 m2 zabudowaną
dwoma bud)'llkami biurowymi o pow_ użytkowej 191.4 m 2 i 128~~ m 1.
Prcfcrm-1;ani nabywcy związ.aii z,rzeu.iyslc:mjadJloW}llL Kw 53098.

z o.o.

81-506 Gdynia ul. Stryjska 24 tel/lax 223095 fax 222361
{wejście od ul. Halickiej)

ORLE GNIAZDO TYLKO DLA ORŁÓW

Piseume oferty w z.amlmiętyc;h kopaUidi z c.:ną nabycia, zawierające ~
informacje o fonnadi płatności oraz gwarancjadi zapiały cwy nabycia
z dopiskiem "Przdarg" z załąCZJJDym dowodffli wpl~y wl!dium. należy
składać w sekri:wiacie Agentji Rozwoju Pomorza Gdańskiego SA do dwa
14.11 1995 r. do godz 12.00, przy czym okres wiązania ofert ustala się do
dnia !4_ J 2_1995 r. Przystgmjący do pnetargu zobowiązani są do wplacwia "
wadium w wysokości 100/o omy wywolawcuj na kooto ARP.G. S.A w [··,;
Banku luicjatyw GospodarCZJ·dl S.A O/Gdańsk 421805-20095-2-~1 I-1 lub l
ci.duern potwierdza1ym w kasie przecwębion.twa. Cmy wywoławcze nie
ob..jmują podatku VAT, który i>ę<me dc,liczacy do ewy sprudaży.
Komisy_;ie otwarCJe kopert i ro.ą>oczęcie przetargu na.ltllli dnia 14. I 1. 1995
r. o godz. 1200 w siedzibie AR.P.G. SA w Gdańsku, ul_ Piwno 36139.
Za~gamy sobie prawo swobowego wyboru oferty oraz odwolaoia
prZdllrgu bez podania przyCZ)n. Wadium zlożooe pru2. ofccmtów, którydi
· oferty nie zostaną prz)jęte. za.stanie zwrócone niezwlOC2Jlie po dokonaniu
wyboni oferty, a oferentowi którego oferta zostJlnie przr.jęta , zostanie
zarachowane na pocZd ewy nabycia_OicrcuCJ. którzy wyoofają swoJ.o oferty
po rozpoczęciu przd.argu. tracą wplacoo.o wadium. Wad.iwo prząiada na
rzecz sprzedającego. jeżeli u=:rutik pnetargu, którego oferta :z.o&ala
wybrana, udlyli się od zawarcia \Ullowy w terminie sieooiiu dw od daty
tNalonCJ przez spr.lCdająccgo. Koszty zawan.-ia umowy kupla - ~ży
oraz podatki i opłsty zwiąl.811e z pr=iiesicniem wlruności obciążJlją
'f Oab}W~.
Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzioadl 9.00 • I 4.00.
Wszelkich lnformacjl udziel.a
A&fflcja Rozwoju Pomona Gdańskif'l:O S.A.
Gdańsk, ul. Piwna 36/39, tel. 46-32-31, fax 31 13 41

R-1996f2

Miasta Sopotu
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27

Nieruchomość

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 89, poz. 415/ oraz uchwały Rady
Miasta w Kościerzynie nr XV/102/95 z dnia
6.09.1995 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
. osiedla "Tysiąclecia" w Kościerzynie obejmującego
obszar o pow. ca 30 ha, położony między ulicami
Kartuską, ul. Heykiego trakcją kolejową do Chojnic
i ul. Marchewicza.
Przemiotem planu jest przeznaczenie terenów
pod zabudowę jednorodzinną z towarzyszącymi

na podstawie uchwały
Nadzwyczajnego
Zgromadzenia
Wspólników z dnia
4.07.1995 o otwarciu
likwidacji spółki

AiT Sp

20168

Zarząd

działce

KOMUNIKAT /OBWIESZCZENIE/
Zarządu Miasta w Kościerzynie

'"""....,~
Oferujemy różnej wielkości atrakcyjnie wyposażone piękne
domy z garażem i działką oraz funkcjonalne mieszkania I od 50 do 90 m'/
jedno- i dwupoziomowe z garażem w Osiedlu ,Orle Gniazdo'
wGdyni-Wielkim Kacku.

ZAWIADAMIA

polegających na przewozie przesyłek bagażowych i ekspresowych z magazynu ekspedycyjnego znajdującego się za budynkiem Paczy (pomiędzy ul. J. Wiśniewskiego a torami SKM) na perony i odwrotnie z jwnoczesnym załadunkiem prze-

I

Cena wywoławcza: 52.000,00 zł

budynek lub jego aę.{ć pomieszaenia pojedyncze, inne propozycje,
\ - stołówkę z pełnym zapleczem /rabat na nasze wyroby, współpraca/.
Obiekt d o z o r o w a ny . Parking s t r z e ż o n y .
Atrakcyjna I o k a I i z a c j a - centrum miasta, blisko dworca.

LIKWIDATOR

4/6

przy ul. Siennej 45

TWORZĄCYCH BEZPIECZNY, ZACISZNY, KAMERALNY ZESPót WOKót.
WSPÓLNEGO DZIEDZIŃCA

Ml~SNE

SPóŁKI Z O.O.

~j

Cena wywoławcza: 85.000,00 zt

REALIZUJEMY BUDOWĘ SZEREGOWYCH DOMÓW JEDNORODZINNYCH

LE
G AZD

j
f

,;

utwardzony o pow_ 700 m 1). 1.<1budowaną budynkiem wl<tS21atowym o pow_
użytkowej 425,6 m2, biurowym o pow. użyl.l(.owej 27,7 m 1, magazynowym o
pow_ użytkowej 24.5 m2. Kw 67916_

WGDYNI WIELKIM KACKU

o

Miś

i

,

I. Nieruchomość obejmuje dzialkę nr 269 o pow. 1600,0 m 2 (w tym: plac

WSPANIAŁA LOKALIZACJA NA WZGÓRZU

1 -

Stacja Rejonowa PKP Gdynia Gł.
ogłasza przetarg na wykonywanie
w 1996 roku na tej stacji usług transportowych

pnetarg w formie wyboru pisemnych ofert na:

sprzedaż nieruchomości
położonych w Gdańsku:

pow. zakładu 1, 15 ha
budynek warsztatowo-biurowy
- 291,5 m'
warsztaty
- 900 m'
magazyn
· 500 m'
stacja paliw
plac utwardzony, pełne uzbrojenie terenu
56/95

wynajmą

ul. Św. Trójcy 3. tel. 31-90-35

R-2830n

10 LAT GWARANCJI
®
P.PH PETROSOL Sp. z o.o.
. 80-298 Gdańsk-Kokoszki
ul. Budowlanych 21/23, (naprzeciw Centrostalu) Producent okien
tel./fax 41·12-81 w. 433, 179, 238
od 1990 r.

nawiąże współpracę, wydzierżawi
lub sprzeda Zakład Remontu Maszyn
Małe Walichnowy

w Tczewie, ul. Kaszubska 6-8,
tel. 31-45-65, 31-39-06, fax 31-56-41, kierunkowy 069,

łGdańsk-Przymorze

ogłasza przetarg

MONTAŻ SERWIS TRANSPORT

produkowaną przez

szafy kartotekowe
szafy aktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karwiny_:_

--

'Y!JY/ ~©u'!.][) J --:i j~J\/ j

Zakład

OBWIESZCZENIE
Podaje się do publicznej wiadomości, że do wymogów art. 24 Ustawy
z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492)
przystąpiono do sporządzenia
Planu Ochrony Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego.
Plan obejmuje obszar parku i jego
otuliny w granicach zgodnych z Rozporządzeniem Nr 5/94 Wojewody
Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994 r.
w sprawie wyznaczenia obszarów
chronionego krajobrazu, określenie
granic parków krajobrazowych i utworzenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 27, poz. 139).
Zainteresowani mogą zgłaszać
wnioski do powyższego planu na piśmi e do Zarządu Parków Krajobrazowych w Gdańsku (ul. Polanki 51 80308 Gda11.sk) w terminie 1 miesiąca od
daty ukazani a się niniejszego obwieszczenia.
R-1820/i

z up. Wojewody
mgr inż. Danuta Grodzicka-Kozak

Komunikacji Miejskiej

w

Gdańsku

og_łasza

p~zetarg
n1eogran1czony

na ułożenie 2 kabli minusowych
- stacja prostownikowa "Bojowców".
Przetarg odbędzie się w dniu 7.11.1995 r.
o godz. 12.00 w pokoju nr 1 w Wydziale lnwestycyjno-Remontowym przy ul. Hallera nr 142 A
w Gdańsku-W rzeszczu .
Oferty prosimy składać do dnia 6.11.1995 r. w sekretariacie ZKM ul. Jaśkowa Dolina 2 w zaklejonych
lub za lakowanych kopertach z dopiskiem "Przetarg
na ułożenie dwóch nowych kabli minusowych
/2 x 250 mb w jednym wykopie/ - stacja prostownikowa "Bojowców".
Oferta powinna odpowiadać szczegółowym
i technicznym warunkom przetargu, które należy
odebrać w Wydzia le Inwestycyjno-Remontowym
przy ul. Hallera 142 A.
Informacje można uzyskać w Wydziale Sieci ZKM
przy ul. Wita Stwosza 112, tel. 41-25-50.
Prosimy o wpłacenie wadium w wysokości
2.500, - w kasie ZKM, ul. Jaśkowa Dolina 2 lub
przelewem na konto: WBK S.A. Ili O/Gdańsk
nr 351809-71.
Termin za kończenia prac: 1 m-c od dnia zawarcia umowy.
Zamawiającemu służy prawo swobodnego wyboru ofert jak też uznanie, że przetarg nie dal rezultatu bez podania przyczyn.
Jednocześnie

ze ulec zmianie.

informujemy, że zakres robót mo20325/05174

Gdsńsk, tel.lfax 31-80-62. tef_31-50-41 w. 169 w godz. 8. 00-18_OO, fax46-35-68 całą dobę; Gdy11i8, tel. 20-08-32, 20-04-79 w Jodz. 8. 00-16-00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; Elb/qg, teUfax 32-70-94, tel. 33-54-09
w godz. 8.00- 16.00; Pruszcz Gdańslll, tel.lfa'J( 82·23-25 w godz. 8.oo - 16.00; TCZl!'w, tet.lfax 31-63-26 w godz. 8.00- 16_00; Starogsrd Gdański, tel.lfax 220-SO w godz. 8.00 - 16.00
mm

~

t

SUPEREKSFRESY na środę 25. 10.95 r. przyjmowane są w:
Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, wbiurach ogłoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1stlwa - 2,88 zł

OGŁOSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE WCENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WCZWARTEK 26.10.1995 r.
Cena ~tto 1stoi:va - 0,96 zf, Cena netto 1słowa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
0118Mik 8aJtycki czwartek+ Wieczór Wybrzeza wyd. zwylde 1, 17 zł, Dziennik 8aJtycki czwartek+ Wieczór ~eia lłY(i. mag. - piątek 1,45 z/

Str. Il

24 października 1995
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!'RACA

PRACA

PIIACA

PRACA

PRACA

ł'RACA

I

BAN POL

niemiecka prod.·handlowa

zatrudni
O Kierownika Działu Handlowego
.wy~ag.aq.i!l: doświadczeni~ handlowe, staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
znaJomosc J. ang1elsk1ego r/ lub nremreck1ego, dobre przygotowanie informatyczne
WYNAGRODZENIE: 2.000 - 3.000 zł
D Kierownika Działu Informatyczno-Wdrożeniowego
:w-Yffi~ wykszta_lcenie wyższe techniczne, znajomość informatyki, elektroniki oraz
J. ang1elskrego technicznego
WYNAGRODZENIE: 2.000-3.000 zł.
O Specjalistę ds. Informatyczno-Wdrożeniowych
. wymagania: znajomość informatyki, elektroniki oraz j. angielskiego technicznego
WYNAGRODZENIE: 1.000-2.000 zł.
O Specjalistę ds. Serwisu
wymagania: znajomość mechaniki precyzyjnej i elektroniki
WYNAGRODZENIE: 1.000-2.000 zł.

!

PRACA

PRACA

KRAWCOWE, wysokie wynagrodzenie, tel. 43-21 -02

MURARZY, tynkarzy- budowa, Podkarpacka 4

'Legras', Gdynia Szyprów 12,
900- 15..:.:00_ _ __

KRAWCOWE i szefa produk·
gi,1_3·18-47

MURARZY· brygady tynkarskie, tel. 46-49-20 po 18.00

KASJERKĘ· sprzedawcę z
praktyką. oraz osobę do obsługi komputera, tel. 274-127

KRAWCOWE
36-51

SEKRETARKĘ zatrudni Glob
Marketing Poland. Wymagania: 20· 30 lat, znajomość obsługi urządzeń biurowych,
energiczność , dyspozycyj·
ność. Zgłosze nia osobiste
(c.v.) 24, 25 paźdz ierni ka
(1 0.00- 14.00), Wały Piastowskie 1, (Zieleniak), pok. 1t 16

FIRMA poszukuje pracowników do Biura Obsługi Klienta.
Wymagania:- życzliwy stosunek do ludzi,· um iejętność
prowadzenia rozmów telefonicznych.- miły głos. 462-461
/1 O.OO- 16.00/

wymagania:

ABSOLWENTÓW, ankiet~rów. panie do prezentacji,
handlowca zatrudni zachodnie przedsiębiorstwo, 51-4192

wykształcenie wyższe techniczne

AKWIZVTORÓW, 32-29-04
AKWIZYTORÓW branży hutniczej poszukuje firma Tel. O·
52 450633, 090635344

języka rosyjskiego

oraz angielskiego
lub niemieckiego
Powaźne ofe,ty prosimy składać

ANKIETERÓW 400.000
dziennie, 53-52-05 (dzwonić
900-1600"-- - - -

wBiurze Handlowym

ASYSTENTKĘ- pielęgniarkę

pokójnr 7Gdańsk,
ul. Wały Piastowskie 24.

(rencistkę
R·2738

INSPEKTORA

DS.SPRZEDAŻY

DORADCÓW ubezpieczenia·
wych· kandydatów poszukuje
Commercial Union Przedstawicielstwo Sopot, 51-74-76
EKSPEDIENTKĘ do kwiaciarni po szkole handlowej lub
ogrodniczej. 56-34-17.

EKSPEDIENTKI, 57-17-73
EMERYTKĘ lub rencistkę do
pracy wmaglu, Gdynia, Abrahama 51 (12.00· 18.00) lub
od 19 oo 53-47-78

PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLOWO· PRODU KCY JN E
O PROFILU MIĘDZYNARODOWYM

OCZEKUJEMY kandydatów:
- w wieku 20-30 lat,
- samodzielnych,
- dyspozycyjnych,
- znających podstawy marketingu,
- z umiejętnością obsługi komputera (środowisko Windows),
- dysponujących samochodem i telefonem,
- zamieszkałych na terenie Trójmiasta.

FARMACEUTKĘ,

O

Spółka. z o.o.
PROMOCJI I SPRZEDAŻY

HASŁO

Gdańsk.

BIZNES

I

BIZNES

ODZIE2 używana- Hurtownia
Karo- Lumpex. dostawa co 7
dni, przecena 50 %, 41-00-95,
Gdańsk, Kościuszki 7/9

SIATKI ogrodzeniowe powlekane PCV Rabitza. Transport bezpłatny. Stupsk i0-591
278-42

KIEROWNIKÓW Salonów
Fryzjerskich przeszkolę , 20·
70-81
--

- --

KRAWCOWĄ·

overlock,

43-10-49
KRAWCOWE, 32-67-64

KRAWCOWE, Przymo~~
Kołobrzeska 32 pokpi9__

-

KURSY: Cech Rzemiosł
Wejherowo, tel. 7225-11. Kwalifikacje, przyuczenia w zawodach: budowlanych, mechanicznych, spozywcze. fryz1er, stolarz, elektryk. Spawaczy: gazowych
elektrycznych, palaczy c.o. i
inne oraz kursy pedagogicz ·
ne.

lllRSY. SZ!COlENIA

KURSY komputerowe tel. 38·
42-65, 31-96·_~3_ - - -

BIZNES

ABC· kursy maszynopisania
komputerowego· znizki, 4612-78
ABC Komputera. 20-18-76
AGENT Celny- na1tań·
szy kurs Rotex. 46-33-88,
31-68-41, Długi Targ 1- 7.
Rozpoczęcie 21 paźdL1ernik.
25 lislopad. 9.00
ASTAR· komputerowe, 20-50·
63
ASYSTENTKI, sekretarki.
komputerowy, maszynopisania, pilota, organizatora turystyki, stewardessy, księgowo
ści, wyceny nieruchomości,
lnvestfob 41-03·06, 41-49-19,
22-19-82
BCI prowadzi kursy: kompu·
terowe. Szkoła Sekretarek,
~gowości, 21 •71-1 o
BIOSTUDIO· kursy masażu
leczniczego, odchudzającego.
akupresury, aromoterapii,
Grunwaldzka 76178, 41-12-31
wew. 339
CREDO Kurs prawa jazdy,
wszystkie kategorie, 32-32-18
CZTEROTYGODNIOWY kurs
kat. 'B', rozpoczęcie 31 paź
dziernika, Wrzeszcz, Chrobrego 79A, 41-36-76

KURSY samodziel·
nych księgowych 310
godzin- przygotowuiemy do
profesjonainego prowadzenia
księgowości, również skomputeryzowanej. Koncepcja,
materiały· dr Roman Nilidziń
sk1, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 41-12-36,
41-12-31 w. 312.,,-'3c:.:13:.____
ODDK zaprasza na kursy:
komputerowe, księgowe, do·
radztwa podatkowego, kasje·
rów walutowych, agen1a celnego, sekretarek, maszynopi·
sania. 41-12-36, 41-12-31 w.
312, 313
OSWIATA· Lingwista prawo
'E'. Ratyi
1azdy kat
41-21-82, 32·98-88, 3249-71

·s·, ·c·.

POLSKIE Towarzy.
stwo Ekonomiczne
zaprasza na kursy: dla kandydatów na członków Rad
Nadzorczych, Szkoła Nowoczesnej Sekretarki, komputerowe: podstawowy, Windows.
Word. Excel, księgowość
komputerowa, świadczenia
ZUS, BHP, Prawo Pracy. In·
~_l!l~e 31-54-61, 31-99-71

USŁUGI księgowe,
USŁUGI

rachunkowe- konsultacje, tel. 57-11-59
57-03....:.·34.:___ _ __

DORADZTWOS

KREDYTY doradztwo kapita·
lowe, 52-46-34
LEASING, 23-12-22

KURS pedagogiczny, tel. 57•
11-59
KURS prawa jazdy, 31-62-97
KURSY- operatorów sztaplarek, komputerowe, kierowców
8, kroju i szycia. palaczy kotłów, BHP, tel. 53-10-30
Gdańsk. Dąbrowszczaków 35

1

REKLAMÓWKI 25i6x
45, 151.- Torbacz Przedstawiciel Sinplastu, 47-24-12
ŚRUBY, wkręty, normalia

Realizujemy zamówienia wg
normDIN. P. H. Irena Gdynia,
tel. 0-58/ 20-99-51 wew 146.

NAUKA

AUTU·MOTO

ZESPOŁY

muzyczne. V1deofilmowanie, 43_·2_1-~40_ _

MA TEMA TYKA student. 53·
39-23

ZESPÓi:., 53-16-55

POLSKI. 47-91-46

WIERZYTELNOSCI· jak
odzyskać- skuteczne działa
nie· pomoc prawna, tel. 32·
18·8.:..5_ _ _ _ __

SZTAPLARKA elektryczna
1,2 t, 47-29-25
WINDA budowlana, tel. Kartuzy 81-41-97

211-888
podatkowe

DORADZTWO

I.:

TiUMAClENIA ,\ J

ANG_!El~KI, 21 -15-84
BIURO Tłumaczeń, Sopot,
Kościuszki 61, 51·72-58
TŁUMACZENIA,

Gdynia. Starowiejska 26, 20-50· 72
Gdańsk. Grunwaldzka 102,
46-02=-·9;_1c.__ __

PRAWO Jazdy, 22-49-05
PRAWO jazdy, 26-49-78, 2640-41
STUDIUM doradztwa
podatkowego. 46-33-25__

CHRYZANTEMY, hurt i detal,
sprzedam, tel. 0-69 31-06-78

SILORYB· koncentrat białko
wy -kupię. Tel. 0667-57735

FAXY, kserokopiarki (uży
wane), telefony nowe. Gwarancje. Materiały eksploata·
cyjne. Losowanie nagród dla
klientów K&K, Gdańsk, Czarny Dwór 8. 53-00-71, 53-0119 w.107
· - -- - FAXY, kserokopiar·
ki. używane- gwarancja. materiaty eksploatacyjne, naprawa. DKS, Gdańsk, Subislawa
13, 52-48-36, 52-15-81. Salon- Sopot, 3 Maja 6, 51-51 •
12

TELEFON komórkowy używa
ny Nokia 450· kupię, 21-05·43

FAXY, telefony!II Najtaniej, 20-37-37
GARAZE b~szane, 57-28-55
FIRMA przyjmie zlecenia na
szycie, 52-66·_79_ _ __
INWESTYCJE, lokaty. obrót
kapitałami, 0-90506293
ZAINWESTUJĘ
przedsięwzięcie,

w zyskowne
0-90504514

WEKTOR- indywidualne kursy
komputerowe, 31-67-27
ARKUSZE-HDPE, worki
na śmieci 'Sinplast" kurczakówka 6,90, taśmówka O, 12;
Torbacz 47-24-12

JAMNIKI miniaturowe, długo·
wfose, kolorowe, Oliwa, Ziemowita 312

?ŁOM

stalowy, 56-40·68

NAUKA

DEZYNSEKCJA, 57-72-42,
57-86-02
DEZYNSEKCJA, dera·
tyzacja, 51-87-59
DEZYNSEKCJA. Gwarancja!, 51-91-53

KOMPUTERY 486-Pentium. Firma tanio sprzeda, 4719-53 w. 314

KALENDARZE, naklejki, wizytówki, 32-63-12 (9 00-16.00)

KSEROKOPIARKI- sprzedaż,
naprawa Kserofax, 57-12-91

KONCESJONOWANA Agen·
cja proponuje usługi ochrony
mienia, osób i detektywistyczne, 53-02-11 wew 342

LADA chłodnicza, szafę chło
przeno-

dniczą, piec kaflowy
śny, tel. 72,52-52

ZACHODN:, 52·1t ·81
48-70-

MASZYNOPISANIE kompute·
rowe, 52-42-99
długów ,

374·

FIAT 126 pFL 1988, 25-39-45
FORD Escort combi LX 1,9i,
1991, tel. 52-83-31
FORD Scorpio 91 rok, 2,0 i
DOHC, 4· drzwiowy, 106 tys.
km., bezwypadkowy, tel. O·
90503086

NIEMIECKI, ttumaczenia. ko·
repetycje, solidnie, 52-44-22
pokój 411

HONDA Civic- 1,4, 16V,
1991, bezwypadkowy, 19, 7
tys. zł, 090-50-16-97
MAZDA 323F, 11/ 1991, Re·
da, Rzemieślnicza 3, tel. 7832-38

EURO School angielski.
niemiecki, 25-48·1O
OŚWIATA· Lingwista kursy

obcych -angielski ·
niemiecki -hiszpański . Przygotowanie do matury, certyfikaty. Wrzeszcz, Waryńskiego
4, 41 -21-82

języków

VICTORIA- nauka języ
ków obcych, dzieci, młodzież,
doroś l i, firmy, Gdyn ia,
Gdańsk, Rumia. Zapisy: 20·
85-03, Władysława IV/52

1;····111,nrcn,

BUDZIKI, zegary akumulatorki. baterie, 52-34-24, 52-20·
20

OPAKOWANIA: Blister, Skin
oraz z folii twardej 0-94/ 41 ·
59-50, 45-01-13

OVERLOCK, tel. 56-83-56
SA UNY· szybko, solidnie,
81-74-12

MATEMATYKA, fizyka- nauczyciel, 32-14-60

BIURO Rachunkowe, 48-4527

CHRYZANTEMY doniczkowe,
Gdańsk· Orunia, 2uławska 73

SKŁAD Celny._43_i4_:_~

MATEMATYKA, ósmoklasistom, 21-67-33

BIURO Rachunkowe, 51-72·
31 do 3~3_ _ _ __

CHRYZANTEMY doniczkowe,
ul. Jedności Robotniczej 245.
Orunia.

OPAKOWANIA dla gastronomii i producentów żyw
ności. Frytkownice
'Olko", 51-54-07

BIZNESPLANY, wnioski kredytowe, doradztwo, tel. 25-14·
47
KSIĘGOWOSć w pe!nym za-

~e~ie, 52·27-06

2

ZAPRASZAMY DO NASzrCH BIUR OGŁOSZEŃ

CHRYZANTEMY doniczkowe,
Z_u_ławs_ka_72 ~-'---82_ __

FAJERWERKII· Importer, 41·
40-56 - - - - 3

OWCZARKI kaukaskie, 32·
48-08 - - - - OWCZARKI niemieckie. 51 ·
03-53

STYPY- jak wdomu, tamo,
31-59-01
WRó2ENIE,

57-02-99

grzecznościo_wy.___ __

FllYKA, chemia, również AM,
39-44-78
MATEMATYKA. 32-13-05

MATEMATYKA, tanio,
48-76-32

WRÓŻKA, 23-66·2_5_ _

MATEMATYKA- asystent, 4797-39

PLANDEKI. 71-19l§___

WRótKA· prognozy, pary, 20-44-95

MATEMATYKA maturzystom,
47-96-40

4

5

6

OPEL Kadett 1.6 diesel ,
1984. 39-43-95
OPEL Record 2.3d, 1981, tel.
' _ _ _ __
57-90.-·1..:..3
POLONEZ, Cinque·
cento, 125p, 126p,·
sprzedaż, zamiana, raty,
skup, 53-19-61 , 090·50-50-50
VW Corrado- 2,0 i, 16 V-

1 1993, stan idealny,

ODZYSK
216. 374-417

BIURO Rachunkowe, 47-29·
25

MALARZY, pomocników, dobre warunki, Gdynia· Orlowo,
Lidzka 53/A

56/1

Gdańsk- J asień,

AUDI, 126, 125, Polonez,
Mercedes, Volkswagen do remontu, również rozbite, 3299-66

MALARZY· praskarzy zatru·
dnimy, tel. 27-71 -44. 27-7903, 27-79-33

PANIEatra~cyjne do biura reklamy, 21-12-02

samo0-_70_·8_t_ __
dzielną, 2_

POMOC domową zatrud nię,
tel. 27-71 -44 lub 27-79-03

ofsetowego,

POMOC księgową, Bolszewo
kl Wejherowa, 72-24-16, 7281-79

MAN ICURZYSTKĘ

MASZYN ISTĘ

tel. 52-15-15
MĘ2CZYZNĘ do działu han·
dlowego oraz pracownika do
produkcji elementów blaszanych, Bolszewo kl Wejhero·
wa, 72-24-16, 72-81 -79

POMOCNIKA magazyniera
do pracy w Gdańsku- Nowym
Porcie, wiek do 30 lat, 21 ·10·
96, 21 -11-93

MISTRZA cukierniczego, czeladników, zatrudni Cukiernia
'Monika' w Gdym, tel. 20-39·
05

POMOCNIKÓW kierowców,
pracowników fizycznych ad·
ministracji, 51-32·21 w. 108
PRACOWNIKÓW do robót
wykończeniowych, 41-88-22
11 1.00· 13 001

MISTRZA warsztatu samochodowego z wieloletnią praktyką. Wysokie wynagrodzenie, 27-03-82

PRACOWNIKÓW do trzody w
gospodarstwie, Lendowo 14,
83-021, Wiślina

zatrudni tirma elektroniczna, TFN,
56-78-12
MŁODEGO mężczyznę

PRACOWNIKÓW do zbioru
kapusty 7.00, Ogarna 1

31 -16-31 wew.
402 - - -- MŁODYCH, ceniących niezależność z samochodem, 29·
72-14

PRASOWACZY i technika
krawieckiego, 23-18-47
RENCISTĘ

silnego z samochodem. 32-57-96

MŁODYCH, zdolnych do pracy w budownictwie przy wykańczaniu wnętrz, 24-86-1O

MONTERÓW kadłubowych ,
spawaczy, monterów rurocią
gów, ślusarzy- przepalaczy.
- -~-16-76, 37-2]~8~5

MURARZV, cieśli wysoko wykwalifikowanych zatrudnię ,
24-86-10

AIITO-MOTO

VW Golf, 1.8, 1993. 56-59-88
KREDYTY na samochody
3,1%, tel. 31-66-21 w. 210,
31-80-10
OKAZJA! Ford Sierra, 1992,
stan idealny, bezwypadkowy.
29-73-58

INNY POJAZD

SPRZEDAWCÓWw salonie
RTV i AGD wGdańsku. zatru·
dni Best. Zgłoszenia osobiste
w godz. 14.00· 17.00 Gdynia,
Pl. G_órnośląski 7
ŚLUSARZA· mechanika zatrudnię

od zaraz. Bolszewo kl
Wejherowa, 72-24-16, 72·81·
79
7__
5-5_
SLUSARZV, 32_-4_

li ?

/20· 301, zawieranie
na zlecenie, zatrudnię, 51-75-08
PRACA, 290-134
PRACA na stale, zarobki od 8
mln, 512-216
PRACA od niechcenia, pien i ądz do zarobien ia (pa~rt), 43-28-§2___
PRACA od zaraz. 23·54·
59
PRACA od zaraz, 316-818

PRZEDSIĘBIORSTWO handlowo- usługowe zartudni na
różne stanowiska do 30 lat,
56-28-67 (dzwonić 9.00·

ZŁOTNIKOW wykwalifikcwa·
nych, 56-89-93 grzecznościo·
wy 10.00· 18.00

1OKOBIET, 20 mężczyzn (do
28 lat) zatrudni największa
agencja reklamowa wPolsce.
Aktualne tylko do 27. X. 565·
300
500 DM bez wyjazdu. tel. 43·
00-84
BEZPŁATNE szkolenie zawo·
dowe z możliwością podjęcia

CHCESZ zdobyć nowy i
dobrze płatny zawód ?
Szkolimy mstolatorów nowoczesnych posadzek PCV
dywanowych i innych. Dla
najlepszych praca od za·
raz. Eurom11ex Nord Sp. z
o.o. Gdańsk, ul. Abrahama
1 tel. 52-13-48, 52-05-11,
52-46-31
C I Ę2KA praca, niska płaca,
25-58-29 do 16.00

DOhurtowni z samochodem
osobowym, tel. 51-51-20
DORYWCZO, 52-45-1 1w. 38

!&:q_._ _ __
PRZEDSIĘBIORSTWO han·
dlowo- usługowe zatrudni pra·
cewników z wykształceniem
średnim i zawodowym na róż
nestanowiska, 43-77-02

RóZNE stanowiska, dobre
zarobki stała praca. tel. 22·
48-50
WYSOKIEzarobki! We współ
pracy z nami przy regeneracji
taśm barwiących· Nowość!
Stały dochód! Po podpisaniu
umowy- urządzenia bezpłat
ne- odbiór zregenerowanych
taśm. PPHU 'Graff' 78-600
Walcz, Wojska Polskiego 27,
fax. /O· 67/ 58-46-77. Do ofer·
ty dołączyć znaczek- 2zł.

ZAGRANICZNA firma handle·
wa zatrudni. 316-818
ZAGRANICZNA firma handle·
wa zatrudni 50 młodych osób
na różnych stanowiskach,
235-459 •
ZATRUDNI Ę,

tel. 51-17·71

wewn. 33

DS-MAX Corporation, filia w
Gdyni zatrudni młode osoby,
~:l;~:KARZ uczy zawodu,
tel. 22-25-22
DZIEWCZYNY do rodzin zachod1ich /AU· PAIR/, samochody bezcłowo Tel.106881
235t4

KIEROWCA B. C, z praktyką,
56·32·84

KSI ĘGOWA· bilonistka, obsługa komputera, lat 33, tel.
52-09-00

t1Wli'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""=""""""""""""""""""""""'l'l

ii

IMPORT części samo·
chodowych, Procar, ;:j:
Gdynia, Redłowska 14A, 22- U
18-42

Firma handlowo-p rodukcyjna
odzieży

damskiej,

męskiej

i dziecięcej

ti

OPEL· części nowe, używa- ii~
il
ne ' 23-74-27
)t

SKLEP części samochodowych do aut zachodnich tel.
56-73-10, blacharstwo lakier- !f
nictwo, spec1alizacja Hon- (1!
·"'
da, tel. 56·73-33

iif
rn

poszukuje
kandydata na stanowisko

Marketin g Manager
Poważne oferty zawierające:
-życiorys,

- przebieg pracy zawodowej,
- zdjęcie kandydata,

FIAT 126p, może być do re·
mantu, 32-88-73
FIAT Twingo, Tipo, Clio, Mi·
era, Peugeot 106 do 3 lat. tel.
29-04-04

PAN IĄ

ubezpieczeń,

USTAWIACZA do obsługi ma·
szyn precyzyjnych. Zgłosze
ni a z życio ry sem : oferty
93553 BO Gdańs k, Targ
Drzewny 317

pracy, 43-77-02

d
k"
ie wyna~ro zeAMORTYZATORY Ga·
briel, sprzedaż· montaż, kom- i] nie, atrakcyJna praputerowy pomiar sprawności. i} ca te 1• 5 2•12·31
Gdańsk, ul. Miszewskiego 21, \t wew. 2 38, 9.00·
n _15_._oo_____
tel. 41-18-85

FIRMA zatrudni pracowników
ze znajomością jęz. włoskie·
go, 43-72-52

TYNKARZY, 29-02-15

dukcji stolarki aluminiowej,
wymagany roczny staż w za·
wodzie PPHU Assilam, 82-22·
11w. 1831

ROZNOSICIELI ga.
zet. Młode osoby
zamieszkałe w Centrum i na Chełmie,
Dział
zatrudni
Sprzedaży Dzienni·
ka Bałtyckiego. Wy·
magany rower i dys·
pozycyjność w go·
dzinach rannych.
Zgłoszenia tylko
osobiste do 25, 1o.
Targ
Gdańsk,
Drzewny 3/7 /Dom
Prasy(, pok. 45, w
godz. 9.00· 15.00

5

FIRMA zachodnioeuropejska
zatrudni pracowników 30· 55
lat, wykształcenie minimum
średnie. Zgłoszenia 24 paź
dziernika (1 1.00· 16.00).
Gdańsk, Polanki 28.

PRACA wNorwegii naplatformach wiertniczych, zarobki
41 0·680 DM dziennie. Informacje: Agencja Reklamowa,
68-200 2ary, box 16. Prosimy
dołączyć znaczkami za 1,80.z!

ŚLUSARZY, szklarzy do pro-

FIAT 125p, 1980, 84, 82-25-

%

prosimy składać w terminie 7 dni
od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:
80-241 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 46.

AUTO-GLAS Gdańsk, szyby M
samochodowe, osobowe, cię- W
20341 / 80/ 07
żarowe, autobusy doslawcze, &
szyber dachy. Szybki profe- i l:..========= =========== ;;;;;;;;;!,I
sjonalny montaż, fachowa ob- ;
sługa. Oliwa Grunwaldzka
487. Tel. 52-22:31, 52-28-14 $.

k

AUTORYZOWANY
komis Renobil oferuje:
skup -sprzedaż -raty -leasing
-gwarancje. Gdańsk, Przymorze ul. Dąbrowszczaków 18
Iza stacją CPN/ tel. 53-23-44,
57-05-02
BELGIA, Holandia, wyjazdy,
transport, 4 a~ta składaki, 29·
06-04, 27 -04-12
FRANCJAIII· Najtańsze
dostawcze, ciągniki siodłowe.
Profesjonalna obsługa. leasing. 41-96-42
HOLANDIA wyjazdy
po zakup samocho·
dów- osobowe, dostawcze,
ciężarowe !pierwsi wlaścicie·
tel, 24-35-52, 71-04-66 wew.
40

spnedam

SAMARA przyjmuje Łada,
Tawr;a, Niwa, 39-46-52

KOPARKO: spycharka bu·
dowlaną· sprzedam, 1985, 069 31 -22-59, wieczorem

SAMOCHODY spro·
wadzam, dostawcze równiez, 248-695

7

SPECJALISTÓW z branży
komputerowej z zakresu
PC, AS/400, RS/6000, Unix
poszukujemy do dzi ał u
handlowego. Dokumenty
prosimy przestać na adres:
Viktoria Sp. z o.o. IBM Business Partner. ul. Sucha
12, 80-531 Gdańsk

55 ZŁ dziennie, 31-68-18

l

DŹWI GNIKI

SPAWACZY i monterów kadłuba wGdyri za1rudnimy. 51-80-27

RENCISTÓW. Oferty 92694,
BO. Gdańsk, Targ Drzewny
317

... ROZWOZICIELA pizzy (z samochodem) w soboty i nie·
dziele. tel. 31-41-46
W
:::«

samochodowe
HDS niemiecki, polski· sprzeda_l!l, 475-102, 090-50-65·32

SPAWACZA- maniera do instalacji co i gazu zprawem ja·
zdy, tel. 21-45-09 od godz.
19.00- 22.00

58

Elbląg ,

33.77,59

Damroki

PALACZA na sezon grzewczy, tel. 51·1 1·64, li LO wSo·
pocie· zatrudnię

il

MERCEDES 250, rok prod.
1988, tel. 79-12-82

VOLVO 544, 1965, 244-384

NUMER telefonu
32..., 41 ... , 43-07-03

BIURO Rachunkowe, 32· 78·
oo w. 105, 32-56-67

OPIEKUNKĘ do dziewięcio·
dziecka,
miesięcznego

PÓŁOSIE na gwa·
rancji do aut francuskich- W
sprzedaż, Auto· Choc, tel. 41 · \ii
28·75 w 26, tel./fax41-21-09 f.\\

DACIA 1410, 1991, tel. 56-7812

ANGIELSKI u ucznia. tel. 51 ·
85-84

DETEKTYWISTYCZNE po·
szukiwania pojazdów, wywiadownia gospodarcza, tel. 475·
558
DEZVNSEKCJA, 24-07-19

OKAZYJNIE od 1.000 do
30.000, również rozbite, 5312·71 wew. 41, 090-50-50-50

CITROEN BX, 1986, diesel,
tel. 52-19-18

:t; USll81.0źłl! :tJ NIEMIECKI, 57,04-32

DETEKTYWISTYCZNE, 374311

SAMOCH.D ...

,,.:: "· ,,nedH1 r:

ANGIELSKI, 29-09-77
młodzież.

MALARZY, pomocników, dobre warunki, Gdynia, OrlowoLidzka53/A

f~

AIITO-MUTO

ANGIELSKI,
86

OCHRANIARZY ,
Gdańsk· Wrzeszcz, Grunwaldzka 141, tel. 46-09-76

LEKTORA języka angielskie·
go, "Progress', 71-30-69

FORD sklep, Gdynia, Chy· ;(;
(;;
łońska 149. tel. 23·77-08

FRANCUSKI, r.auka, 46-08·
52 po 18.00

f

KA2DY i powypadkowe, 71 ·
16-80

ZACHODNI do remontu, 4760-15_ __

ANGIELSKI, 23·89-44

MAKULATURA, 274-999

MGR farmacji, 297-1 70

. , ..:....., ...\·',•··i l'.; SEKRETARKĘ (pro·
I>e~SCJ ~!~lll:/; I :~:~e:l~~!~~t ~::
SAMOCHÓD najchętniej do
2OOO pojemności, 52-11-61

.>,
~AZERIA, 57-54-31

KUCHARZA, kasjerkę, pomoce kuchenne, Sopot, Monte
Casino t 6

'" '

POLSKI· każdy zakres, tel.
21-05-18 wieczorem

SKLEP Fotograficzny- duży
wybór. Kupno, gotówka,
wzedaz. tanio, raty. Stupsk
/0-59/ 244-96.

NAUCZYCIELA muzyki ,
Szkoła Podstawowa, 29-02·
69

MONTERÓW wod-kan, robo1·
ników zalrudnr Spółka
Gdańsk ul Chrobrego 76, tel.
41-16-27, 41-86-31

20446/23/i

SOLARIA· 46-27-16

KRAWCOWE zalru dni
Santi. tel. 250-999

- składu komputerowego
- grafik komputerowych
- wpisywania tekstu
- nanoszenia korekt

ANKIETOWANIA FIRM

STUDIUM doradztwa
podatkowego, 38-01 ·79

Dom

KOMPUTEROWE pod·
stawy- 1.200.000, Word,
Excel, CorelDraw, 41-53-47,
41-11-27

PORCELANA sztućce, 20-8776

MURARlY- tynkarzy zatrudni PBK, 57·59-85

poszukuje pracowników do:

OGRZEWANIE, 20-40-44

KOMPUTEROWE, 21·
60-21 (331)
KOMPUTEROWE,
Technika, 31-28-61

tel. 265·

804

82·

MONTERÓW rurociągów, kadłubów. ślusarzy- blacharzy,
cieśli okrętowych, spawaczy
17 zł/ godz.I, zatrudni spółka z
siedzibą wGdyni, Śląska 35,
21-17-08

I

Różnych·

zatrudnię,

MŁOD YCH,

oraz:

BIZNES

BIZNES

K!EROWNIKA budowy z
uprawnieniami pilnie tel. 20·
60-13, 29·76- t3, 8.00- 14.00

ul. Trzy Lipy 3
tel. 32-64-41 W. 219

20519/05/231,

'

KIEROWNIKA budowy z
uprawnieniami budowlanymi
do pracy na terenie miasta
Gdańska zatrudni Prywatne
Przedsiębiorstwo Budowlane
Petromontaz 09-400 Ptock ul.
KostrogaJ 1. Kontakt z firmą
tel. /024, 62-36-56, 62-39·63
!.Q_odz. od 7.00-15.00

Gdańsk,

OFERTY: "PRACA U MARIUSZA"

z dopiskiem "Oferta.•.

pozycyjność. Zgło

szenia: tel. 31·96·14
w godz. 14.00·
16.00,

Agencja
Wydawnicza TAL

80--886 GDAŃSK

ul. Targ Drzewny 317

KIEROWCÓW z wla·
snym samochodem,
zamieszkałych na
terenie Gdańska,
zatrudni Dział Promocji i Sprzedaży
"Dziennika Bałtyc
kiego". Wymagany
telefon i duża dys-

KRAWCOWE, pilnie poszukujemy, Gdańsk· Oliwa, ul.
Szczecińska 48a, tel 37-06·
25 po 18.00

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ POD ADRESEM
BIURO OGŁOSZEŃ .DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO"
UL. TARG DRZEWNY 3/7

.Prasa. Gdańsk.a"

solidnego, kat.
C. Oferty 92696, 80, Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7
KIEROWCĘ

GŁÓWNEGO ks i ęgowego ,

WYMAGANE JEST DOŚWIADCZENIE HANDLOWE,
UMIEJĘTNOŚĆ PRACY NA KOMPUTERZE.

Osoby zainteresowane prosimy o prze~lanie do 30 października
br. c.v. wraz z listem motywacyjnym pod adrnsem:

KIEROWCĘ, C, Ez doświad
czeniem na autotransporte·
rze. tel. 22-33-48

KRAWCOWE, 52-66-57

INŻYNIERA elektronika,
Stocznia Remontowa, 37·
17-25

MIŁEJ

KELNERKI, wykształcen i e
średnie. 20-96'-'-8'-'--5_ __

FRYZJERKĘ, 20·58·89

zatrudni spółka z o. o., 22-0940

APARYCJI DO LAT 35
Z PRAKTYCZNĄ ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
NIEMIECKIEGO I ROSYJSKIEGO .•
OSOBĘ I NTELIGENTNĄ

technika,

51-68-08

ZATRUDNI NA STANOWISKU
PRACOWNIK A HANDLOWEG O

OBIECUJEMY:
- pracę w młodym zespole,
- możliwość awansu.
1- możliwość podnoszenia kwalifikarji.
- godziwe warunki pracy i płacy,
- ciekawe zadania,
• możliwość stałego angażu po okresie próbnym.

BIZNES

DORADCÓW ubezpieczeniowych, 23-72·70

R·2879

Do podstawowych zadań osoby na tym stanowisku należy utrzymywanie stałych kontaktów ze sprzedawcami, kontrola sieci dystr}'·
burji pod względl'm nakładów gazet. udział w przygotowywaniu
akcji promujących sprzedaż, nadzór nad ekspozycją gazet w punktach sprzedaży. udział w badaniach funkcjonowania sieci.

BIZNES

CIEŚLI, murarzy, tynkarzy,
stolarzy i robotników, zatrudnimy, P.B Hossa, tel. 24·
26·18

~trudni pracowników do produkcji okien PCV
w zakładzie produkcyjnym
w Gdańsku· Kiełpinku~. Szczęśliwa ~
tel. 475·287, 475·288.
Kontakt osobi~w Zakładzie produkcyjnym.

ZATRUDNI od listopada 1995 r.
w DZIALE PROMOCJI I SPRZEDAżv na stanowisko:

R·265&1

do 45 lat) Gabinet
Dens tel. 31-12-58

___'_'Tras~Oddział ~dańs_k

..Wieczór Wybrzeża"

I

KELNERKI. kucharki po szko·
le i pomoce kuchenne, 82-46·
65 po godz. 13.00

PRZEDSIĘBIORSTWO Wielobranż~we

Bałtycki"

i

80-886

p. 10 ·14

BLACHARZA samochodów
~żarowych, 27:03-82

Gdańska" Sp. z o:o.• wydająca

DZIAŁ

PRACA

biegła znajomość

OCZEKUJEMY PEŁNEJ DYSPOZYCYJNOŚCI PROPONUJEMY
. ATRAKCYJNE WARUNKI PRACY I MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO AWANSU
Pisemne oferty ze zdjęciem: Banpol, ul. Bora Komorowskiego 2, 80-385 Gdańsk.

"Dziennik

zo.o.

poszukuje kandydatów
na stanowisko
samodzielnego inżyniera
ze specjalnością energetyka
lub mechanika

JOINT VENTURE

19951/051\

Spółka

12

PRACA

KALETNICZKĘ zatrudnię ,

GESTRA·POLONIA

11

PRACA

PRACA

PRACA

KAFELKARZY, 52-72-81

;,~

10

9

8

7

6

5

4

3

8

AUTO-Szyby 'Alaska', sprzedaż, montaż, Gdynia, Mireckiego 16, 27-01-24

f;

$

f

B

AUTO-SZYBY "Ja·
an". Superpromocyjne ceny A
detaliczne i dla warsztatów, )i
sprzedaż, montaz. naprawa
uszkodzeń Wrzeszcz ,
090508403, 41-49-92 Kościu- ti
szki 8, Orunia, 39·02·51 1··•
Jed. Robotniczej 22.3 (Eltor), '·.·
Gdynia, 20-49-77, Kapitańska 4, Sopot 51-13-85 •.•
Aleja Niepodle~OŚCI 811 A })i

il

I

t,

AUTO- SZYBY, szyberdachy,
tani montaż. Gdynia, Morska, ''
: . :23.. :-6.:c.·88:..:8_ _ _ _ _ i<•

AUTO·SZYBY Car· ~]

glass Przymorze, Czarny ff
Dwór t O. 53-49-98, 0-90·50·
30-04
- - - - - - - ii
AUTO-SZYBY sprzedaz, '"
montaz- naprawa pękn ięć ,,,
(również japońskie), pro· h
mocyjne ceny. Gdynia tł'.
21·74·26. ul. Podolska '''
wjazd od ul. Sląskiej

Dol
air.
A-2610(,

9

w. 169 w godz. 8. 00-18. OO, fax 46-35-68cafą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; Elblqg, tel.lfax32-70-94, tel. 33-54--09 MM
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczsw, tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00- 16.00; Starogard Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00
Gdańsk, tel.!fax 31-80-62, tel. 31-50-41

12
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OGŁOSZENIA DZJSIAJ PRZYJĘTE WCEfflRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WCZWARTEK 26.10.1995 r.

SUPEREKSPRESY na środę 25.10.95 r. prznmowane są w:
Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1 słowa · 2,88 zł

Ce~~ 1 slo~a • 0,96 zł, Cena netto 1słowa wogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:

Dziennik 8a1t'/cki czwartek+ Wl6CZ6r Wybrzeża wyd. zwykle 1, 17 z/, Dziennik Bałtycki czwartek+ Wieczór Wybrzeża 11Yd. mag. · piątek 1,45 zł
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24 października 1995
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AUTO· MOTO

AUTO-MOTO

NIERUCHOMOSCI
- LOKALE

AUTO PRZYCIEMNIANIE szyb, 53·07·99
do 1600, 56·51·71

WYPOŻYCZAl.łE

GDAŃSK· Oliwa, szerego-

y

MECHANIKA

A POJAZDOWA ,

AUTOGAZ, 56·66·37
AUTO na gaz, 51-76-49,

raty

ABC· osobowe, 56-38-82
AS. Osobowe, dostawcze,
419-724, 090·50·36·96

AUTO: alarmy, blokady, gaz.
Górzny, 32·35·76
AUTOALARM lmmobili·
ser skutecznie zabezpiecza,
23·09·64
AUTOALARMY, auto·
gaz, raty, ·coala", 52·40·94
w.4
AUTOALARMY, blokady, cen·
tralzamki, elektryczne szyby,
radioodtwarzacze, głośniki·
sprzedaż· montaż· doświad·
czenie, fachowość, Orłowo,
Al. Zwycięstwa 236, 22·43-66

AUTOALARMY Bo·
xer, Multi-Tytan-Lock, 51·
76-49, ra~
AUTOALARMY Cerber,
32-48·94, 52-43· 11
AUTOALARMY Mul·T·
Lock, znakowanie, radiood·
twarzacze· profesjonalny
montaż. Aulorad· 20-letnie doświadczenie. Gdańsk,
Kocurki 1,31-77·46
AUTOALARMY od 250
zł, 53·65·12
AUTOALARMY Splin·
ter, 52·12·65, 23·68-88, O·
90509554

piękne poiożenie,

wiec,

bli·
skość lasu, "Chodkow·
!~i", 31-41·48
GDAŃSK· Osowa, atrak·

cyjny, wolono sto1ący, telefon,
400 mkw., 56-16·02

ASTRA, 39-30-25

GDAŃSK· Otomino, dom do

AUT, 39-28·95

wykończenia

AUTA dostawcze, 'Tesa·, 57•
73-48

ALARMY, 23·22·83

13

23-06-11; 27 ·

04-29
GDYNIAII! Sopof!II 20·14·03,
51·64·27

AUTA dostawcze, mi·
krobusy, Mercedesy "Tex",
41·24·30

GDYNIA, kamienice, 52·20·
89, wieczorem 52-76-62

AUTA dos1awcze, osobowe
"Piast", 52·26·33

GDYNIA· Chwaszczyno, bun·
galow, 20-31 ·88

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

GDYNIA· Mosty, stan surowy,
zamknięty, 23·06· 11; 27 -04·
29

AUTOFEST dostawcze, OSO·
bowe, 29·03-59

KOSZWAŁY, duży

dom, war-

BIS· Polola, osobowe, 374·
573· 5

sztat do lekkiego wykończe·
nia, 90.000 zł, Denar
~a. 52-35-31

CINQUECENTA, Polonezy,
0-90508588

LĘBORK , stan
działką, tel (059)

DOSTAWCZE, 41-56·59
DOSTAWCZE, 47-99-24
DOSTAWCZE osobowe, naj·
korzystniej, 0·90 503-604 lub
71-14·45

surowy, z
611-260

RUMIA, warsztat, dom do wykończenia 23·06· 11; 27·04·29

DOM oraz 5 ha ziemi, tel. O·
69 31-79-17

DOSTAWCZE VW LT, 41·39·
24
DOSTAWCZYCH, Żuk, 46·
61-94

GDAŃSK!!!· 53-09·28 ·na.
tychmiast!!!

MG osobowe, 20·22·71

GDAŃSK!!! 1·, 2·, 3-pokojowe, 53-38-93, superpll·
nie!!!

OSOBOWE, /0·90/ 50·18-47
OSOBOWE, 21 ·13-28
OSOBOWE, 24·06·67
OSOBOWE, 24·43·77
OSOBOWE, 25· 14-92
OSOBOWE, dostawcze, 31 ·
86·31 wew. 44

GDAŃSK,

1, 2, 3, 4- pokojowe!!! Tanio I!! 56-16·02
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NIERUCHOIIIOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

• LOKALE

· LOKALE

NIERUCHOMOSCI
· LOKALE

NIERUCHOIIOŚCI

OSIEDLE Zielone oferuje do
sprzedaży mieszkania wfa·
snościowe, miejsca garaże·
we, lokale usługowe. Zasie·
dienie· trzeci kwartał 1996 r.,
oraz pierwszy 1997 r., Gdynia, Legionów 130, 22-00-41

TRÓJMIASTO, okolice, trzy·,
dwupokojowe, pilnie! 710·
799, 'Bona'

Mieszkaniowa 'Zagórze' Gdynia, Gniewska 21 prowadzi nabór człon·
ków na mieszkania, które bę·
dą realizowane- Rumia· Jano·
wo lata 1996· 97. Koszt 1 m
700 zł +wskaźnik inflacji oraz
VAT. Informacje: 23·07-55

GDAŃSK, 57-02-99

GDAŃSK, duże, 31-22-36

§DAŃ_§_~~ielnice, 52-42-34
duże,

LIMUZYNA, 23-40-21

PRZYCZEPY, Lawety, tel. 46·
74.54

MIKROBUSY· Mercedesy,
41-24·30

PRZVCZEPY, lawety, wypo·
życzam, 52·80·72

TRÓJMIASTO, lokal w ciągu
handlowym, 52-78·56

r·

DOM • .

AVIA, 1,8 T, 57·70·96
BARDZO tanio 6,5 T, 57 -52·
29
CAŁODOBOWO

2,5, 20-70·

73
CAŁODOBOWY, międzynaro

dowy· Mercedes, 3t0·400
DOSTAWCZE, 56-29·93
KRAJ, zagranica~ 1.5 tony,
21·81·97
KRAJ, zagranica, 23·60·32
KRAJ, zagranica, 46-12-80
KRAJ, zagranica Mercedesy,
41-24·30
KRAJ 51 O.70 zł/ 1km, 52-36·
38
MERCEDES, 24-44·79
MERCEDES 1,5 T, 43-74-55
MIĘDZYNARODOWY,

AUTO-Euro-Hak haki,
montaż, hurt, detal, 31 ·40-50,
39·39·50
AUTOHAKI, 39-40-28
AUTOHOLOWANIE,
21-63·71- - - - AUTOHOLOWANIE, 32-68-66
AUTOHOLOWANIE, 41 ·24-30
AUTOKONSERWA·
CJA podwozi· Orunia, 39·
40·28
UWAGA Kierowcy! Łańcuchy
przeciwśnieżne, najtańsze w
kraju, z materiałów zacho·
dnich, ocynkowane, z ate·
stem, najprostrze i najszybsze
w zakładaniu, możesz nabyć
do wszystkich samochodów
osobowych i ciężarowych.
Wrocław u!. Ottaszyńska 44,
tel. 67-66-63

47-68·

sprzedam

GDAŃSK, odnajmę, sprze·

GDAŃSK· Morena, 4-pokojo·

I

dam, 32·94·29
GDAŃSK, box gastronomicz·
ny-sprzedam lub wydzierża
wię telefon 0·69 31-36·39

GDAŃSK, Kartuska, pawilon

gastronomiczny, 32-33-75
GDAŃSK· Niedźwiednik, pa·
wilon handlowy, 25 mkw., z
powodu wyjazdu, 47 -70-70

GDAŃSK, wolno stojący, pil·

nie, 39-03·39
GDYNIA- Ortowo, piętro do·
mu do wynajmu, 23-06· 11;
27-04-29
RUMIA, parter domu (150 m),
71-00·54

48-51·

MIĘDZYNARODOWY·
przedłużony Mercedes, atrak·

cyjne ceny. Dojazd do klienta
gratis, (089) 41-11 ·43

NIERUCHOMOSCI
· LOKALE

MIĘDZYNARODOWY

wschód· zachód, 43-74·52

ŻWIR, 51 ·42-06

LWIA, 20·62·35
ŻWIR, 22·22-66

ŻWIR. 48·54·76, 47-61· 15

ZWIR, 53-28·06

AMALKA, Jezioro Gowidliń·
skie, działka rekreacyjna, 820
mkw., tel. 46·02·74
CHWASZCZYNO. okolice,
działka budowlana, 76-08-21
GDAŃSK, budowlaną I rze·
mieślniczą,

31-22·36

GDAŃSK, Kartuska, 2.400 m,

lnvestor, 57-54·92

ZWIR· wykopy, 82-83-79

GDAŃSK· Osowa, ziemia pod
budownictwo mieszkaniowe,
uzbrojona, 52=-·4
..:..3..c.·
07_ __

1.5 T, 51-01 -49

GDAŃSK· Wrzeszcz, 46·00·

1TONA, lamo, 48-75-65

38

23·83-59

KOLECZKOWO 1,5 ha, 5227-06

ZWIR, 56-00-34

31-69·28
3TONY, 714·287
57·12·68, 57-28·15
72·07-11.3 T
7TON, 399-175

GCAŃSK- Wrzeszcz, 2-poko·
jowe Partyzantów, pośrednie·
two 41-46-93
GDAŃSK· Wrzeszcz, 33 m,
41-29·64, 5t ·30-69

GDAŃSK· Wrzeszcz, trzypokojowe, 23-06· 11, 27 ·04-29
GDAŃSK·

Wrzeszcz, trzypo·
kojowe, garaż, Lege Artis, 46·
12·91, 46-12-92

GDAŃSK· Żabianka M·2
sprzedam lub zamienię na M3 (kupię) poniedziałek, środa
19.00· 20.00 57·98·83

GDYNIA, czteropokojowe, ga·
rai, 51-75-08 'Jodłowski'
GDYNIA, komfortowe mieszkanie wsuper cenie, 3t·22·
36

PLANDEKA 5ton, 48-72-71

VAT, 1,51,41-49·92

Gdynia· Dąbrowa mieszkania
26· 120 m, oaraże, lokale
użytkowe. U~a podatkowa,
raty, zasiedlenie od Ili kwarta·
lu 1996. Kombud, Gdynia, 10
Lute.go 33, VJ piętro_20· 17·52,
20-55· 11

GDYNIA. trzypokojowe, 67 m,
216·222

PRUSZCZ· centrum· duża za·
budowana działka przemysło
wa, 46·12-91, 46·12·92
SOPOT, ul. Grunwaldzka, Io·
kal użytkowy (sklep) o pow.
95 mkw., wys. ca 5 m, cena
250.000 zł. Kancelaria
"K&K" Sopot, ul.
Kościuszki 61, tel.
51-72-57, 51-72-54,
090508106 w godz.
1O.OO· 17 .OO prowadzi
Mariusz Szpakowski

ELBLĄG, 34..:. : .-68..:. : .·03_ _

GDAŃSKl!I- 53-09-28 •SU•
perpilnie!!!
GDAŃSK!!!- 53-38-93 -na·
tychmiast!!!
GDAŃSK, 31-12-28

GDAŃSK, 32·55·27
GDAŃSK, odnajmę, 31-22·36
GDAŃSK· Oliwa, Gospody
8b/31, odnajmę pokój.

GDYNIA, 21·06·52
GDYNIA, 32-55·27
SOPOT, 32·55-27
GDAŃSK· Wrzeszcz przy

Matki Polki, Kilińskiego 42/1

SOPOT, dwupoziomowe, du·
że. 23·06·11; 27·04·29

RUMIA· Janowo, 'Bona·, 710·
799

21-63-13, 25·33-00
TRÓJMIASTO, 32-41-81
TRÓJMIASTO, 21·84·
94

SOPOT, obiekt użytkowy, 5104.55

TRÓJMIASTO, Giermak od·
najmie mieszkanie, 511·104

1iQQ)__ _ _ __
NAJKORZVSTNIEJ, 48-72-71
PRZEPROWADZKI, 399-175
PRZEPROWADZKI, 56-40-68
TEL. 31·46·93
310·400

GDAŃSK, dom wraz z loka·

Iem na wszelką działalność
sprzedam, wydzierżawię lub
zamienię na mieszkanie, 5752-29
GDAŃSK. segment, 31-12-28
GDAŃSK, stan surowy, 31·

41·24·30

22-36

57·12·68, 57·28·15

GDAŃSK, wolno stojący, pil·
nie, 39-03-39

10
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ZAPRASZAMY DO NAszycH BIUR OGŁOSZEŃ

GDAŃSK, Sopot. domex ,sze-

regowiec!, 53-00·85

zamienię

na dwa, 41·18·

SOPOT- Kamienny Polok, 62
m, 24-34-01

GDAŃSK· Wrzeszcz (cen-

brego 76, pokoje biurowe 16 i
22 mkw z telefonem do wynajęcia. 41-16·27, 41-86·31
GDAŃSK· Zaspa. pawi:on,

"""'"' FIESTA 56-16·
O2 Sprzedaż· Wynajem·
Bezprowizyjna!I!
""""" NAJWIĘK
SZV!!I Najatrakcyj.
niejszy!!! ·wybór·
Trójmiasto!!! Sprzedaż·
Kupno· Wynajem ·Najta.
niej!!! -(bezprow:~yj,
nie!!!). Zgłoszenia 52·22·
96 -bezpłatnie!!!· Koło·
brzeska 42E (falowiec- parter)
1O.OO· 20.00 53.39.
93, 56-41-40 -Hanna!!!
""""' KANCELARIA
Prawnicza L.Kucharski,
Gdańsk, Za Murami 211 O
(Dom Harcerza) tel. 31 ·62· 16,
31-36·21 mieszkania, domy,
działki

"'""' 37-42-91· "AA·
TUS"- 37·43·56· 'Zieleniak'· Najtan.~iej_!!!_ __
........ TRÓJMIEJSKA
Korporacja Nieru·
chomoścl!!! "Odrzy.
wolska"· Gdynia, Wlady·
sława IV,34Bl2, 20·36·22, 29·
70·01 !!! Forum- Gdynia,
Bema 6/1, 21·09·95, 29-72·
70!!1lnto· Gdyn,a, Abraha·
ma 10, 20-98·93, 21-69·64!!!
Fides· Gdynia, 101utego
t9/7, 20·74-48, filia Dom To·
warowy, Chylonia, 23-62·17
wew.220!!! Koniec!!I

'" 53·06·03!!! WYNA·
JEM!!!

TRÓJMIASTO!!! Bliźniak,
szeregowiec, 32·69·58, 20·
14-03

SOPOT· centrum, na biuro,
gabinet. 51 ·11-20

"' ANTIDOTUM, Grunwaldz·
ka 87/91, 46-14-56158

TRÓJMIASTO i okolice, 4767-64

STAROGARD- centrum na
cele handlowo- usługowe,
100 mi 160 m, /0·69/ 241·24
POMIESZCZENIA biurowomagazynowe 120 mkw., tele·
fon, dozór całodobowy, ul.
Krynicka 1, do_wyii~

CHEŁM!I!

·mieszkania·
domu, 53·07·61 (kupię· wynajmę) -Trójmiasto!!!·
Natychmiast!!!

TRÓJMIASTO, 32-41·81

GDAŃSK· Suchanino, 0-

90503'-"-67:..:.9_ _ __

GDAŃSKI!!·

41-22-22- Sopot·
zdecydowanie
GDAŃSK!!! Gdynial!! Ładne,

GDAŃSK! 46-00·68'

57-02·99
GDAŃSK, 1-, 2-pokojowe,
GDAŃSK, 1- 2· 3-pokojowe,
GDAŃSK, 41 ·66·93, Sopo1-

GDYNIA· Chylonia, trzypoko·
jowe, 23·06-11; 27·04·29

GDAfl~ 4 pokoje. 31-22-~

GDAŃSK, 4190·31. pilnie
GDAŃSK· Jasień, Niedźwie·

GDAŃSK, Reduta Miś, hale,

magazyny. suwnica. place, ni·
skie ceny, tel. 46-32-31

IUt.SZlANIE
.· posz11kuJf1 ·· ·
GDAŃSK!I!· 1·, 2-poko·

jowe, 53-07-61 •
Trój_!!li!I~~)!_ __
GDAŃSK!!!· 37·43-56- Zde·
cydowanie!!!
GDAŃSKI!! 1-pokojowe, 2-po-

kojowe· Sopot· 41·22.R._

dnik, 2-pokojowe. 20-32-17

GDAŃSK, Sopot, 31J11L_

GDAŃSK· Starówka. 31·

GDAŃSK· Gdynia 53-06·03,

62·_16_ _ ___

24-26-77 Piln"'-ie1_ __

GDYNIA, 1-pokojowe, 2-poko·
jowe, 20·03·71 'Astra"

GDAŃSK-Oliwa- Wrzeszcz,

52·20·89 wieczorem 52· 76·62

GDYNIA, 1-pokojowe. 2-poko·
jowe, 24-37-30

GDYNIA, 21-06·52

GDYNIA, 20-31-84

GDYNIA, 21·96·12

GDYNIA, okolice, mieszkanie,
20-31-88

GDYNIA, 24-37·30

GDYNIA· centrum, dzielni·
ce. 29·79-27
GDYNIA· centrum. parter (50)
na gabinet, 20·32·17
GDYNIA· Rumia, dwupokojo·
we. pilnie, 710-799

GDYNiA, 29·79-27
TRóJMIASTOl 41 ·51·02! Pil·
nie!
TRÓJMIASTO, 21 -84·
94
TRÓJMIASTO, 32·41 ·81

RUMIA. Reda. dwupokojowe,
35 tys.. 57 -07·69

TRóJMIASTO, 32-55-27

RUMIA· Janowo, czteropoko·
jowe, Okazjar 'Bona" 710-799

TRÓJMIASTO, do 50, bezpo·
średnio, 56-71 -36

TRÓJMIASTO, Giermak wy·
na;mie mieszkanie, 5t1·104

RUMIA· Janowo, dwupokojo·
we, 51 m, 'Bona"710-799

TRÓJMIASTO, dwupokojowe,
211 -501
TRÓJMIASTO. Giermak kupi
mieszk~e.511 ·1~
_

" 20·18·76 VEKTOR
"

20·28·35 ASTRA·
Sprzedaż!!! Wynajem!!I Swię·
tojańska 5(71a
"21-63-13. 25-33-00 BŁY·
SKAWICZNY wyna·
jem!!! Arcan

GDAŃSK 1 !!-

1·, 2·poko·
jowe, 52-22-96 •
Trójmiasto.:c:!!!' - - - -

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

21·63· 13, 25·33·00
3-POKOJOWE, 1/2 do~ku,
46-21·32' - - - - - -

" ABRAMOWSKI kan·
celaria prawnicza, 21-88·
02

CYKLINOWANIE, 21·62·75

23-49·36
32-86-97

FACTOR, 29-79-27, sprze-

CYKLINOWANIE, 23·89·80

daż, wynajem

CYKLINOWANIE, 31-66·66

GEM. 41-46·93

CYKLINOWANIE. 31·
89-52

GIEŁDA Nieruchomości

BRAMY garażowe, 31-66-66

CYKLINOWANIE, 37-32-21

BRAMY garażowe, 51-26-39

HOME, Wrzeszcz, ul. Topolowa 1, 41 ·09·86

CYKLINOWANIE, 41-60-94,
VAT

BRAMY garażowe, przemy·
słowe, 41-29·57

CYKLINOWANIE, 51·64·36

DRZWI. 52-31-88

INVESTOR, 57-54·92 Nieruobrót. budownictwo· Q_rg_anizacja, nadzór
JODŁOWSKI, 51-75·08

CYKLINOWANIE, 53-09·40
CYKLINOWANIE, 53-14-09
CYKLINOWANIE, 53· 18·40

KANCELARIA Pra.
wnicza. Gdańsk· Oliwa,
AL Grunwaldzka 486, tel. 52·
04·04

CYKLINOWANIE, 56-01-95

KONTRAKT, 51-07-48

CYKLINOWANIE, 56·89-45

LIDIA, 20·31·84 Kupno·
§~edaż:__W_yn_aj_
em_ _ _

CYKLINOWANIE, lakierowa·
nie, 52-78-15

' MIESZKAM, 57·02·99
kupno, sprzedaż

CYKLINOWANIE, lakierowa·
nie, 53-94·68

NIERUCHOMOSCI. 53·86·
84, Kancelaria Prawnicza,
Jakub Tekieli, Przymo·
rze Jagiellońska 2 '
POSESJA, 20·32·17,
Gdynia, ul. Świę1ojańska 91
SZMIDT, 20-14-03
SZMIDT, 32·69·58. Zglosze·
ma. lnforma~cje_ _ __
SZMIDT, 51·64·27
WIKTORIA, 23·73-18
WYNAJEM!, 415-102!
20·01·26, GDYŃSKA
Kancelaria Prawni·
cza- kupno, sprzedaż, wynajem
20·04·08, M.T.M. Gdynia,
świętojańska 49/5!!!
41-29-64, BIURO Obrotu Nie·
ruchomościami H. Jasińska
'Home· IBP", Wrzeszcz, ul.
Grunwaldzka 82
41·95·31, DIOGENES·
kupno· sprzedaż· wynajem
53·61 ·36, OLIMP

CYKLINOWANIE, 53·22·62
CYKLINOWANIE, 53·63·85

CYKLINOWANIE, soli·
dnie, 57-26-19

BLACHA płaska i trapezowana· tania- na wymiary· duży
asortyment, Giełda Towaro·
wa, Gdańsk ul. Rzęsna 3
(przed Rafinerią).tel. 38-77-75
wew. 310, 56·98· 10
BLOCZKI. gazobeton, pu·
siaki, cegła, cement, obrzeża,
plytki, żwir, transport, 48-78·

oo

BOAZERIA, 57-54-31

A.B.G. Byczkowska. Góral·
czyk, 21-95-42
AGENCJA· wynajem, 21·96·
12
AGENCJA Michalak, 51 -53·
04 Sopot, 718-719 Rumia, 72·
26·61 Wejherowo
AGPOL, 21·84·94
AKME, 51 -26 -41, Sopot·
Grunwaldzka 67/2
ANIPOL!. Wynajem! 41 ·
51-02!
ASM, Sopot, Andersa 3, 51 ·
65·76
BIURO A. R. P. G. S. A.
Nieruchomości Go·
spodarcze, handlowe,
usługowe, przemysłowe. 46·
32·31
BIURO Pośrednictwa· kupno,
sprzedaż . Zaspa, Startowa
13, 56·99·36

ORYNNOWANIE, 32·56·67
PARKIET bukowy sezonowa·
ny ok. 25 mi krajzegę, 71-30·
69
PŁYTY wiórowe zwykle o
gr. 12· 28 mm wcenie 7,20·
11,90 zł/ mkw. + VAT. Hur·
łownia płyt wiórowych. Przed·
stawicie! 'Alpex" Karlino,
Gdańsk, Narwicka 10, 43-1361, Kartuzy, Węglowa 30, 81 ·
03-57, 58 w. 30. Udzielamy
rabatów.

STEMPLE budowlane, 412·
512
STOLARKA drzwiowa· wy·
przedaż, 57-59-69
STROPY "Teriva",
atestowane, w ciągłej sprze·
daży 5 2·75·51 , Gdańsk
Osowa, Barniewicka 139
SZWEDZKIE podlo·
gi, 390·881
2WIR, ziemię dostarczy żwi·
rownia, 48-54-76, 47-61 -15
TANIEJ niż wOpocznie, glazura, terakota, gresy. 24-42·
78

81 -96·67, TYNKI we~

CZVSZCZENIE dywanów, 23·
57-53 lapi_ce_re_k_ __

ANTENA, 23-73-38, RTV sateli1arne

CZYSZCZENiE dywanów, 57·
71·61

ANTENY TV- Sat 41-89-97

DRZWI od 52 złotych, 25·47·
14

CZYSZCZENIE dywanów,
\apcerki, 41-32-01

OKNA PCV, 23-89-04

COLORMAT· Sony- RoyalNep tu n inne. Bezpłatny
dojazd. 32·37-30, 23-51-04

CZVSZCZENIE dywanów, ta·
p1cerek, 20-24·25. 23·01-97

JOWISZ, Neptun, He·
lios· naprawa, dojazd bezpłat·
ny, 31-88-63, 41·38·66, 5130-45

24-24-04 - - - 41·51·79

DRZWI atestowane, zamki,
tapicerka, drzwi harmonijko·
we, 41-45-92 Politeczniczna 9

41·68-71

OKNA PCV, 31-66·66
OKNA PCV, 41-06-51
SZKLARZ, 46·03·04, 41·08·
07

NAPRAWA
kuchenek,
junkersów- wykonuje mistrz
gazownictwa, 24-17-94

ZALUZJE, 23·57·86

23-49·36

CZYSZCZENIE dywa·
nów, tapicerek, 23·33·22
CZYSZCZENIE dywanów, la·
picerek, 23·55·12, 25·44·21

CZVSZCZENIE dywanów, ta·
~rki, 56-51·_7.c..
1_ _

PARKIET szlifowany. Produk·
cja· usług,, Gdańsk, Chałubiń·
skiego 19
PARKIET własny, powierzony· wykonanie ~omplekscwe,
51·30-64
UKŁADANIE,

cyklinowanie,

81-76·48
UKŁADANIE,

cyklinowanie·
VAT, 41-25·40
FIRMA "Parkietus", 51·
26·04 układa parkiet (l'liasny,
powierzony). Cyklinowanie,
lakierowanie, VAT. Gwarancja. Tanro

MALOWANIE, 46· 77-68
MALOWANIE, płyty gipsowe,
26·46·81
MALOWANIE, szpachlowanie, "Ted", 43-45·30
MALOWANIE, tapetowanie,
23-42-38, VAT
MALOWANIE, tapetowanie,
32·83-88
MALOWANIE, tapetowanie,
71-80·39
MALOWANIE, lej. 31-46-93

2ALUZJE, 56·13·57,
''Sun· Stop' (pionowe, pozio·
me· rachunki VAT)

ZALUZJE. tanio, 23-55·69

ziome, rolety, markizy (okna
PCV· Veka), montaż, serwis.
Posezonowa obniżka ·1 Oo/o.
Producent 'Aga', tel. 52-45·
22

ŻALUZJE pionowe.
Rolety antywlama·
niowe oferuje producent
Deko System, Gdańsk,
Polanki 11 O, 52-37·36
ŻALUZJE producent
'Ha~les·, poziome, pionowe,
Gdynia. Wielkopolska 209,
22·12·82. 24·28·56
ŻALUZJE producent,
Gdynia, Wrelkopolska 154,
22-48-97
ŻALUZJE producent,

ŻALUZJE Żanwo pion,

SUFITY podwieszane, gipsy,
78·39·C2. 51-61 ·29
SUFITY podwieszane, ścianki
gipsowe, 0-90-509378, 41 -6054
ŚCIANKI gipsowe, sufity, 47·

62-86
ŚCIANY, sufity z
płyt

gipsowych.Wyko·
nanie, materia~. ceny konku·
rencyjne, 090· 505728
TAPETOWANIE, VAT, 52·20·
87
TAPETOWANIE natry·
skowe. 23-18·16
TAPETOWANIE natryskoweMalowanie· Val· Tanio· 53·
00-10
TYNKI gipsowe, mokre, tel .
52-25-95

·EU.WACJf.

OGÓLNOBUDOWLANE, tyn·
kr,
cyklina. (059) 62·79·23 po
19.00
61.AZUIRICTWO

KAFELKARSTWO, kompie·
ksowość, VAT, 48-75-78
KAFE_@WANIE, 23-52-42
KAFELKOWANIE, 26-46·81
KAFELKOWANIE, 39-44-98
KAFELKOWANIE, 53-85·82
KAFELKOWANIE, hydrauliczne, 23·89-04
KAFELKOWANIE, hydraulika,
32·56·32
KAFELKOWANIE, hydraulika,
malowanie, remonty, 47-62·
62_ _ _ _ __
KAFELKOWANIE, tel. 46-23·
80
KAFELKOWANIE, transport,
43·59-26

DACH, Zakosy 66

CUMENA, 53·27·43

DEKARSKIE, 22·49·72

DENAR· Gdańsk, Abraha·
ma 1A, k~pno· sprzedaż nie·
ruchomości· zamiany, oferty
bez~atne, 52·35·31

DEKARSKO· blacharskie, 41·
19·25do 18.00
CYKLINOWANIE, 20-74-81

DOMENA, 20·83·01

CYKLINOWANIE, 20·94·35

OKNA dachowe na wymiar,
48·57-59

HYDRAULICZNE· tradycrine,
23-61-77
HYDRAULICZNO· gazowe,
32-98·56
WODNO· kanalizacyjne, 52·
83-94VAT

CZYSZCZENIE dywanów, ta·
picerki, najtaniej, 41-70-11
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki- tanio, 32-57-96

VIDEOFILMOWANIE, 52-15·
57

VIDEOFILMOWANIE, pro·
fesjonalne. 31-41-48

KRATY, zabudowa balkonu,
37.37.53

UStUGf STOLAIISlO
t TAPfCERSICIE
STOLARSKIE, 248-679
STOLARSTWO, 23-38-16
TAPICERSKIE. 23-63-86

ROLETY antywła·
maniowe! Produk·
cja· montaż "Ro·
lux''t 31·59·91
ROLETY
23-89·04

a n tywłaman iowe,

ROLETY
31·66·66

antywłamaniowe ,

ROLETY
51-26·39

antywłamaniowe,

IL. : POZOSTAtt..,•.,\
PROJEKTOWANIE, wykona·
nie i renowacja ogrodów, tel
23·37·90

ROLETY antywła
maniowe BogumH & Gór·
ka. 32·62·51 w. 208. Okna
PCV w. 209. Punkty sprzedaży: Gdynia, 1OLu1ego 2b,
20-21·89. Gdańsk, Gospody
6a, 57.93.37
MONTAŻ -autoryzowany
servis zamków Gerda i innych
atestowanych. Lares Gdynia,
ul Świętojańska 98, 20· 16-67
.

dll!IE .

....i _REM.·BUDOWL
_ _ _ _........
ADAPTACJE. remonty biur,
sklepów, mieszkań, 'Lemar".
71-44-40
ARCHITEKT· projekty, adaptacje, ekspertyzy, nadzory,
22·23· 17
BUDOWLANE i remonty,
układanie tynków, tel 71 ·26·
60
BUDOWY, remonty·
kompleksowe· 1anio, PUB,
21-80·21w. 300, 12,0.Q:J.4,Q!l
IZOLACJE przeciw·
wilgoclowe murówlp~ziome i pionowe/ metodą iniekcji krystalicznej. więźby
dachowe oraz roboty de·
karskie. murarskie i posadz·
~.arskie wykona PW PBK, tel.
57·59·85
KOMINKI, 43-59-78
PROJEKTY wnę1rz· realizacje, 52· 11 ·39

REMONTY kompleksowo+
kalelkowanie, 23-89·04
REMONTY mieszkań kompie·
ksowo-VAT, 52·20-87
SAUNY· szybko, solidnie, 48·
73-31
AGENCJA Remontowa, 29·
01-07

A·BALT·TUR przewozy
mikrobusami i autobusami,
Europa, do Niemiec !zniżka
10 zV. Wynajem mikrobusów,
Sopot, ul. Kościuszki 12, 1el.
51·64-44, 51-75-14
AACHEN, Hamburg, Lubeck,
Bremen, Koln, Stuttgart·
codziennie. Wiochy, Anglia,
Francja. Ubezpieczenia.
Pol, Ola. 374-573" 5, wieczorem: 485-482
Kieł,

SPRZĘT

ELEKTR.
· ELEKTRON.

SPłłZĘT &OSP,

DOPII.

sprzedam··

ROLETY antywłama·
niowe, bramy zwiJa·
ne. Raty. Sohns· Pol,
39-92-6...c.:c.5_ _ __

TURYSTYKA
I PODRÓŻE

TAPICERSKIE. 41-73-34

OKNA Rolety antywłama
niowe, producent "Marpol',
52·83·34

1•·

V!DEOFILMOWANIE, 41-59·
59 'Playback'

PRANIE dywanów, 57·17-73

REMONTY, sufity podwiesza·
ne, malowanie, tapetowanie.
32·13·92
HYDRAULICZNE· tanio, 248·
439

VIDEO!!! Roczna gwarancja!!!
Dojazd bezpłatny!, 53· 11 ·26,
0·90·50·63-63

DRZWI, 41 ·90·91

FOLIE antywłamaniowe. rolety, 'Janex·, 51·60·22, 46·79·
83- - -

tekstylr,e.
Markizy, drzwi harmonijko·
we.Produkcja· montaż "Po·
rolet", Świętojańska 128,
29·71-55, Rajska 1/5, 31 ·31 ·
23, Beniowskiego, 52-00·71
wewn. 2252

CZYSZCZENIE dywa·
nów, tapicerki, 56·85· 19

VIDEOFILMOWANIE, 57-53·
32

~~· raty, 31·34·48, 51 -34-

antywłamaniowe,

TELENAPRAWA, prze·
strajanie. 29-02·33

CZYSZCZENIE wykładzin,
VAT, 21·90-92, 5324·97

DRZWI metalowe, drewrna-

ŻALUZJE pionowe, rolety

płatny

CZVSZCZENIE dywanów, ta·
picer.i, 56-53·95

DOMOFONY, 71 ·36-66

DRZWI antywłamanio·
we drewniane· zbrojone, 46·
93·46

ŻALUZJE piono·
we, poziome· produ·
cent Magnum Sy·
stem.
Gdańsk·
Wrzeszcz, Szymanowskie·
go 14. 48·33·15

NEPTUN, 52·29·34, 57·
56-75, 57-87-73, dojazd bez-

VIDEOFILMOWANIE, 56-53·
95

DRZWI an1ywłamaniowe,
zamki ,
tapicerka,
harmonijkowe, 46-31·96

ŻALUZJE pionowe, PO·

NEPTUN, 21-62-75, 20·
32·78, dojazd bezpłatny

CZYSZCZENIE dywanów i tap:cerk1, 43-48·62

DRZWI, antywłamaniowe,
dodatkowe, harmoniJkowe;
zamki,kraty, 52-31-88_ _

2ALUZJE pion· poziom {mało·
wanie, tapetowanie, czyszczenie dywanów), 23-34-74

NEPTUN! Jowisz, Helios. Telenaprawa· doJazd
bezpłatny- 41-69-66, 41-71·
O1, 46·79.45

VIDEOFILMOWANIE, 52·44·
44

DOMOFONY, 41-66-40

ZAL UZJE
oryginalne
szwedzkie, Aluco,
lor, tel. 43-09-35

ANTENY, 52-30-30

CZYSZCZENIE dywa·
nów· tapicerki (VAT), tal. 56·
74·84

BALKONY· zabudowy, kraty,
ogrodzenia, 41-12·44

2ALUZJE 19 zł+ 'Amarant"
16mm+ pionowe+ antywłama
niowe, 56-19·63, 9.00· 16.00

PŁYTY gipsowe, 51 ·56-84

ROBOTY malarskie, tapeto·
wanie- szybko, 1anio, solidnie,
tel 20-12-60 od godz. 15.00

ALARMY -Prestige, i inne
Immobilizery, Cel·Proteclor,
Defend·lock. Znakowanie
pojazdów i rowerów Salon
auto Hi-Fi zapraszamy
Gdańsk· Oliwa ul. Kubusia
Puchatka 2, 1el. 52-47-49.
Najtańsze ceny wk ~

ZALUZJE, tanio, 51-63-06

poziom, 170.000, 39-00·
24

gipsowe· gładzie, 1el.
46-49-20 eo 18.00

ALARMY, 37·06-89

2ALUZJE, rolety standardo·
we, ekskluzywne Kama 2000,
przeciwi~sektowe, antywła·
maniowe. Producent Dorna,
51·40·31

PŁYTY gipsowe, 23·63·86•

PŁYTY

ALARMY, 23-09-64

we, producent. 20·52·27,
Gdynia, Słupecka 14

Urbaniak, Gdynia, Słupecka
21 (od Warszawskiej), 20·62·
40 Gdańsk, 32-29·0_4 __

gipsowe, matowanie,
tapetowanie, układanie pły·
tek. 248-679

ALARM. 24-32-89, 78·31 ·
13 domofony

ŻALUZJE, drzwi dodatko-

OCIEPLANIE poddaszy,
sufity i ścianki z płyt gipsowych. Rachunki VAT. Tel. 72·
05-87 po 16.00

PŁYTY

ANTENA, 20-84-89 gwarantja

CZVSZCZENlt dywanów, 48·
71-19

DRZWI· ABC· największy
wybór· atesty, 41-45-92

2ALUZJE. 41-46-86

PARKIET eksporto·
wy. Gwarancja jakości, 57·
06-69

bezpła1ny

ANTENA, 22-45-05, satelłtar
no· telewizyjne

ELEKTRYCZNE, alarmowe,
37-06-89

PARKIECIARSKIE, 51-19-20
'Maan·. Układanie, cyklinowanie (mat. własne, powie·
rzone, ekologiczne). Gwarab·
cja, VAT, ratyr
PARKIET· układanie, CY·
klinowanie, lakierowanie, rachunki VAT, 52·06-12

bezpła1ny

CZYSZCZENIE dyt1anów, 41 ·
46·86

DRZWI, różne, 31·60·48,

!!l'Y.· Piwna 19/21

BONA, 710·799
CENTRUM Nieru·
chomości, Gdynia, Świę
tojańska 75, 21-79·71

ANITEH, Neptun, Neptun,
57·56-75, 52-29-34, dojazd

CZYSZCZENIE dywanów, la·
picerki, 32-14-29

MALOWANIE, VAT, 52·20·87

MOZAIKA podłogowa od 18
złoryc~. 25-47-14

CZYSZCZENIE dywanów, 23·
09-16:___ _ __

2ALUZJE, 31-66-66, po·
ziome. pi=onc:. owcc..e_ __

MALOWANIE tanio, 32·80·57

• 200-611 wynajem

ANITEH, Neptun, Neptun,
21 ·62-75, 20·32-78, dojazd

CYKLINOWANIE schodów,
56-04-00

BOAZERIA· tanio, 71 ·10· 15

KALORYFERY, żeberka, bar·
dzo tanio, 31-41-46

ELEKTROINSTALATORSKIE,
41-09-41

CZYSZCZENIE dywanow, tapicerki, 21-07-33, 20·
19-75

CZVSZCZENIE dywanów, ta·
picerki, 29-08· 17

BOAZERIA szlifowana, 48·73·
31
BOAZERIE, schody,
podłogi, 57-53·59

ELEKTROINST.ALACJE, 487·
427

AIWA, inne!!! W1deotelewizyjne, ekspresowo! Roczna gwa·
rancja, 56·05·88

ZALUZJE, 24·35-66

MALOWANIE. 32·06·10
okładziny elewacyjne 'Siding', dachówki bitumiczne,
rynny PCV, styropian, 23-1450

57-13-75

CZYSZCZENIE, trzepa·
nie, dywanów, 20·07·43

CYKLINOWANIE, VAT, 41·
27-03

MALOWANIE, 20-74·81

AMERYKAŃSKIE

46-46·44

BRAMY garażowe, 23-89·04

CYKLINOWANIE, 32-06-10

"MAWIS. 46·58-17 Najko·
rzystniej 19.00· 19.00/

'47-67-64, POLSTAR!!!,
Wrzeszcz, Na Wzgórzu 28.
Kupno!!! Sprzedaż!!!
!'Ynajem!!! Zamianall!

BRAMY- automaty
wjazdowe, Ortowo,
Cumowników 6. 24·06·22
garażowe,

Tabor, 20·71-96, Gdynia, Starowiejska 14

DESKI podłogowe
32 mm! Boazerie
Dzierżążno 81-35-60 Zapewniamy transport

' 32-55-27 GASPRA

21

23·04-39 VAT

OKNA. UłlZWI

FACTOR, 20·81·56

MALOWANIE, 21-62-75

LETNICA, oddam wdzierża·
wę szwalnię, 52-78-56

Sopot, z ulgą
tel. 43-04-41

CYKLINOWANIE, 21-00-74

"'20·78· 78, WYNAJEM. Po·
szukujemy kawalerki

(8.00· 16.00)

GDAŃSK·
podatkową.

DOM Ltd., 52-42-34

MALARSKIE, tapetowanie,
cyklinowanie, 56·89·45

' ' '29-72-68, WGN- Nieru·

20

19

ELEKTR.
• ELEKTRON.

""KORPORACJA
Strzelczyków, Rę·
kawek , Miszewskiego
12/13, 41-'-'
·90....c
·3_1 - - -

chomości, świętojańska 72.

18

SPRZĘT

'"" 41·73-68· LOKUM·
46-07-66 Zgłaszający bezpro·
wizyjnie!

1000 olert w miesięczniku '
Pomorskie Nieruchomości'

pilnie, wszelkie!!\

SOPOT, komfortowe (47), 22·
14·59

ce·
40

GDYNIA· centrum, biuro, 22·
12·85

GDYNIA· Chyionia. dwupoko·
~we, 23-06-11; 27·04·29

PRUSZCZ Gdański, 3-pokojo·
we, nowe, 'Radius", 52-27·06

GDAŃSK· Wrzeszcz, lip, pie·

23

53-27-43

mieszkanie. 56·68·70

we, spółdzielcze na mniejsze,
47-66·62 po 1900

17

• LOKALE

chomości-

(40), teleton, sita, 41-97-08

GDYNIA· Ch~onia, dwupoko·
jowe, 21-94·82

JASIEŃ, 137 m kw- nowe

zamlealę

GDAŃSK· Sopot, tel. 52·42·

większe, 52-42-34

GDYNIA· Wzgórze Maksymi·
liana (84), okazyjnie, 22·14·
59
GDAŃSK, bliżniak. 31-22-36

GDAŃSK, 41 ·90·31

GDYNIA· centrum, trzypoko·
jowe, 21-94-82

GDYNIA· Sródmieście, ezie·
ropokojowe, ra~. 22-14-59

szczenie 30 mna biuro, cichą
produkqę, 41·18·12

GDAŃSK· Wrzeszcz ul. Chro-

GDAŃSK, 1·, 2-, 3· pokojowe,

GDYNIA· Karwiny I
mieszkania z garażami wdy·
namrcznie budowanym osie·
dlu małych domów oferuje
CIC, ul. Chwaszczyńska 50,
tel. 20-79-51, 20-49-62 w.
147

GDAŃSK · Oliwa, parnie·

trum), lokal 20 mkw., handel,
usłuE_i, tel 46-02· 74

GDYNIA· centrum, pięćdzie·
sięciometrowe, okazyjnie, 21 ·
94·82

MOSTY działki budowlane,
tel. 79-12-82

MEBLOWÓZ. przepro·
wadzki, 51 -53-54 (11.00·

TRÓJMIASTO. okolice, 41 ·
95-31

32-69.:.~~·14·03_ _

GDYNIA· Dąbrowa, nowo bu·
dowane, supercena, Comax,
20-31-88

PRUSZCZ Gdański, okazja!
11 ha ziemi, działka 1,5 ha,
uzbrojona, zezwolenie bu·
dowlane /0·69/ 294-61

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

GDYNIA- centrum, jednopo·
~.QiQ_we Merpol, 211 ·501

MIECHUCINO- trzy dziatki
budowlane nad Jeziorem Dłu
gim, 41 ·26·84

.

GDAŃSK- Niedźwiednik, pa·
wilon piętrowy, stan surowy,
52·28·16

GDAŃSK · Ujeścisko ,

2abianka, 2-poko·
jowe, ślepa kuchnia, parter,
35 m, 35 tys., Wejhera 3c/1 O

83

PLANDEKA Izoterma Star, ta·
nic, 32·63-42, 32-88-97, 32·
43-42

Oliwa. Kaprów, 77
m, garaż, tanio, 20-32-17

GDAŃSK-

10
MIĘDZYNARODOWY,

GDAŃSK·

TRÓJMIASTO· centrum: po·
mieszczenie biurowe 30 mkw
i magazynowe 80 mkw wtym
samym budynku, 43-22-01 w.
13 (8.00-1600).

-·j

odnaimę

70·15wew.38
Morena, /64/, trzy.
pokojowe, 20·32-17

sklep,

TRÓJMIASTO, 32-41-81

GDAŃSK· Morena (64), 48·
GDAŃSK·

wyrajmę

LOKAL BłUIUISUI&.

GDAŃSK, jednopokojowe, 31 ·

pokojowe, telefon, garaż, 51·
75·08, 'Jodłowski'

GDYNIA,
211·501

(,,,..------....1

41-66-93

GDAŃSK, Karlowicza, cztero-

poazakuJę

· llllfSZIANIE ·.·

GDAŃSK, dzielnice: male·

12-28

UIICAI. IIUR.-łlSWG.

JEDNO·, dwu-, trzy·, cztero·
pok~owe, 47-67-64

SPÓŁDZIELNIA

GDAŃSK, 3pokoje, 31-22·36

POL-CARO, 248-233

WYPOZYCZALNIA przyczep,
31·40·50, 39.39.50

15

GDAŃSK,
2-pokojowe,
36.000,- 41·95-31

POLONEZV dostawcze, przyczepki, Malbork, 29·01
LIMUZVNA, 20-21-55

14

AHS, Elżbietańska 10111,
31-51-11, autof.arowe- Europa Zachodnia, Koln- co·
dziennie

MAGIEL elek1ryczny, przemysłowy. zarobkowy, 1.400 zł,
tel. 29-70·28

AL TOURIST· najtańsze
przewozy· Europa· codzien·
nie- zniżki . 374·558, 374·
543

ZAMRAŻARKA Elek1rolux,
idealny stan- 750 zł i suszar·
ka do bielizny 'White Knighf"·
550 zł, 32-63·78

AUTOCENTRALA naj·
przewozy międzynaro·
dowe· codziennie, 374·406,
374-664

SPRZU GOSP. OSM.
'

1ta rawa

CHŁODNICTWO,

lodówki, 46·

49-71. 57-21·65
CHŁODNICTWO,

mrażarki,

lodówki, za·
51·84·61 lub

81-68-68
CHŁODNICZE,

lodówki,
52·16·_53
_ _ __
CHŁODNIE·

lodowki, 51-70·

91
~OOÓWKI, 20-18·62
LODÓWKI, 24-88-70 usług,
domowe
LODÓWKI, 31 ·52·63
LODÓWKI. 32·07-75
LODÓWKI. 52·29-67
MIKROFA~WKI, 53-43-7!_
PRALKI. 20·19·64
PRALKI, 23-44-48, 20-19·75
PRALKI, 31·52·63
PRALKI, 32-28-48
PRALKI, 32·80· 10
PRALKI, 46-15-89
PRALKI, 51 -02-59
!'°~ALKI, 52-16·53
PRALKI. 53_-43_·7~9_ _
PRALKI, 56·20-21
PRALKI, 56·61 ·11
PRALKI, zmywarki, 41·97·74,
Kuczewski
KRIS· Serwis urządze·
nia chtodn;cze, gastronomicz·
ne. pralnicze. transport, przy·
gotowanie do sprzedaży, 46·
25·41

tańsze

BANK przejazdów autoka·
rowych, bilety lotnicze, wizy,
wynajem a~tokarów, Primato·
ur, 20·13·42
BANK przewozów, Ład, 57·
74-08, Niemcy, Francja, Be·
nelux, Włochy, Hiszpania, Po·
rtugalia, Szwajcaria, Skandy·
nawia, Anglia
BT Inter, Express
przewozy Europa, codziennie,
Hamburg, Bremen, Bremerha·
ven, Lubec~. wynajemmikro·
busów, 31-10-48, po 20.00
43-25-85
BTU Maciek·

najtań·

sze przewozy Europa,
37-44-48, 82·89-86
CENTRUM informa·
cji przejazdów autokarowych
Biuro Brokerów Dom Techni·
ka46·20·46
DOMINIKA· na1tańsze
przewozy· Europa, 31 ·01·71
EST· wynajem autoka·
rów, przejazdy autokarowe·
Niemcy, 31 -55-25, Brama
Wyżynna (siedziba ?TIK).
Biuro Brokerów, 46-20-46
{siedziba NOT). Falcon
Centrum Handlowe Zaspa,
46-54-52.
PandaTczew, {069) 31-46-60
EUROPA· największa oferta,
S_!(iff. 31·95·31, 31-23-46
EUROTOUR. 51 ·28·95
Przewozy międzynarodowe.
Wynajem mikrobusów
INTERGLOBUS· z na·
mi szybko, tanio, bezpiecznie,
koncesjonowane przewozy:
Niemcy, Hamburg 6 x tygodniowo, Anglia, Francja. Be·
nelux, Genewa, 31-60·18
LONDYN, Benelux,
Francja, Szwajca·
ria · przewozy, wycieczki,
'Wagon!~'. 31 -76-10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169 w godz. 8. 00· 18. oo, fax 46-35·68calą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-<J4·79 w godz. 8. 00·16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; Elblqg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tef.tfax 82·23·25 w godz. 8.00 • 16.00; Tczsw, te/.t1BX 31-63·26 w godz. 8.00 • 16.00; Star,gartl Gdański, tel.ffax 220-80 w godz. 8.00 • 16.00
MM

SUPEREKSPRESY na środę 25.10.95 r. przyjmowane są w:
Centralnym Biurze Oglosze,f w Gdańsku, do godz.. 14.00, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz. 13.00
Cena netto 1słowa - 2,88 zf

OGŁOSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE WCENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WCZWARTEK 26.10.1995 r.
Cena ~tto 1slotya • 0,96 zł, C~na netto 1sto.wa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
1,45 zt
Dziennik Bałtycki czwartek+ Wieczór Wyb,zeza wyd. zwykfe 1, 17 zł, Dziennik Bałtycki czwartek+ Wieczór Wyb,zeża wyd. mag. - piątek
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TUIIYSTYKA

I ł'DOkÓŻt
MAK· Tourist· kance·
sjonowane przewozy autokarowe: Brema, Kolonia, Karlsruhe. Monachium, Paryż, Saarbrucken, Stuttgart. 50%
zniżki· dzieci do lat 12; do 26 i
powyżej 60 lat- 10% zniżki
46-24-31
MIKROBUS, 23-80-87
MIKROBUS, 25-56-17, 51-2895
MIKROBUS, 32-76-49
MIKROBUS, 51-1~
MIKROBUS, 57-57-52
PETER-Leo. Hamburg,
31-38-37
PRZEWOZY marynarzy- rodzin, 22-13-47
ROKITRANS, 41-07-18.
Codzienne przewozy do Niemiec. Wynajem autokarów.
Prelgrzymki. Wycieczki szkolne, 32-78-51

r·~~~ECZKt_.,

TUR STJ A
I PODROtE
HOLIDAYS- wizy. przejazdy
Europa, ubezpieczenia, vouchery do Kaiiningradu, bilety
promowe, lotn!cze, 41-27-61
HOTEL 'Rugan" ·Kartuzy 8115-83 ·zaprasza: noclegi, imprezy okolicznościowe.
PEGROTOUR oferuje bilety promowe, autokarowe,
wczasy, wycieczki zagraniczne, krajowe, 20-66-60
SIGMA Travel oferta
specjalna listopad- marzec,
Afryka, Egipt, Maroko- Hiszpania, Hiszpania, Włochy,
Paryż, Wiedeń. Imprezy sylwestrowe Wenecja, Paryż,
Czechy, GrecJa. Narty- Alpy
austriack.e, ceny promocyjne,
31-15-23
SUPEROFERTA! Palma Di Majorka, Sylwester w
Hiszpanii! Costa Blanka- Benidorm. Costa Brawa- Santa
Susanna Espania Tour, 248103, 248-451, Gdynia Orłowo, Balladrn.,_y...:36_ __

TURYSTYKA

A BALT TUR -Narty w
Austrii taniej niż w Polsce -tydzień ze śniadaniem i skipa.
sem od 550 zł · turystyka krajowa, zagraniczna. Sopot, KośUuszki 12 tel. 51-64-44, 5175-14
0

0

ATRAKCYJNA oferta zimowa,
~iff. 31-95-31, 31-23-46

llllODZIEŻOWA

ZDROWIE
LOGOPEDA, 53-99-34
LOGOPEDA· terapia dzieci,
tel. 23-67-50_ _ __
NEUROLOG Niżnikiewicz
gabinet Szczecińska 32, również wizyty. 56-12-49
OKULISTYKA -diag~ozujemy
Sopot- Kamienny Potok ul.
Kujawska 4 /51-47-96/ poniedziałek- piątek 15- 17 lnfor·
mujeny o możl;wości operacji
wykonywanych w Szpitalu
'Korvita" w Poznaniu przez
Rosyjskich Mikrochirur·
gów oka l Instytutu
prof. Fiodorowa.
PEDIATRA- Rawicz, wizyty,
47 -99-83
---- --połoz

USG- ginekologiczne,
nicze, tel. 20-24-8_1_ _

TERAPIA uzależnień, 23-30·
45

ALKMED, 51-97-64 odtruwanie poalkoholo·
we . Esperal Dojazd
bezpłatny

BALTICANA ·51-20-74 -wycieczki szkolne: Paryż. Wiedeń, Słowacja, Polska
ORGANIZOWANIE wycieczek· kraJ, zagranica, "Holidays·. 41-27-61

ATRAKCYJNE wczasy,
wycieczki Primatour, 20-13-42

ALKMEDYK, lecze·
nie poalkoholowe ,
esperal, 31 ·89·53,
20-68·16, 0-90-5081-15
CHIRURG Łącki, 31-25·
26
INTERNISTA 41-42-75

BALTICANA -51-20-74 -wycieczki: Wiedeń, pobyty indywidualne: Polska, Słowacja zamówienia zimowe /Sylwester, ferie/
BALTWAY S. A. ul.Sląska
3137, 21-16-22 zaprasza na
AndrzeJki i Sylwestra w Wiezycy; wczasy i zimowiskakraj. Bardzo tanio.

WYJAZDOWA Pomoc Lekarska dŻieci; dorośli, EKG, 5369-86, 51-65-97, 56-27 40

GROMADA· 31-27-00,
31-66-41, Gdynia- 20-42-16,
Elbląg- 33-47-76. Oferta zimowa 951 96 dla narciarzy,
wczasowiczów w kraju i za
gra1icą. $wię1a, SylwesterDruskienniki- sanatoria,
przewozy autokarowe: Wilno,

Europa _ _ _ _ __

ZDROWIE

ZDROWIE

ALERGIA testy i od·
czulanie Terapia biorezonansowa aparatem Sicom,
All- Med, 52-42-29

IRYDOLOG określi stan zcrowla. tel. 57-95-78

20°68°16, 0-90-50·
81-15

LEUBSIUE

GABINETY

GINEKOLOG Gdynia,
tel. 710-251
GINEKOLOGIA Klinika Kaliningrad, 52-08-33
GINEKOLOGI CZNY
gabinet. Testy ciążowe, porady, dr Glinczewski, 51-33-68
INTERNIŚCI, wizyty.
53·69·5.__;1_ _ __

OŚRODEK Leczenia Nerwicdorośli,

dzieci, 5t -06-32 W1o·
rek, czwartek 14.00· 18.00,
środa 16.00- 18.00

----

TRANSPLANTACJA
Gdańsk, 47-69-01

włosów

;TOMATOt.OSICZNE

ogłasza przetarg ofertowy

Hali Targowej) Curoden·
tal stomatologia zachowawcza protetyka, chirurgia 8.00·
20.00. również niedziele,
31-69-58
--

--

Dens- Prywatny Gabinet
Dentystyczny. Codziennie
8.00· 20.00. soboty 8.0014.00, tel 31-12-58
GDAŃSK· Wrzeszcz, Al. Zwy-

43, Centrum
Stomatologi czne
Vis· Dent specjaliści
ortodoncji, protetyki, narkna,
laseroterap1al!! 41-92-96, 4185-04
cięstwa

GDYNIA, Świętojańska 7513,
Lekarze stomatolodzy- protetyka, 20-10-39
GDYNIA- Chylonia, Dom Towarowy- parter, AS·
DENT· specjaliści ortodonCJi, stomatologii ogólnej. protetyki, chirurgii, 23-62-17 w.
186

z Upośledzeniem Umysłowym

Oferty należy składać w Sekretariacie do dnia 7. 11.1995 r.
Warunki przetargu można odebrać
w Sekretariacie Sp-ni, p. nr 6 w godz. 8.00 · 15.00.
Zarząd Sp-ni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.

.

jlOZNE

Koło

ogłasza przetarg
na wykonanie modernizacji i adaptacji lokalu o powierzchni
ok. 180 mkwadratowych będącego fragmentem pawilonu
handlowego zlokalizowanego przy ul. Tysiąclecia 24
wGdańsku Oliwier~ potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.

w Gdyni, ul. Zgoda 8
ogłasza nieograniczony przetarg
na najem lokali użytkowych w Gdyni przy ulicy:

AHU Lombard Gdynia.
Morska 167, 29-74-52
AKROS- pożyczki pod sa
mochody, 0-90521519,
29-70-58. nieruchomości, 20-29-88, 0-90504514
0

IJks.mi 22-26 o powierzchni 89 m' I aktualnie sklep ze sprzętem gospodarstwa do-

ZGUBY

AUTOLOMBARD 20·
47-77

unieważnia le~itymację
studencką Nr 18465tV/WL na

AMG

nazwisko Walicki Arkadiusz

Hotel Monopol, 46-31-

ARESZT Śledczy wWejherowie anuluie legil1'11ację słuz
bow.1_0 numerze A-004479.

Gł.

PKP, soboty
DWORZEC
do 14.00. 46-33-42

PG uniewaznia legitymację
studencką nr 51347/WBM,
Szwata Ryszard_ __

KOM IS- Lombard- Sklep
RTV- Dom Towarowy Chyło·
nia Box 81. 23-62-17 wew.
181

PG

unieważnia legi1ymacię

~dencką ~03, JQŹWiak

LOMBARD- Komis- Ce~trum
Handlowe, Chełm· ul. Cie·
szyńskiego 38, soboty do
godz. 15.00 tel. 32-78-00 w.
134
LOMBARD Komis Sopot, Podjazd 7, 51-71-18

MATRYMONlALNE

LOMBARD Obłuże, Ur.ruga
56, 25-24-5_9_ __

f

LOMBARD samochodoowy.
46-20-48 _ _

ł

.....

-

••

ANI~., 46-75-11

e,ożyczk1,

SAMOCHODOWY SU•
perlombard. 20-24-01 ,
29-70-58
SUPERLOMBARD, Warszawska 64, 20·24-01

JULIA. 47-87-49. PartnerskoMatrymonialne. Największy
WJbór_11_ - - - NIEPARZYSCI, 41-34-61, 24·
10-46
OMEN, 23-66-25

LEKAfłSl(IE

Pani dr inż. ŁUCJI NAKONIEa NEJ
wyrazy serdecznego współczucia
z P<?Wodu śmierci

ALERGIA! Aparat
Bicom! Bezbolesne odczulanie i testowanie. Leczenie
schorzeń. Monadith· North,
56-13-60
ALER~IA Aparat 'Sicom"
Alergenów 300- bezigłowe testy, odczular.ie. Leczenie
wszelkich schorzeń. 81coMed, Sopot, Al. Niepodlegio.
śc: 606 161 O, tel. 51-32-14
'-!!'}W. 22, 76-00-83

w Gdańsku

ul. Świętojańska 68/69

Zarząd RMSM „Bałtyk"

57
GDAŃSK, Pańska (naprzeciw

w Kartuzach, ul. Sędzickiego 30, tel. 81-05-82

na konserwacfę instalacfi domofonów wzasobach mieszkaniowych s,.,,;.

ECHOKARDIOGRAFIA. USG,
gastroskopie. Operacje chirurgiczne, laryngologiczne. Prof.
Szczurowicz- rozrod·
czość, ciąża. Salon Dr
Kreps. 20-18-11, Gdynia,
Starowiejska 23
NORD· Medica USG,
gastroskopia, 51 ·05-04

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób

mowego/
-stawka wywoławcza 11,00 zł/m' pow. użytkowej
-wadmm 1.000,00 zł.
2 Zgoda 8 · pomieszczenie biurowe o powierzchni 39,9 m'
/w tym 10,5 m' powierzchni wspólnej ze stawką 1,00 zl/m'/
-stawka wywoławcza 10,00 zł/m' p. u.
-wadium 500,00 zł.
3. 11-MPS 9o powierzchni 93 m' I aktualnie Bar Bilard "ARRA" I
· stawka wywoławcza 5,00 zl/rn' p. u.
• wadium 500,00 zł.
4. Narcyzowa l.Jj -pomieszczenie biurowe o powierzchni 32,5 m'
/w tym 4,7 m' powierzchni wspólnej ze stawką 1,00 zl/m'I
· stawka wywoławcza 6,50 zł/m' p. u.
• wadium 300,00 z!.
5. N~w_ą~ o łącznej powierzchni 145 m' - 2 lokale nadające się do prowadzenia działalności usługowej i magazynowej I pomieszczenia piwniczne/
- stawka wywoławcza 3,00 zt/m' p. u.
• wadium 300,00 zł
6. Dłu~ o powierzchni ca 170 m' - pDmieszczenia warsztatowo-magazynowe
- ,tawka wywoławcza 3,50 zt/m' p. u.
- wadium 300,00 zł.
Podane wyżej stawki nie obejmują kosztów dostawców i podatku VAT.
-Przetarg odbędzie się w dniu 3.11.1995 r. godz. IO.OO w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Zgoda 8, pok. 109.
· Pisemne oferty zawierające proponowaną stawkę, kserokopię postanowienia sądu o
rejestracji lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy składać w zamkniętych kopertach wSekretariacie Spółdzielni w terminie do 2.11.1995 r.
· VI' przetargu mogą brać udział podmioty gospodarcze mające zabezpieczenie finansowe za trzymiesięczny okres najim,.
· Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej
na jeden dzień przed datą negocjacji.
· Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium jeżeli oferent, którego
oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
· Zarząd RMSM "Battyk" w Gdyni zastrzega sobie prawo UI1ieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

1. prace ogólnobudowlane i wykończeniowe · Przetarg nr 1
2. wykonanie nowej instalaq1 elektrycznej • Przetarg nr 2
3. prace instalacyjne wzakresie wod.-kan. i c.o. · Przetarg nr 3
4. prace dekarskie 200 m kw. • Przetarg nr 4
Qfęrty rozpa~ane ~iw dwóm!<ategoriach:

I · na całość prac,
li · na poszczególne grupy prac w zakresie jw.

Wymagany termin ukończenia prac • grudzień 1995 rok.
Składane oferty powinny odpowiadać szczegółowym warunkom przetargu, z którymi należy się zapoznać w Ośrodku Wczesnej Interwencji, ul. Tysiąclecia 13 A.
Rozpatrywane będą jedynie pisemne oferty sporządzone na opracowa·
nym przez nas formularzu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem numeru
prze1argu w sekretariacie Ośrodka Wczesnej Interwencji do dnia 6 listopada
1995 roku.
Przystępujący do przetargu oferent zobowiązany jest do wpłacenia wazł (za całość robót) w go, dium w wysokości 1.500 zł (grupa prac) lub 5.000
Ośrodka Wczesnej Interwencji oraz opiaty za uzyskanie matekasie
w
tówce
·
•.. riałów prze1argowych w kwocie 50 zł.
Kserokopia dowodu wpłaty stanowi załącznik do oferty. Wadium prze··~
pada na rzecz zleceniodawcy, jeżeli oferent, k16rego oferta zos1anie przyjęta
uchyli się od zawarcia umowy lub w sposób niedopuszczalny ją cofnie lub
zmieni.
Komisyjne jawne otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów w dniu
7 lis1opada 1995 r. o godz. 14.00 w pokoju nr 20 w Ośrodku Wczesnej Interwencji, ul. Tysiąclecia 13 A.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo dokonania wyboru jedne·
' go wykonawcy na całość prac lub kilku wykonawców na poszczególne grupy
prac, bądź też nierozstrzygnięcie przetargu.

;;

WIELDSPECJAL

ALERGOLOG, dermatolog. dr
Olszański, 20-46-62
GINEKOLOG, 41-19-85

ROZNE
..

DENSYTOMETRIA- diagnostyka osteoporozy. Osteo·
Med, s.c, tel. 32-24-28

GDAŃSK. ul. Długa 67'68,

< LEKARZ Domowy lnterni,
sta- EKG, pediatra,
neurolog, 31°89-53,

DRUSKIENNIKI- sanatońa Li1wa (lux). Surulis, Niemunas, Birsztonasemeryci- zniżka, Primatour,
2().13-42, 51-18-96

26

BYŁY

[,oMoc WYJAZDOWA J

27

25

24

OJCA
składają

Pracownicy Katedry Chemii Organiczne j
Wvdziału Chemiczne go Politechnik i Gdańskiej.

Wojewódzki Szpital Zakaźny
w Gdańsku

CZEiŚCI ZAMIENNE

DO SAMOCHODÓW

ul. Smoluchowsk iego 1.8

• VOLKSWA GEN
• AUDI
• MERC.

zaprasza d? składania ofert
na dostawy środków czystościowych w 1996 roku.

80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Partyzantów 26
tel. 41 92 23, 46 02 64
fax 41-48-98

informacji udziela Dział Administracyjn y
Szpitala telefon 41-40-41 wew. 81, 83.
Termin składania ofert upływa 27 listopada 1995 r.

Bliższych

20350/170/07

20661A59

;.;.;,·

Z głębokim żalem zawiadami amy,
że odszedł od nas

LESŁAW RUDZIŃSKI
Pogrzeb 26 października 1995 r. o godz. 13.00
na cmentarzu Komunalny m w Sopocie.

w smutku

Pogrążeni

Żona i Syn

października 1995 r. zmarła nasza
najukochańsza Mama, Babcia i Siostra

Dnia 22

ś.

f p.

ŁUCJA KWAŚNIAK
1995 r.
Msza św. dnia 25
o godz. 11.00 w kościele św. Rodziny.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążona w smutku Rodzina
października

Z głębokim żalem zawiadamiam y,
że dnia 21 października 1995 r.
zmarła najukochańsza Mamusia i Babcia

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 21 października 1995 r. zmarł
ś. ., p.

ś.

ADOLF CZERLONEK

Ojciec ks. Proboszcza parafii NMP Gwiazda Morza w Sopocie.
Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele
Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Łąkowej w Gdańsku
24 października 1995 r. o godz. 10.00.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.30 na cmentarzu Srebrzysko.
Z pamięcią na modlitwie
Ks. Dziekan wraz z księżmi
dekanatu sopockiego
20640/09

t

p.

mgr HELEN A BARTK IEWICZ

Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia
25 października 1995 r. o godz. 12.00 w kościele
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka
ul. Portowa 2 (oo. Redemptoryst ów).
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 13.30
na cmentarzu Witomino.
Pogrążona w smutku Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 20 października 1995 r.
zmarła po długiej i ciężkiej chorobie

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że dnia 19 października 1995 r.
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie

ś.

JERZY KRZYMIŃSKI

t

p.

JADWIG A BRUSK A

długoletni Dyrektor/Prezes ZETO Gdynia.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu
25 października 1995 r. o godz. 12.30
w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Gdyni-Cisowej .
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00
na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążeni w smutku Syn i Rodzina

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd
i Pracownicy ZETO Gdynia.

Z głębokim

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego dnia
17 października 1995 r.
wielce zasłużonego dowódcę statków Chipolbroku

żalem

zawiadamiamy, że dnia 21 października 1995 r.
Ojciec, Teść i Dziadek

zmarł Mąż,

ś.

t

p.

WŁADYSŁAW ZIELEŃ

KPT. Ż.W.

Msza św. odprawiona zostanie w dniu
25 października 1995 r. o godz. 10.00
w kościele św. A. Boboli w Sopocie.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.30
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Pogrążona w smutku Rodzina
kondolencji.
nieskładanie
o
Prosimy

JERZEG O ŻUKOWSKIEGO
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie składają
Dyrekcja i Pracownicy Chińsko-Polskiego
Towarzystwa Okrętowego S.A.

;.:-;.>···, w~-~~. · <:-iw; ·.·x,.-.v.·· .~·

Z głębokim żalem zawiadamia my,
że dnia 21 października 1995 r.
zmarł najukochańszy Mąż, Ojciec i Dziadek
ś. ł p.

Pani MAŁGORZACIE JASNOCH
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

Ku naszemu smutkowi zmarła w dniu
10 października 1995 r. w Niemczech
nasza wspaniała Koleżanka
i nieodżałowana Przyjaciółka

OJCA

ELŻBIETA DUVEL

MARIA N JEDLIŃSKI

Pogrzeb odbędzie się w środę
25 października 1995 r. o godz. 14.00
na cmentarzu Łostowice w Gdańsku.
Pogrążona w smutku Rodzina
Prosimy o nieskładanie kondolencji .

Dyrekcja i Pracownicy Firmy Navitrans
Gdynia.

wyrazy

Żegnają Ją Koleżanki i Przyjaciele.

wyrażają :

JANU SZ SKWA RCOW

z domu GLIWIC primo voto CIECHOWSKA '
lat 77

ur. 7.12.1947

Msza święta żałobna odbędzie się
w kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Sopocie
przy ul. Malczewskiego w środę
25 października 1995 r. o godz. 12.00.
Pogrzeb bezpośrednio po mszy świętej
o godz. 13.00
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.

długoletni

Dyrektor/ Prezes
ZETO Gdynia.

Serdeczn e wyrazy współczucia Rodzinie
składają

Rada Nadzorcz a, Zarząd
Pracown icy ZETO Gdynia.
Pogrzeb odbędzie się w dniu
24 października 1995 r. o godz. 13.00
na cmentarz u Srebrzysk o.

Msza św. żałobna odprawio na będzie
dnia 25 października 1995 r.
o godz. 1O.OO w kościele Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy w Brętowie.
Pogrzeb tego samego dnia
,· o godz. 12.00 na cmentarz u Srebrzysko.
Pogrążeni w smutku
Żona, Córka i Syn
Prosimy o
20663/20/07

nieskładanie

kondolen cji.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 października 1995 r.
odszedł z naszego grona nasz Kolega

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 21 października 1995 r.
zmarła opatrzona św. sakramentami
ś. t p.

JERZ Y KRZYMIŃSKI

t p.

z Przychodni
Rejonowej nr 8.

Współpracownicy

I

Z wielkim smutkiem i żalem
zawiadam iamy,
że dnia 19 października 1995 r.
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie

ś.

głębokiego współczucia

JANINIE DUSZV

Z głębokim żalem zawiadam iamy,
że 21 października 1995 r.
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie
Nasz Najukochańszy Mąż i Tata

'

i'.

204€4101

I

,· ·~-.....,

BRATA

primo voto ŁUKASIEWla
zdomuSA Wla

składają

._. · .·······.·:~~·.w~·; ....... _.,.

Z powodu nagłej śmierci

mgr ini.

LESŁAW RUDZIŃSKI

oficer pożarnictwa
Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Gdańsko-Elbląskiego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
Za działalność stowarzyszeniową został odznaczony
złotymi I srebrnymi odznakami NOT i SITP.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 26 października 1995 r. o godz. 13.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie przy ul. Malczewskiego.

MARI A RADECKA

Córka, Syn, Wnuki, Siostra •'
oraz
i Przyjaciele w kraju i za granicą.
Rodzina
20689/34

20626/23

Koledze ANDRZEJOWI MAŃKOWSKIEMU
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
z Komisji
t

20638123

składają
Koleżanki i Koledzy
Zakładowej NSZZ "Solidarnośe

w Politechnice Gdańskiej.

••, 20688/185/07

'AS'7Vf"'U BIUR OGŁOSZEN'
ZAPRASZAMY Do N.,.., "- 1 vn

20-v4-79 w godz 8. 00-18.00; Sopot, '!'· 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; Elblf/7, tel./fax 32-70-94, tel. 33.54-09 MM
Gdańsk, te/.lfax 31-80-62, tel. 31-5()-41 w. 169 w godz. 8. 00· 18. OO, tax 46-,15-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08·32,
Starogard Gdańllo, te/./fax 220-80.., godz. 8.00 • 16.00
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 • 16.00; Tczew. tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00 • 16.00;
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6.00 Kawa czy herbata? [audiotele:tel. O· 70055560- 2)
,
7.45 V.I.P.-rozmowakdynki
8.00 „Latający kiwi" lost. I „I co da-1
lej" - serial prod. angielskiej
8.30 Szóstka na szóstkę· teleturniej
9.00 Wiadomości
9.10 Mamaija
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Gimnastyka
9.55 Porozmawiajm·y o dzieciach
10.00 ,,Młodzi jeźdźcy" (21J · serial
10.50 Muzy.:zna Jedynka
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.20 Ludzie żaby- Ewolucje w wod21e
11.30 Videofashion - Odgłosy miasta
11.50 Prawnik domowy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.45 Komputerowa szkoła II
13.00 „Półprzewodnikowe olbrzymy"
[6/8] ,.Wojny kalkulatorowe" /21
13.20 Tclekomputer
13.40 Kuchnia - Rozpuszczanie
13.55 Z lamusa techniki '
14.10 Łyk matematyki· Carl Fridrich
Gaus - książę matematyków
14.30 Laboratorium · Czyszczące promienie
15.00 Mistrzostwa zawodowych par tanccznych
15.30 „Nowe przygody Czarnego
Księcia" [18] - serial. angielskiej
~:::i:::,c~'!:W.:::~:i.:;fs::::~~--·

.:~~:::~:

7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki
7.50 Akademia Zdrowia „Dwójki"
8.00 Panorama
8.IO Dzień dobry. tu Gdańsk
8.30 „Fitness Club" [7/26] - serial
TVP/powt./
9.00 Świat kobiet [tel. 070005077)
9.30 „Złote lata Hollywoodu"
(8/12] • serial dok. prod. angiclskit:j
IO.UU Wehikuł czasu· pr. dla dzieci
I0.25 Familiada. teleturniej /powt. f
10.50 „Podróże w czasie i przestrzeni" ,,Nieuchwytna rze·
ka Tybetu. Wzdłuż Jarlung
Cangpo do źródeł legend i
wierzeń" - film dok.jap.
I J .45 Studio Sport. koszykówka
12.00 Dozwolone od lat 40.
12.50 Akademia zdrowia Dwójki
/powt. i [audiotele: tel. O - 70055666] ·
13.00 Panorama
13.20 „Zakazana miłość" [71/127]
14.05 Pętla czasu - Graffiti
14.35 Muzyczne nowości Dwójki
15.00 ,,Zwierzyniec" [7116] . serial
prod. australijskiej
15.30 Studio Sport· Ze sportowego
archiwum

··:-::~:·:-~:::»:<f:°'i"~·:s;~~:.i...~~· ,~..,.,·:~"?~ •·v :;;;,<.;s

16 .00 Dla młodych widzó:-v:
dzieci gór" - reportaż
16.25 Dla dzieci Tik. Tak
16.50 Kalendarium XX wieku
17 .OO Teleexpress

,,święto

17 .20 On, czyli kto? Andrzej Sopocko
18.00 ,.Simpsonowie" [56] - serial
1810 Rewizja nadzwyczajna •. m6wi
Józef Światło
18.45 Wieczorynka
19.00 Kilka trudnych pytań . Bogdan
Pawłowski

20

3

2

1

J 9.30 Wiadomości

:;:;_ -;:;: ~:-;a::~:w·· - ~;~~

7.55
8.00
8.10
8.30
8.40
8.50

9.20
9.30

9.55
11.30
11.55
12.20
12.55

13.20
13.45
13.55
14.30
IS.OO
15.10
1535

16.05
16.30
OO
17.
17.20
18 OO
·

18.00 Panorama ·
18.10 PANORAMA
18.30 Punkt. temat dnia
18.40 Blik· magazyn reporterów
19 .05 Kolo fortuny · teleturniej
19.35 Wehikuł czasu /powt./

20.10 ,,Joey Breaker" I - film fab. 20.00 Kandydaci w Dwójce - Jan
prod. USA /1993 r. I reż. StePietrzak
ven Starr, wyk. Richard Ed- 20.50 Sport· telegram
son, Cedella Madey, Eric 21.00 Panorama
21.30 Pogotowie ekologiczne 2
King
21.45 Reporterzy Dwójki
21.50 Studio wyborcze
22.05 „Nasz przyjaciel Harry" ·
22.00 Sejmograf
film fab. prod. USA /1990 r.
22.40 Rodzić po ludzku
I reż. Charles Burnett, wyk.
22.55 Scjmograf
Danny Glover, Pai! Butler,
23.05 Wiadomości
Mary Alice
23.20 Życie moje - program Małgo
23.50 Zawód · amator· Warsztaty
rzaty Snakowskiej
·
Filmowe w Legnicy
0.20 Magazyn osób niepełnospraw0.15 Panorama
nych
~0.20 „Niebiosa obiecane"- ko0.45 Tani program o poezji
media prod. rosyjskiej /1991 r.
0.55 Muzy Bronisława Horowicza
, 1 J 8 min. I reż. Eldar R1aza1.45 Zakończenie programu
now. wyk. Lija Ached7.akowa,
Olga Wołkowa, Walentin Gaft
2.15 Zakończenie programu

SAi___

·POL O N I A

Program dnia
Panorama

I

I

Dzieńdobry,tuGdańsk

Trójmiejski serwis informacyjny
Trzymaj formę
Gdański Dywanik· pr. Mar·
ka Ponikowskiego - Aleksander Hall (powt.)
Wtorkowe Studio Niepełnosprawnych
Dozwolone od lat 40, czyli
przeboje starszych nastolatków - Premiery (powt.)
,.Wpadka w Las Vegas" - film
obyczajowy USA (powt.)
,Maluchy" (16) anim. (powt.)
„Król Attur i Rycerze Okrągłego Stołu" (4) anim. (powt.)
„Cristal'' (296) serial (powt.)
„Miód i pszczoły" ~89):
,.Miodowa zazdrość" (powt.)
„Sportowcy" (5): ,,Rydwany
ognia" - serial BBC (powt.)
„Przygód kilka wróbla
ćwirka'' _ film dla dzieci
Żyć kolorowo (powt.)
Pętlowa Lista Przebojów
Panorama
„Kowboje z Krowigrodu"
(16) · anim.
Dzieci i piosenki (6)

·r····:~::-·--·t-1r:,~ :;;;;;~-

16.00 Magaz:,'n historyczny
16.30 .,5 x 5 - Wygrajmy iazem ·
teleturniej [audiotele: tel. O.
70025217]
..
1700
. ,Magazyn przechod rna
17.10 50 lat ONZ. pr. public.
17.40 Okiem Stwórcy

POLO.NIA

_ _SKY_ _
ORUNIA

TV

TV

W~t

:~~

.~,;.

'IF•~~~

7.00 Panorama
7.10 Program dnia
7.15 Gaude Mater. V Festiwal
Muzyki Sakralnej w Często·
chowie. reportaż (powt.)
7.55 PrL.Cg!,1d public.(powt.)
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Rodzina Leśniewskich odc. 4
171. ,,Agata" - serial (powt.)
9.40 Warszawski Magazyn Historyczny (powt.)
IO.OO W labiryncie odc. 112 i I 13.
serial prod. polskiej (powt.)
I I .OO Moje książki . Maciej Słom·
czyński

I I .20 .,. swego nie znacie." - Katalog zabytków: Wrocław - Kaplica św. Elżbiety (powt.)
11.30 Nic mi się złego nie może
stać· film dok. (powt.)
12.00 Wiadomości
12.IO Agrobiznes
12.15 CZARNE, BIAŁE I W K0LORZE: Warszawska premie·
ra. film fab. prod. polskiej
/102 mini (powt.)
13.55 Przypadek Dopierały - reportaż (powt.)
14.15 Tydzień prezydenta
14.25 Rozmowa dnia
15.00 Panorama
15.40 W okolice stwórcy

:Y}:~~:~'Włlll:~$:f~a<:;~:':~·:;;:;;;;:::~)-1;"~».Wlllf::..;;:.

„Witaj~ie nowi" (8)- serial
Poradmk domowy (powt.)

·;~~~-

r 16.00 Muzyka mlodzidowa

Te :exp.~ess
.
„Cnstal (297)-senal
W k
S d'10 N'
I
tor owe tu
iepe ·
nosprawnych

6 30 H'
·
,
,,
1 .
istona - wspolczesnosc
17.00 Teleexpress
17.155. IO. 15. prooram dla
"
dzieci i młodzieży
18.00 Zespól adwokacki odc. 7

lS.IO
18.30
18.40
19.00

Panorama
Punkt· temat dnia
Blik· magazyn reporterów
Polityka i okolice - program pub!.
19.30 Skok· pr. prod. polskiej

/l 2/ · serial prod. polskiej,
reż. Andrzej Kotkowski /napisy w języku angielskim/
19.00 Zaproszenie
19 .20 Dobranocka
19.30 Wiadomości

20.00 „Wodzirej" - dramat obyczajowy prod. TVP, reż .
Feliks Falk
21 .50 Panorama
22.00 Medycyna sportowa
22. LO Studio Niepełnosprawnych
22.25 „Poznać Lisę'~ - film fab ..
Banner, przyzwoity i rozsądny miody
człowiek, szczęśliwie zaręczony z
piękną i inteligentną Lisą. jest pewien, że wie o niej wszystko, co po·
winien wiedzieć o przyszłej zonie.
Nagle trafia do podejrzanej knajpy i
w nabazgranym na ścianie rysunku
młodej kobiety rozpoznaje Lisę. Czy
to możliwe, że jego urocza, skromna
Lisa i wiecznie nienasycona. wyuzdana pogromczyni mężczyzn ro ta
sama dziewczyna?
23.55 Zakmkzenie programu
,

20.00 Za chwilę dalszy ciąg programu
20.30 Z Polski rodem · Dzieje Po·
laków w Kalifornii
21.00 Panorama
21.30 Tulipan odc. 3 - serial TVP
22.35 Kilka trudnych pytań - Bogdan Pawłowski
23.00 Euro Eco Meeting - H. Vondrackova
23.30 Tańczyć jak mistrzowie
O.OO Kronika niefilmowa mecenasa Witolda Bayera cz. 3 ·
Pod nadzorem bezpieki
0.25 Panorama
0.55 Historia· współczesność
l .25Spojrzenia na Polskę (powt.)
I .40Czas dla Ciebie · Agnieszka
Czekańska (powt. )
2.05 2.25 Sportowy tydzień

I

__ DSF_

Film fabularny
Muzyczny poranek
Bliżej Europy
Filmy animowane dla
dzieci
8.00 W świecie mu1.yki
8.30 Powitanie
8.45 Giełda pracy
8.50 Film animowany dla
dzieci
• ""\
9.00 Rozmowa dnia
9.30 Film fabularny
11.00 ~1ój dom - program z
udziałem telewidzów
11.30 Nasi goście · IHAA ! program młodzieżowy
12.30 Pasjonaci
13.00 Sport, muzyka i moda
w przerwie około 14.00 · giełda
pracy
15 .OO Lista przebojów Snake' s
Music · propozycje
15.30 Baw się razem z nami quiz dla najmłodszych

fl
~-

16.10 Giełda pracy
16.15 Nasi goście . prawo, polityka, pieniądze
17.00 Filmy animowane dla
dzieci
17.30 Sky Express . serwis informacyjny
18 .OO Giełda pracy
18.10 Bliżej Europy
18.30 Nasza dyskoteka - propozycje do listy przebojów
19.10 Film fabularny
20.45 Sky Express · skrót wydarzeń dnia
21.00 W świecie muzyki
21.30 Film fabularny
23.10 Rozmowa dnia
23.40 Sky Express - skrót wydarzeń dnia
•
23.50 Bliżej Europy
0.20 W świecie muzyki
1.00 Sport. muzyka i moda
3.00 Nasi goście. w kręgu ro
dziny
4.00 Sky Top

11.30
13.00
13 .30
14.00
14.30
15 .OO
15.05
15.25
15.35
I 6.00
16.15
16.45
17.15
17.40
17.45
18.15
J8.45
18.55
19.50
20.05
21.00
22.00
22.20
22.45
0.15

Rebus1 1
Klub Lady Fitness
„Strachy z Transylwanii" (8)
HALOGRA!MY
Ye! Ye! Ye!
„Grunt to rodzina" (8)
„Prawo Burkea" (4)
Kostka szczękia
W drodze - program katolicki
Finał Miss Polski '95
„Przygody Leona"
lvtagazyn
Twój lekarz
Link Journal
Kostka szczęścia
HALOGRA!MY
Ye! Ye! Ye!
„Opiekuńczy duszek" (1)
Informacje
Pamiętnik nastolatki
„I wszyscy razem" (17)
„Sknydla"(l04)
Kostka szczęścia
Rebusy· program rozrywkowy
„Mamuśki" (23)
Informacje
„Syreny" (33)
Informacje
,.Powrót do Edenu" (2)
Talk Show • debata
Informacje i biznes inform.
,.Dolina lalek'" (15)
Magazyn sportowy

Nieuchwytno n:eko Tybetu
Dzieje Tybetu i jego świętych miejsc. Kultywowanie religii i obyczajów ludu tybetańskiego. Największym miastem Tybetu jest Lhasa. Od najdawniejszych czasów była to letnia siedziba tybetańskich wład
ców.

Simpsonowie (56)
__j' ' tfVPI "''

'_;, I g. Ja.oo.

kina. Ostentacyjne zachowanie Homera doprowadza do kryzysu
małżeńskiego. Homer,
nie zrozumiany przez
żonę, postanawia rozpocząć nowe życie i
spróbować swych sil
w show businessie.

TV

TROJMIASTO
Zapowiedzi programowe
„He-Man" · bajka
„Johny Quest"· bajka
,Za wszelką ccm;" (137)
„Szpital Miejski'" (21) - serial
11 .30 Music Box
12.00 ł.fagazyn pofudniowy
12.30 Studio TVT
13.00 Moim zdaniem - pr. z telefonicznym udziałem widzów
15.00 Music Box
15.30 Koncert źyczt:ń
16.30 „He-Man" · hajka
17.30 Studio TVT
18.00 ,Za wszelką cenę'' (138)
18.30 „Kojak" (2) · serial l.JSA
19 .30 ,,Złowrogi raj" · serial
20 .OO Program na dzień następny
20.30 „Szpital Miejski" (22) . serial
21.30 Jnfonnator
22.00 „Wielkie Ianie" · film fab.
franc.
23.45 Program na dzień następny i
rozwiązanie konkursu
23.55-0.55 Koncert życzeń (powt.)

Simpsono-

1 wie wybierają się do

Pożegnanie

8.30
9.00
9.30
IO.OO
10.30

Rewizja nadzwyczajna
... mówi Józef Światło

W 1953 roku uciekl z Polski ppłk Józef świa
wiceszef X Departamentu MU BP. Jego zeznania pły
nące do Polski na fali Radia Wolna Europa były sen.;acją,
miały także rnaczenie dla zmian w naszym kraju i całej
Europie środkowej. Autor programu dotarł do człowieka,
który wówczas te rozmowy z J. Światło prowadzi! i opracował potem w formie książkowej. Zbigniew Blażyński z
Londynu pierwszy raz wyraził zgodę na nagranie.

9· 18.20,

tło,

MTV

·EUROSPORT

9.30 Pływanie: ME w Wiedniu .
9.00 „Cannon". serial
8.30 „Power Play" (powt.)
skoki z wieży
IO.OO „Wyspa marzeń''. serial
9.00 „Futbol Mundial" (powt.)
9.30 „Gillette World Sport Special" I I.OO Piłka nożna: liga brazylijska
11.00 „Siostra Stefanie'' - serial
12.00 „Eurogoals" · najciekawsze
IO.OO Piłka nożna: liga wioska
12.00 „Statek miłości" . serial
bramki tygodnia
13.00 „Trapper John, M.D.". seńal
li.OO Boks: Klasycy boksu (powt.)
12.00 ,.Action 5": ,,Amerykańscy 13.00 Magazyn sportów motoro14.00 „Star Tre" - serial
wych
15.00 ,.MacGyver'' - serial
gladiatorzy" (powt.)
13.00 „Magie Sports": Futbol ame- 14.00 Kolarstwo: Nations Open w
16.00 „Idź na całość!" - teleturniej
hali Bercy w Paryżu
17.00 ..Rodzina Partridgc'ów". serial
rykaliski NFL (powt.)
1530 Jeździectwo: Międzynarodo
Piłka
nożna:
2.
Bundesliga
17.30
Magazyn
regionalny
15.00
18 .05 Potęga miłości - serial
we Zawody „Le Lion d' An16.15 Piłka nożna: ,,Hattrick Intcrna19.00 Ameryka: droga do zwycię- 18.00 .,Ród Wagenfeldów". seńal
gers" we Francji
tional" (powt.)
19.00 Wiadomości
stwa · serial dok
1630 Magazyn lekkoatletyczny
19.15 Spott w SAT 1
17.00 „Action 5" (powt.)
19 .30 To jest kino
18.00 „Magie Sports'": Koszykówka 17.30 Boks
19.30 „Kolo fortuny"'. teleturniej
20.00 Crimen • serila
20.15 „Halo, wujku doktorze!"· serial
NBA· finał Turnieju MacDo· 18.30 „Eurogoals" - najciekawsze
21.00 N iszcząca siła - seria; dok.
walki tygodnia
nalda w Londynie (powt.)
21.15 „Schwarz atakuje'' . serial
22.05 Potęga miłości · serial
19.30 Wiadomości sportowe
19.55 Wiadomości sportowe
22.15 „Hunter" - serial
23.00 Ameryka: droga do zwycię 23.00 „Spiegel TV'. reportaże
20.00 „Gillette World Sport Special" 20.00 Magazyn motorowy: m.in.
stwa
DTM · podsumowanie sezo23.35 „A Touch of Scandal" · thril- 20.30 .,Kaskaderzy"(powt.)
nu, Rajd San Remo
23.30 Dookoła świata
Jer, USA 1984, reż. Ivan Na- 21.15 .,Victor" - wyhór sportowca
22.00 Boks
O.OO Kraina straconych złudzeń miesiąca (na żywo)
gy (89 min). W czasie walki
· 23.00 Snooker: Liga Europejska ·
serial
wyborczej o fotel prokuratora 22.30 „Futbol Mundial'' (powt.)
6. mecz: Jimmy White-Ken
1.00 Wrestling · show sportowy
generalnego, w domu jednej z • 22.55 Wiadomości sportowe
Doherty
kandydatek zostaje Lnalezio- 23.00 Wrestling WCW
0.30 Snooker: tńki
23.55 Piłka nożna: liga wioska:
ne ciało mężczyzny...
1.00 Wiadomości sportowe
120 „Star Trek: Następne pokolc0.55 „Best Direct"- reklamy
1.30 Zakończenie programu
nie". serial (powt.)
1.25 Wrestling WCW (powt.)

Przepraszamy Czytelmkow za brak
pmgra mu POLONII 1 w dzii.icjszym „DB" .
Telewizja nie dostarczyła go nam
w odpowiednim terminie

ATV

625 -1 O.OO Blok programów dla
dzieci:
IO.OO „Proszę o uśmiech''. show (powt.)
10.30 „Veronica Clare: Deadly
Minds" · thriller, USA 1992
(powt.)
12.10 -16 .40 Blok programów dla
dzieci:
1520 „D' Artagnan i trzej muszkieterowic"
15.45 Vampy
15.50 „ltsy Bitsy · rozrabiaka"
16.10 Vampy
16.15 „Jeździec srebrnej szabli"
. I
16 .40 "u
C d ownc lata" -sena
17 .05 „Pl7.eciwko mafii" - serial
18.00 Wiadomości
18.15 „Top Cops" . serial
18 .50 „Proszę o uśmie.::h"' - show
1920 „Kojak"'. serial
·
·
20. 15 ,,Memones
ot Me"- dra:nat komediowy, USA 1988. reż. Henry Wir.kler. (99 min) Po przebyciu zawalu serca znany nowojorski lekarz postanawia
zmienić tempo życia i udaje się
do Los Angeles, gdzie Ż}j.ej.e:Jo
ojciec...
22.20 ,.Pete i Tillie" (,.Pete'n' TLilie")
· film obyczajowy. USA 1972,
rcż. Martin Ritt. wvst.: \\'alter
'
Matthau, Carol Burnett, Ga,al·
<line Page, Barr,· Nebon i in.
'
( 110 min) Życie pary malżeli· · su;
· z ch w1·1 ą wysk.,ej· znuema
krycia u ich dziewięcioletniego
syna nie11leczalnej choroby...
0.IO „Zwariowany Jack"· scri,11
0.35 „f'wid Lettennan''. show
115 Wiadon,u,_,
1.55 ,.Bez strachu i siD:,;..··. ~cri al
2.45 „Pete i Tillie"' - film oiiyczajowy, USA 1972 (powt.)

8.00
8.30
8.40
9.00
9.20
9.30
IO.OO
10.55
11.00

5.00
6.30
7 .OO
7.30

1

1

RTL
2

PROPONUJEMY.

15.00 (s) ,,liona Christen": ,.Contergan . powrót groźnego leku.,_ talk,·how
16.00 (s) ,,Hans Meiser"; ,,Zdrowa
z'ywnos'c' przez cały tydz,.en·•·
. talkshow
17.00 (s) ,,Jeon. ardy!". teleturniej·
17.30 (s) ,.Mi,<dzy nami"· serial
,
18.00 ,. Dobr)' wieczór" - magazyn
regionalny
18 .30 „Exclu~iv". magaz)·n
18.45 Wiadomości
19.10 ,,Explosiv". magazyn
19.40 (s) ,.Dobre crnsy. złe czJsy""
. serial
20.15 (s) ,,Podwójna stawka'' - seri~I
21.15
22 ·15
23 .1 5
O.OO
OJO

,.Detektyw Hanks" - serial
.
,
..(s)
Qui~cy'
,.Nocny· serial
show RTL"
Wiadomości

„Zdrówko". serial
l.OO •. Niawykle mila rodzinka".
~.:rial
l.30 „Ziole dziewczyny". serial
(powt.)
(s) ,.Barbcl Schafcr" (pv\..-t.)
255 Wiadomości

z.oo

TV

-PRO

__ _ .....,,,R'-"'-'TL=---8.05 (s) ,,Historia Springfieldów"
. serial
9.05 (s) ,,Santa Barbara". serial
IO.OO „Moda na sukces". seńal
1030 (s) ,.Czas tęsknoty". seńal
I I.OO „Właściwa cena"· show
ll .30 „Pojedynek rodzinny" · teleturniej
12.00 „Punkt 12" · :nag. infonna.
12.30 ,,Złote dziewczyny" - serial
13.00 „Morderstwo to jej hohby" serial
14.00 (s) ,,BĄrbel SchĄfer": ,,Moja przyjaciółka nie może zostac· tł n1n1'e na no•·" . talkshol\'
'

17 .OO Poznaj swiat dzikich zwierząt: Psy h u~ky · serial
przyrodn.
18.00 Okruchy przeszłości: Znaki i symbole· serial dok.
19 .00 Wynalazki: Nowoct.csnc
rowery i roboty · serial
popularnonaukowy
l 9 .35 Poza rok 2000 · magazyn
popularnonaukowy
20.30 Magazyn rozmaitości ekologicznych - program cykliczny
21.00 Zwierzęta Afryki · serial
przyroda .
22.00 Stan pogotowia: Łodzie
podwodne - serial dok.
22.30 Zagadki przeszłości: Tajemnica Graala - serial popularnonaukowy
23.00 Dinozaury· serial dok.
O.OO Komputerowe piractwo film dok.

7

5

-8.25 Seriale animowane:
6.00-20.00 CARTOON
„Waltonowie". serial
NETWORK- seriale animowane
„Alf' - serial (powt.)
17 .OO Dwa niemądre psiaki (AIFIH)
„Grace w opałach" - serial 17 30 „Mały Dracula" (A)
(powt.)
18.00 „Duchy
Scooby' ego"
1020 „Dziewczyna z Moorhof' ·
(NF/H)
dramat, Niemcy 1958, reż. Gu- 18.30 „Jetsonowie" (A/F/S/H)
stav Ucicky(83 min) Młoda, 19.00 „Tom i Jerry" (A)
prosta dziewczyna oczekująca l9.30 „Między nami, Jaskiniowcadziecka bogatego ziemianina,
mi" (A/F/S/H)
postanawia nie dochodzić 20.00 Z cyklu. ,,Słynni panowie":
,,Pasteur" (,,The Story of Loswoil-h praw i opuszcza rodzinne strony...
uis Pasteur"). film obycza12.00 ..Hart to Hart". serial
jawy• USA l 936, reż. Wil13 OO D k
R .
S I„
liam Dietcrlc, wyst.: Paul
. ~·seent·ealtyw emmgton teee
Muni,JosephineHutchinson,
·
14.00 „Arabella Kiesbauer'' - talAnita Louise, Donald Woods
kshow
i in. (85 min) Biografia słynnego francuskiego naukow15.05 „Domek na prerii"· serial
A/S/Fn/H I
O
16.05 -17.55 Seriale animowane:
ca ...(
'I
)
rf
„
22.00
Z
cyklu:
,,Filmowe perty":
5
6
I ·O " Smu y
,.Zagubione dni"'· dramat,
16.30 „Animaniacs
USA 1942
· M
L
, rez. 1 ervyn e16.55 ''Królik Bugs„
R
R Id c J
oy, wyst.: ona
o man,
17 25 Między nami, Jaskiniowcami
G
G
Ph']' D
ar,on,
I tp
orn,
l7j5 „Podjednymdachem"-serial
surecr
pt
·
·
·)
san e ers 1 rn. (J2J_ mm
1825 „Alf' · seńal
żołnierz po powrocie z pierw19.00 „Grace w opalach"· serial
· swia
· · towej· traCI· paszej· woJay
1930 ,.taff' - magazyn informacyjny
·ę · (A'F/SIF'n/H/H
0 1)
1
mt c .... '
19j5 Wiadomości
O·IS N oc w TNT
1
: " ,e sceny na
20.15 „Ogłoszenia" · thriller, USA.
ekran": .,The Barretts of Wimreż. Steven Hillard Stern, W)'St.:
pole Strc"t"' 1nelodramat
·" '
·
'
Jennifer O'Neill. Stephanie
USA/W. Bryt. 1957, reż. Sid·
Zimhalist, Robin Thomas. Gina
n~y Frankl"1n wyst · John G1'el
~
' ' ··
·
Gallcgu i in. (92 min) Przez
gud, Jennifer hmcs, Bill Traoglos1.enia w gazetach młoda
· · "c
't Kenna I· ·m.
vers. v·1rgm1a
atrakcyjna kobieta umawia się z
(]Ol min) Opowieść o milosci
fonatymi mężczyznami. tylko
dwojga poetów. Johna Browpo to. by monlowal'...
ninga i Elilabeth Bar22.10 „Report,~rzy" - mag.public.
rctt...(A/F/S/Fin/H/Ho])
23.10 „Ameryka 3000" • film sf.
2.05 „Mis~ Julie" - angielski film
{ ISA. reż. Da,id Engelbach
obyczajowy. 1972. reż. Ro(89 min)
bin Phillips:'foh:i Glcnistcr,
0.50 Wiadomości
(101 min)
6.30
8.25
920
9.50

z

wersje j<;zykowc: (A) - angielska. (Fin)· fi11ska, (I·1 - francuska. (H) · hiszpat\ska, (N) - nonveska, (S) - szwedzka. (Hol)· holenderska

8.35 „Bibi i jej przyjaciele"
9.15 „Mecz życia
IO.OO „Życie w Montrealu''
10.15 Wybór programów „Piątki"
10.45 ,.Thalassa"' (powt.)
11.45 Aktualności kanadyjskie
12.40 Pogoda dla pięciu kontynentów
12.45 Dziennik France 3
13.05 „Światła Paryża" - aktualności (powt.)
13.30 „Marzenia i koszmary" program publicystyczny
(powt.)
14.45 „To jest pikantne" (powt.)
15.30 „Dom Dcscbenes" · serial
(powt.)
16.00 Dziennik TVS
16.15 „Kuchnia muszkieterów" magazyn kulinarny
16.30 „Bibi i jej przyjaciele" · magazyn dla dzieci (powt.)
17.15 Fa, si, la· śpiewajcie - quiz
17.45 ..Pytania dla mistrza" · gra
dla młodzieży
18.15 „Wizje Ameryki" - reportaże i wywiady
18.25 ,.Gra TVS · środowisko''
18.30 Dziennik T\15
19.00 ..Światła Paryża"
1915 Pogoda dla pięciu kontynentów
19.30 Dziennik szwajcarski
20.00 „Specjalny wysłannik" - re·
portażc

21.30 •. Petfecto"' - magazyn mody
21.55 Pogoda dla pięciu kontynentów
22.00 Dziennik France 2
22.35 ,.Gra TV5 · środowisku"
22.40 „Bulion kulturalny"' - mag,
23.40 ..Viva" - mag. kulturalny
0.30 Dziennik Soir 3
I .OO P0wtórzenia prog:amów:
I.OO ,.\Vizjc Ameryki"
1.15 ,.Marzenia i koszmary"

8.15 Hity na śniadanie (Eden)
9.00 „Maria przedstawia"
11.30 „Puls" · magazyn mody
12.00 „Soul w MTV"
13.00 „Przeboje'' (Ingo Schmoll)
14.00 „Muzyczny non stop"
15.00 „3 From 1··
15.15 ,.Muzyczny non stop"
16.00 .,CineMatic"
16.15 „Popołudnie z Enrico"'
17.OO Wiadomości
*17.15 „Popołudnie z Enrico"
1730 „Zadzwoń do MTV" (Eden)
18.00 „Najbardziej poszukiwane ·
t
najgorsze teledyski''
18.30 „Popołudnie z Enrico"
19.00 „Tatjana przedstawia"
20.00 Studio ,port (Dan Cortese)
20.30 „Przeboje" (Ingo Schmoll)
21.00 ,.Najbardziej poszukiwane"
2230 „Beavis i Butt-Head" · serial
23.00 Wiadomości
M
23.15 „CineMatic'· - nowości fil.
mowe (Davina)
23.30 „Prawdziwy świat: Londyn"
O.OO „Koniec?" · show MTV
1.30 Noc z teledyskami

NBC SUPER
C H'A N N EL
IO.OO
14.00
15.00
17 30
18.00
1830

.,Europejskie kolo fortuny"
„The squawk box"
Amerykańskie kolo fortun}
„Wieczorem o biznesie„
Wiadomości ITN
,
:,Ushuaia'' · filmy doku- ~,~.·
~
mentalne (Hol/N)
1930 „Selina Scott" (Hol/N)
2030 „Rosja dzisiaj" · serial dokumentalny (Hol/N)
21.00 .. Europa 2000" (Hol/N)
21.30 Wiadomości ITN
22.00 „Wieczór z Jay Leno" ·
show (Hol/N!F)
23.00 Studio sport: gimnastyka
O.OO Wieczorem o biznesie
020 Informacje giełdowe
030 Wiadomości NBC
1.00 Rozmowy intymne (Hol/N)
130 Wieczór z Jay Leno (Hcl/N/F)
2.30 „Selina Scott" (Hol/N)
3.30 Rozmowy intymne (Hol/N)

16.50 „Wesoła Stodemka" (1)
17.15 Program lokalny
17.30 ,.Denver": .,Denver i potwór'' (2) · serial dla dzieci
18.00 Kreskówki
18.20 Jak powstawał „Judgc
Dredd"
18.30 BET w PTK2
19.05 Naturalne cuda Europy
( 11) - serial dok.
20.00 „Scanners III. Pojedynek''
· scnsac. USA
21.45 Zapowiedzi
22.00 Program lokalny
22.'.'0 „Maria" (82) · telenowcia
23.05 „CIA kryptonim Alexa" ·
sens. USA, rcź Joseph
M.:rhl

(..- O tym programie szerzej V' piątkowym dodatku TELEDZIENNIK

Danielak jest pracownikiem wojewódzkiego
oddziału „Estrady". Młody, zdolny. energiczny, bezwględny, czuje się niedoceniony. Nagle staje przed
wielką szansą: potrzebny jest wodzirej najważniejszego
balu w mieście. Nie przebierając w środkach sprawia,
że powierzone mu zostaje prowadzenie wielkiego balu.
Nieuczciwymi, podłymi metodami eliminuje konkurentów, używa szantażu, oddaje swoją dziewczynę za talony na samochód, zdradza i niszczy swego najlepszego
przyjaciela Romka ...

Joey Breaker
Debiut Stevena Starra, 35-lctniego scenarzysty, reżysera i producenta filmu w jednej osobie.
,,W filmie Joey Breaker reżyser przedstawił samego sie·
bie" • pisał recenzent. Jego bohater tak jak on sam jest nowojorskim agentem filmowym. Wyszukuje nowe wielkie
talenty i załatwia duże interesy. Pewnego razu spotyka w
barze dziewczynę, która robi na nim ogromne wrażenie ...
Dzięki tej znajomości Joey całkowicie zmienia swój pogląd na świat. Zaczyna doceniać inne wartości. przekonuje
się, co jest dla człowieka najważniejsze. Wreszcie dokonuje wyboru, który zmienia całe jego dotychczasowe życie.

, .TVP Il
g. 22.05

Nasz przyjaciel Harry

Akcja filmu. który opowiada o wielopokoleniowej rodzinie murzyńskiej, rozgrywa sii; współcze
śnie w Los Angeles. Najstarszy z rodu, Gideon (Paul
Butler) często wspomina i tęskni za starymi dobrymi
czasami.
Pewnego dnia zjawia się ich dawny znajomy Harry
Mention (Danny Glover). Z radości<} przyjmują wiadomość, że zamieszka z nimi przez jakiś czas. Tymczasem
Harry zadomawia się na dobre, zachowuje się swobodnie, jakby był członkiem rodziny. Całymi dniami snu·
je opowieści o Południu budząc u słuchaczy tęsknotę zi
starymi czasami. Gość staje się coraz bardziej natrętny,
wywraca życie rodziny do góry nogami ...

Ameryka 3000

9· 23. lC Film sf. Wyst.: Chuck Wagner, Laurcne Landon,
\villiam \\allace. Victoria BaJTett i in. (89 min) Po katastrofie
nuklearnej życie na Zirmi ~rzctrwalo tylko w formie niewielkich grup ,p0!ecznych zarządzanych przez kobiety ...

Opracowanie: Bożena Kamińska
Zdjęcia: KAPA

oraz Prasowa Agencja Telewizyjna

Redakcja nie oclpowlacla za ,miany programu
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PO LUX sp. z o.o.
przedstowioel firm Weckmon, Komi
biuro - 02-548 Womowo, ul. Olesińska 11/13 m I, tel,fax: 45-47-48. tel. 48-99-16, 48-99-38, tel. kom. 0-90 270844
„Centrum Dachowe Janki" Jonki k. Worszowy (tro<a kotowicko k/lkeo], tel: 720-44-49
ODDZIAŁ

DH POLUX, Gdynia

Orłowo,

ul. Kasztanowa 4, tel. (0·58) 24 82 52

oferuje:
• rynny ciągle z aluminium
• dachówki bitumiczne
• materiały izolacyjne
• maszyny i narzędzia
• obudowa balkonów

Kompletny dach
•
ftU1a•anc
z
- dachówki
I
;, n ,
- akcesoria dachowe
•

11

- rynny z PCV
- okna dachow

..

1
•,

BRAA S

SPRZEDAŻ· MONTAŻ
( RATY

J

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

AREMs.c.

80-131 GDAŃSK , il l .' Nowol i pie 28A
tel. (058) 32-37-54, tel./fax (058) 32-99-23

=

~

Reda, ul. Gniewowska S
tel. 78-30-60 telJfax 78-34-11
Gdynia, ul. Nowodworskiego 2
telJfax 23-00-48

i

GDYNIA, UL. HUTNICZA 8

7!

@_lEl. 23 20 82, 29 51,_F"-~!!~ <-

~

filll ......._....W.C

American Building Products

(vis-a-vis SKM Gdynia-Chylonia
od strony ul. Hutniczej) R-231ł6

ENERGOOSZCZĘDNE
r~ 0·1mplex OGRZEWANIE
ELEKTRYCZNE

••JNI I

AUTORYZOWANY DEALER

~ BEZPOŚR EDN I IMPORTER

7I0-30GO W 24 TYPY W CIĄGŁEJ SPRZEDAn

~I

Przepływowe ogrzewacze wody, bojlery,

~~

~

KCYJH

O

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

HURTOlVNIA GRZEJNIKÓ\V C.O.
Konkurencyj ne ceny
gwarancja 5 lat
pełen asortyment

l9rmy I piece gazowe, piece akumulacyjne, kurtyny powietrzne

HURT DETAL KONKURENCYJNE CENY
WYŁĄCmY IMPORTER I DYSTRYBUTOR W POLSCE PÓŁ.NOCNEJ

OFERTA DLA PRODUCENTÓW MEBLI

~~'*'

·~~~cJo~~~*- ~"O~~~•..~~
~~~«)

\\)~

0'V

propanu jemy dostawy
materiałów niemieckiej firmy

a ura
~ a ta e: chemia budowana, apety, grzejnii<1, zawory, kotły c.o.

~ WYSTAWA, PREZENTACJA, SPRZEDAŻ ,-----,
-,... 1
PAWILON DANIA tel. 51-7 4-21
I
81-840 SOPOT Al. Niepodległości 692/694

.u,

GDAŃSK, DO STUDZIENKI 16

SOPOT, AL NIEPODLEGŁOSCI 659
TELJFAX 51-47-37

~\)t#'
~ą_~'t0

~o~~'\..~e v~~~*~V
Co",&

~oR~

tel. 41-04-32

GDAŃSK-OLIWA, UL. DROSlYŃSKIEGO 13

TELJFAX (0-58) 52-27-01
STARY RYNEK OLIWSKI 8(DAWNA ARMII POLSKIEJ)
TEL. (0-58) 52-19-92

STOLARKA OTWOROWA • STOLBUD WOŁOMIN
O
O
O
O
O
O

DRZWI SOSNOWE, MAHONIOWE, DĘBOWE
PŁYTY KARTONOWQ-GIPS OWE RIGIPS
OKNA DACHOWE FAKRO
DESKI PODŁOGOWE
PARKIETY
BOAZERIA

TARCICA
KANTÓWKI
DRABINY MALARSKIE
~
OKUCIA DRZWIOWE, MEBLOWE
o ARTYKUŁY METALOWE
O USŁUGI STOLARSKIE I OGÓLNOBUDOWLANE :,;
O
O
O
O

i

i

Zegarek, który nobilituje
Zegarek, który uwiarygadni a
1. Zabudowaną działkę w centrum
Tczewa o pow. 1020 m'
budynek biurowy. magazynowy,
warsztaty, plac składowy
(własność hipoteczna)
, 2. Wyciągi budowlane WBT · 600 - 2 szt. · ·
3. Taśmociąg budowlany dl. 15,0 m
4. Różne materiały instalacyj~~7

Już

25

prestiż

,
• Fotele obrotowe
e Kompleksowe
wyposażenie biur

Gdańsk • Stogi, ul.Jodłowa

tel. 0-58/ 37-08-09, 090-50-97-43

Jedyny autoryzowan y dystrybutor
w Polsce Północno- Wschodniej !

października

l

~tudio 82ustika

otwarcie

LEPSZE OD INNYCH
najnowszy wzmacniacz sygnału transmisµ BST-2 W
aas rozmowy do 2,6 godziny

- WŁOSKA GLAZURA
FIRMY COOPERATIVA
CERAMICA D'IMOLA

ldrol1, 11. Portowo 4, lol. 20·02-47, lel,/fn 20,30,24

11~1~9. ,I. Krilewleck1 96, 111. (O,SOJ 34-51-46

- POLSKA GLAZURA
TUBĄDZIN

• POLSKI GRES
,,JOPEX"

Oferuj emy rewela cyjne towary
włoskie, francus kie i azjatyc kie

* makaro ny * sosy * przypra wy
* warzyw a i owoce orientalne
* wina * , kawy * ciastka * słodycze
* oliwy * oleje

• WANNY NAROŻNE
• KABINY, BRODZIKI
KLEJE, FUGI, LISTWY
HURT, DETAL

GD. ZASPA, ul. Hynka 69
tel. 56-65-01 w.12

PIEKARZ E, CUKIERN ICY
I PRODUC ENCI MAKARONU

* zupy błyskawiczne
V/FON, MIFUSI i KUKSU

STABILNOŚĆ MĄKI

STAMO ,YZZ" w Starogardzie Gdańskim rozpoczęły produkcję
nowych mąk starogardzkich:
* ciasto makaronowe starogardzkie,
* mieszanki chlebowe,
w kooperacji z firmami:
*perła pomorska
* SILESIA - Wrodaw,
* L4KTOVIT- Minden,
*LAMAR· Tomaszów Mazowiecki

Zakłady Zbożowo-Młynarskie

Niespotykany asortyment, niespotykane ceny

ZAPRASZAMY
Pon.-Pt. 11-20
Sobota 10-1 6

SPOŁEM

ZATOKA S.A.

ul. Grunwaldzka 1OO
wejście od ul. Partyzantów
Gdańsk-Wrzeszcz

ABY JAKOśC TWOJEGO WYPIEKU I M.4 KARONU NIE BYŁA PRZYPADKIEM
Oferujemy również:

mąki jasne i ciemne, pszenne i żytnie w pełnym asortymencie, pełną gamę kasz i płatków,
tartą bułkę, mieszanki śniadaniowe, dodatki smakowe i technologiczne dla piekarń i cukierni.

w

ZAPRASZAMY DO NASzrCH BIUR OGŁOSZEŃ

paluszki,

I GDAŃSK, ul. Heweliusza 24 I ELBLĄG
TEL. 34-39-38
TEL. 46-27-53 FAX 46-27-54

~:!J~~]1 _ _ _ _ 1,S9 zł/kg
l,35 zł/kostka
'.illill0~ill

am@~~

~~:?lfll~@[l)~illf!!J][l)]_l,5S zł
1,DS zł/butelka
JJ~mill []])]1]]
Sklep spoiywuy a,[)c;.~ a, Sp. zo.o.

ZAPRASZAMY DO STAROGARDU GDAŃSKIEGO, UL. KANAŁOWA 19
TEL. (0-69) 240-61, FAX (0-69) 227-70
19633/ 1I /a
•
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Gdańsk, ul. Kartuska 73 a, tel 32-04-41
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8.00- 16.00; Elblqg. tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09
w. 169 w godz. 8. 00-18. OO, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 2 0-08-32, 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot. tel. 5 1-54-55 w godz.• 16.00
MM
godz. 8.00
w godz. 's.OÓ-16.00; PN6ZCZ Gdllńllkl, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8 .00 - 16.00; Tan,w, tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel.lfax 220-80 w
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NIE BYŁA PRZYPAD KIEM

Gdllńllk. tel/fax 31-80-{J2, tel. 31-5041
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--@'
• Krzysztof Bałdyga 2 Oleśm
czanki zwycięży! na 10-kilomctro·
wej trasie w biegu przełajowym,
Wielka Pardubicka. Na 3 i 4 miejscu byli także Polacy, Artur
Osman i Rafał Wójcik z Granatu
Skarżysko Kamienna.
• Nie rozegrane 20 bm. z powodu strajku śląskich kolejarzy spo·
tkanie hokeistów Tysovii ze Stocz~
niowcem odbędzie się dopiero w
styczniu. Wcześmej tyszanie proponow.ali odbyć ten mecz w dniu
dzisiejszym, na co stoczniowcy nie
.wyrazili zgody. Prezes Tysovii Jerzy Sobas zapowiedział obciążenie
gdllńszczan kosztami ryczałtów sę·
dziowskich.
• Gazy Kasparow od dwóch re. ,
rrusów rozpoczął udział w turnieju
,,Super-Classk-Tumief wHorgeni Mistrz świata w szachach nie
. rozstrzygnął partii z E!!tOńczykiem
fanem Eblve!!tem oraz Holendrem'
'Janem Timmanem.
,,
• W opublikowanych najnow:,
szych rankingach tenisowych nie[
. zaszły na czołowych pozycjach'
· żadne imiany. Wśród mężczyzn
prowadzi Andre Agassi przed Pete,,
Samprasem i Thomasem Muste-·'
rem, awśród kobiet Steffi Gra(
przed Arantxą Sanrhez-Vicario i)
Conchitą Martinez. Wspólnie z'.
Graf bąnorowQ klasyt;ikowana jest:
Monica Seles.
..
. ,.

{ws);

Liga Polska: Nie dla Lechii/Olimpii

zakończyli

trwające

od 11.10.95 boje szao prawo gry w
finałach mistrzostw Polski w
szachach kobiet i mężczyzn.
Jak pisałem w korespondencji
na półmetku turnieju zapowiadał się raczej spokojny „spacerek" do finału faworytów tur·
nieju, niż ostra walka. Tymczasem finiszowe rundy wniosły
ogromne ożywienie i poprzewracały do góry nogami klasyfikację w obu turniejach. O ile
wśród mężczyzn dominowali
szachiści dojrzali mający na
swoim koncie pewne osiągnię
cia, o tyle półfinał pań zdominowany został przez zawodniczki bardzo młode · w
większości juniorki. Oto wyniki obydwu turniejów: Kobiety:
1-2. M. Kludacz Almat Szczecin, D. lwaniuk PTSz Płock po
7 ,5; 3-7. D. Blimke Kolejarz
24 Katowice, B. Grabarska
LKS ZPD Jasień, R. Henc PTS
Pabianice (awans do finału), B.
Kaczorowska Stilon Gorzów
Wlkp., S. Romaszko Almat
Szczecin po 7 ,O. O tym, że
kunktatorska
polityka
nie popłaca przekonała się boleśnie na własnej skórze S. Romaszko, która w ostatniej rundzie szybko zremisowała z B.
Kaczorowską co wyeliminowało obie z walki o finał. Także wśród panów finiszowe rundy poprzewracały tabelę, ale tu
chiści walczący

Wuoral w War11:awle odbyła się konferencla zespołów
pierwsze! I drugie! llgl. Pnewodnluącym Piłkarskiej Ligi
Polsklel wybrano prezesa GKS Bełchatów, Idzisława Drob·
nlewsklego, Wniosek, dotyczący anulowania walkoweNSw,
prlJlllanych GKS Katowice I Lechowi Poznań za nie rozegra•
· ne spotkania z Lechlą/Ollmplą, upadł.
Wiceprezes PZPN, Marek
Wielgus poddał pod głosowa
nie wniosek, o cofnięcie
uchwały Zarządu PZPN z 14
lipca br. nakazującej Olimpii
Poznań i Sokołowi Pniewy
uzyskiwanie zgody przeciwników na grę w Gdańsku i Tychach został odrzucony. Glosowało 57 uprawnionych działa
czy, z których 37 było przeciw
cofnięciu tej uchwały, 19 za, a
jedna osoba wstrzymała się.
Wynik głosowania oznacza
utrzymanie w mocy walkowerów przyznanych GKS Katowice i Lechowi Poznań za nie·
rozegrane mecze przeciw Lechii/Olimpii. Przypomnijmy że
zespół prezesa Bolesława
Krzyżostaniaka, który był gospodarzem tych meczów, wyznaczył je w Gdańsku i tu

ostatecznie awansowali zawodnicy przez cały czas będący w
czołówce. Oto końcowe wyniki: 1-3. M. Oliwa LKS ZPD
Jasień, B. Grabarczyk PTSz
Płock, D. Pędzich Polonia
Warszawa po 8,0; 4-5. P. Bobras Jagiellonia Białystok, A.
Czerwoński Stilon Gorzów
Wlkp. po 7,5. Wszyscy wymienieni awansowali do finału.
Dalsza kolejność: 6-9. P. Ja.
racz Spartakus Jelenia Góra, D.
Szopka Raków Częstochowa,
W. Ehrenfeucht Stołem Gniewino, J. Piński Polonia Warszawa po 7 ,O. Kilka słów o wybrzeżowych szachistach. Klasą
błysną! weteran turnieju Z.
Pioch z Gedanii Gdańsk, który
był o włos od sprawienia
ogromnej niespodzianki - ostatecznie zajął 10 miejsce z 6,5
pkt. dorobkiem, a trzeba dodać,
że szczęście uśmiechało się raczej do przeciwników pana
Zygmunta. O występie pozostałych naszych reprezentantów chciałoby się jak najszybciej zapomnieć: 34. P. Koc
Jantar Pruszcz Gdański, 36. Z.
Szczep Stołem Gniewino obaj
po 5,0 pkt., 42. P. Murdzia Gedania Gdańsk 4,0. Cóż, wypada pogratulować zwycięzcom miejmy nadzieję, że za rok
wśród walczących o awans
znajdą się także reprezentanci
wybrzeżowych szachów.

(P.W.S.)

bo serska ekstraklasa?
MHM......_....
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awansowałyby po
drużyny z każdej z

wybrzeżowych załóg.

I tak w dwójce ze sternikiem
wagi lekkiej tytuł mistrzowski

3 najlepsze
dwóch obe-

cnych grup ligi.
Wczoraj dyrektor biura PZB,
Iwo Stanisławski poinformował
mnie, że w trakcie trwania indywidualnych bokserskich mistrzostw Polski seniorów w
Płońsku (23-26 listopada br.)
zbierze się Rada Związku, złożo
na z członków zarządu PZB i
prezesów okręgowych związków
boksersJ<..ich. Swoje opinie wyrażą też prezesi bądź przedstawiciele klubów ligowych. To gremium zadecyduje ostatecznie o
systemie (kształcie) rozgrywek
bokserskich w przyszłym sezonie.
Parający się od wielu lat prob Iemami boksu red. Lucjan
Olszewski z „Boksu" dodał, że
rozgrywki o drużynowe mistrzostwo Polski nie będą mogły kolidować z przygotowaniami kadrowiczów do bardzo ważnej
imprezy · mistrzostw Europy w
Danii (marzec/kwiecień 1996 r.),
będących kwalifikacją do
igrzysk olimpijskich w Atlancie .
Ta sprawa ma priorytet.

(Paw)

Wioślarze zakończyli
Na zakończenie tegorocznego
sezonu wioślarskiego w kraju
odbyły się na Kanale żerańskim
w Warszawie długodystansowe
mistrzostwa Polski.
Startowało aż 200 osad, przy
czym niektórzy kadrowicze zakończyli sezon wcześniej z uwagi na przyjęty plan przygotowań
olimpijskich. W gronie zdobywców czołowych lokat nie zabrakło w warszawskich regatach

oczekiwał na rywali, podczas
kiedy ci udali się do Poznania.
Teraz drużynie trenera Huberta
Kostki, jeśli nie rozegra najbliższego meczu z Pogonią,
grozi trzeci walkower, który
oznacza automatyczne wykluczenie z rozgrywek.
Oto jak skomentował zebranie wiceprezes Olimpii Poznań
Jerzy Łupicki. - Prezesa Dziurowicza interesuje tylko to, aby
mieć w każdej komisji swoich
ludzi. To jest katastrofa, nieszczęście dla polskiej piłki. Nie
wiem co teraz zrobimy i gdzie
rozegramy najbliższe spotkanie
z Pogonią Szczecin · powie-

dział.

- Wierzę, że odbędzie się
ono w Poznaniu, albo w Szcze.
cinie - podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w tej
•

mistrzostw Polski

Czy powstanie

Gwardia zapewne wygra ten
mecz i wówczas cztery zespoły
plasujące się za Victorią Jaworzno, a to: Concordia Knurów,
Hetman Białystok, Renoma Start
Elbląg i Gwardia Warszawa
osiągną identyczny dorobek - po
12 punktów. O drugim miejscu,
uprawniającym do meczów o
brązowy medal drużynowych
MP z drugim zespołem grupy II,
KS Jastrzębie, zadecyduje wówczas dorobek wspomnianych
czterech zespołów z bezpośre
dnich spotkań między nimi.
Wszystkie te zespoły wygrały
wspomniane mecze u siebie i
przegrały na wyjeździe. Zjednym wszak wyjątkiem: stołeczna
Gwardia zremisowała w Białym
stoku z Hetmanem i jeśli wygra
w sobotę z KSZO Ostrowiec,
ona będzie miała najlepszy bilans punktowy z bezpośrednich
spotkań między czwórką i zajmie drugie miejsce w grupie.
Kolejność miejsc ma także
przyszłościowe znaczenie, w
wypadku gdy przyjęty zostanie
projekt powołania w przyszłym
sezonie bokserskiej ekstraklasy,
złożonej z 6 drużyn . Do tej elity

Puchar Polski w piłce noinei

Piłkarski

Sprawiedliwości siało się zadość ...
W Nadolu nad Jeziorem

1995

•1e zan e Arki?

Półfinały szachowych

Żarnowieckim

października

sezon

wywalczyli reprezentanci AZS
AWF Gdańsk Robert Urbański i
Tomasz Falkowski. Także w
dwójce bez sternika juniorów po
pierwszeństwo sięgnęli gdań

szczanie, Sebastian Kremer i Leszek Kępka z Gedanii. W skiffie
weteranów wicemistrzem Polski
został Sławomir Ratyński (AZS
Gdańsk). W skiffie seniorek na
czwartej pozycji uplasowała się
zasłużona dla wybrzeżowego
wioślarstwa Beata Dziadura
(GKW Drakkar Gdańsk).

(Paw)

I

1ęc

sprawie prezes Pogoni Andrzej
Rynkiewicz.
Przed wyborami doszło do
żenującej sytuacji, kiedy prezes Dziurowicz próbował usunąć z sali prezesów klubów
drugoligowych. Ci, w przeciwieństwie do dziennikarzy,
których wcześniej wyproszono,
strasząc żandarmerią wojskową, pozostali na swoich miejscach. Ostatecznie wybory się
odbyły. Do funkcji przewodniczącego pretendowało dwóch
kandydatów - łodzianin Leszek
Jezierski i Zdzisław Drobniewski. Prezes GKS Bełchatów
wygrał z Napoleonem stosunkiem głosów 35:22. Wiceprezesami zostali: Andrzej Binkowski (Stal Mielec), Ryszard
Dolata (Lech Poznań), Henryk
Hajduk (Naprzód Rydułtowy),
sekretarzem - Zbigniew Kaliń
ski z Warszawy. Ponad:::> w
skład rady PLP weszło I O
osób.

Oto pełne zestawienie par:
we wtorek - Bug Wyszków Raków Częstochowa, Petra·
chemia Płock - GKS Bełcha
tów, Miedż Legnica · Sokół
Pniewy, Wisła Kraków - Widzew Łódź, Szombierki Bytom
- Pogoń Szczecin; w środę ·
Okocimski Brzesko · ŁKS
Łódż, Pogoń Oleśnica · Lechia/Olimpia, Arka Gdynia •
GKS Katowice, Polonia Warszawa - Lech Poznań, Amica
Wronki - Stomil Olsztyn, Zawisza Bydgoszcz - Stal Stalowa Wola, Siarka Tarnobrzeg -

Arce jednak mówią, że doceniają klasę rywali, ale przed
meczem nikt nie zamierza kapitulować. Dobrze byłoby
awansować - marzą po cichu.
Najpierw jednak trzeba byłoby
,wygrać z GKS. Czy to realne?
Arka potrafi grać ambitnie.
Może to plus odrobina szczę
ścia wystarczy, aby w Gdyni
doszło do pucharowej niespodzianki. W każdym razie emocji nie powinno zabraknąć.
Szkoda tylko, że w zespole gospodarzy nie zagra Arkadiusz
Glaza, ukarany w ostatnim ligowym meczu czerwoną kartką, ale za to wróci do gry Grz.egon Witt.
Ceny biletów na gdyński
mecz, od ulgowych po trybunę,
odpowiednio po 3, 6 i 8 zł.

alińs •I

wygrał klasyfikację generalną

przed Konradem Gałką (Wisła
Kraków), a indywidualnie triumfował w 5 konkurencjach: 400 m
dow. - 3:55.98, 200 m klas. 2:20.37, 100 m zm. - 57.10, 200 m
zm. - 2:03.43 i 400 m zm. 4:22.81. Gdynianin zajął ponadto
trzecie miejsca na 800 m dow. ·
8:12.60 i 100 m grzb. · 59.46.

Wśród kobiet zwyciężyła Dagmara Ajnenkiel (Trójka Łódź)
przed Izabelą Burczyk (Sambor
Tczew). Ta ostatnia była najlepsza
w stylu grzbietowym, wygrywając
na: 50 m · 30.91, 100 m - 1:04.72 i
200 m · 2:18.82.
Magdalena Rusakiewicz (AZS
AWF Gdańsk) przypłynęła pierwsza na 200 m motyl. - 2:21.24 oraz
druga na 100 m motyl. - 1:05.12 i
200 m zm. - 2:25.47, a Maciej Lewandowski (Flota) wywalczył drugą lokatę na 200 m klas. - 2:25.7(s)

Wmeczu Bałtyku przeciwko bytomskiej Polonii rywale rzeqwiście nie oszczędzali
Aleksandra Cybulskiego (w białej koszulce).
Fot. Robert Kwiatek

Dzisiaj siatkówka
Dzisiaj (wtorek) o godz. 18
w hali Gedanii dojdzie do rewanżowego spotkania Pucharu
Polski w siatkówce kobiet.
Miejscowa Gedania DGT
podejmować będzie II-ligową

Częstochowiankę. Stawką

jest
awans do finałowej czwórki,
która na początku stycznia
1995 r. rozegra jeden turniej fi.
nałowy. Jak powiedział nam

dyrektor kolejowego klubu Janusz Biesiada, jeżeli nie przydarzy się żadna katastrofa i
nasz zespół nie odpadnie z rywalizacji (z pewnością do tego
nie dojdzie, gdyż „kolejarki" w
pierwszym meczu pod Jasną
Górą wygrały gładko 3:0), to
wystąpimy do PZPS o przy znanie organizacji finału. (po!)

mistrzów

Wczoraj w Elblągu odbył
się turniej mistrzów tenisa stołowego. Był też finał turnieju
,,Zagraj z mistrzem", zorganizowanego przez redakcję „Gło
su Wybrzeża". Właśnie młodzi
adepci tej dyscypliny sportu
mieli okazję zagrać wspólnie z
tej klasy zawodnikami co
Szwed Michael Appelgren,
Andrzej Grubba i Lucjan Bła
szczyk. To dla młodych ludzi
było olbrzymie przeżycie, a w
rodzinnych pamiątkach pozostaną zdjęcia z mistrzami.
Później odbył się już turniej
samych mistrzów. 16 lat młod
szy od Grubby i 14 lat młodszy
od Appelgrena nadzieja polskiego tenisa stołowego Lucjan
Błaszczyk, nie wykazał żadne
go szacunku dla wieku i klasy
rywali. Po prostu ,,Lucek" podchodził do stołu, aby wygry-

wać.

W pierwszej grze pokonał
Appelgrena 22:20, 15:21,
21:15. Później odbyła się gra
Grubba • Błaszczyk. Znowu
Błaszczyk by! górą wygrywając 21:18, 21:19. Wygrał więc
turniej i mógł spokojnie obserwować ostatni pojedynek
Grubba - Appelgren. Wygrał
Grubba 21:19, 19:21, 21:17,
ale w tym pojedynku nie chodziło o wynik. Obaj utytuowani zawodnicy dali prawdziwy
show. To była gra pod publiczność z technicznymi sztuczkami, z lobami, z grą daleko od
stołu . Elbląska publiczność bita więc brawo mając powody
do zadowolenia. To był po pro·
stu udany turniej mistrzów,
których pobił „małolat" Bła
szczyk.

Gaw)

Po mistrzostwach w Cetniewie

Odpryski
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Aleksander Cybulski

Tu zaczął
"
i tu za one
Aleksander Cybulski
Bałtyku,

zaczynał karierę sportową

w gdyńskim

który opuścił trzynaście lat temu. Grał w Stoczniowcu i

UKF 71.09 i 90.70 MHz stereo
Serwisy infonnacyjne: 6.00 do O.OO
co godzinę oprócz 19.00. Serwis Jokalny :6.45,
7.35,
8.35,10.35 ,12.35,14.35,17.35, 20.35.
Serwis sportowy: 8.50, 11.35, 15.35,
18.15. Przegląd prasy: 9.10
6.00-10.00 Przebudzenie na życze
nie; 6 .05 Piosenka dla solenizanta
6.15 Rock'n'roll na dziś; 6.20 Piosenka z uśmiechem; 6.25 Gimnastyka; 655 Trójmiasto na żywo; 7.10
Temat tygodnia; 7.20 Konkurs dla
dzieci; 7.45 Mag. motoryzacyjny;
8 .15, 9 .40 Radio Arnet zaprasza;
8.40 Wiadomości ekonomiczne;
9.25 SOS dla bezrobotnych; 9.55
Zapowiedzi programowe; 10.0514.00 Drugie Śniadanie; 10.40 Muzyczne kalendarium; 1055 Informacje kulturalne; 11.15 Konkurs; 1155
Horoskop; 12.45 Trzy łyki klasyki;
13.45 Konkurs: 14.05-18.00 Popolu·
dnie z Radiem ARnet; 14.15 Maga·
zyn Politechniki Gdańskiej; 14.45
Mechanomania; 15.15 SOS dla bezrobotnych; 17 .25 Temat tygodnia;
17.40 Spotkanie z klubem „Żak"
18.05-20.00 Magazyn Studenckiej
Agencji Radiowej; 20.05-22.00 Zia·
miglówka - gry i zabawy ; 22.050.00 Słuchaj razem z nami; 0.056.00 Muzyka non stop

Lechii Gdańsk, a ostatnio w Pomezanii Malbork. Próbował szc.zę- :
ścia także w Szwecji oraz Belgii. W miniony weekend powrócił f
na „stare śmieci".
W spotkaniu Bałtyku z Polonią Bytom należał do najlepszych
zawodników na boisku. Po końcowym gwizdku sędziego udało )f Gdańsk UKF 68.63 i 9M
się nam namówić go na rozmowę.
łJ
Gdynia UKF 72.92 i 106.7
- Przed meczem obawiano się, iż trzymiesięcma przerwa nie- ~ 5.30 . 23.30 - Wiadomości (co
korzystnie odbije się na formie Aleksandra Cybulskiego...
godzinę); 6.00 • 20.00 - Skrót
. W pierwszej połowie rywale mnie nie oszczędzali, ale trzy tywiadomości (co godzinę); O.OO godnie zajęć pozwoliły mi na dojście do odpowiedniej formy. i
·23.00 - Pogoda (co godzinę);
Myślę, że mogę być zadowolony ze swojego występu, ale najbar- ifr
dziej się cieszę ze zwycięstwa zespołu.
,, 6.15, 7.15, 8.15, 11.15, 15.15,
16.15, 17.15 - Wiadomości dro- Trzydzieści trzy lata to wiek, w którym częściej myśli się o ..
gowe; 0.05, 7.05 · Horoskop;
zakończeniu sportowej kariery. Czy zatem Bałtyk jest ostatnim
8.35 - Wiadomości walutowe;
pana klubem?
8.45 Stoliczek Eski · rozmowa z
. Tutaj zamierzam dotrwać do sportowej emerytury. Tym bar- ·
gościem; 9.15 - Pól paczki z rana
dziej, że miejscowym działaczom i trenerom zależy na mojej
- konkurs na śniadanie; 9.45,
grze. Korzystając z okazji chciałem im podziękować, że tak szybko pozałatwiali wszelkie fonnalności.
14.45 Wiadomości kulturalne;
- Rozstanie z Pomezanią Malbork nie należało do najprzyje- "' 10.50 Kalendarium muzyczne;
mniejszych...
.
i, 11.02 Okrągłe pięć minut - kon- Czasami tak bywa, ale z pobytu w Malborku chciałbym pakurs; 1150 Twoja szansa · konmiętać tylko miłe chwile.
, · kurs 45 sekund; 11.35 Zloty kwa- Jak pan ocenia aktualny zespół Bałtyku?
\;, drans Eski - muzyczny N onMłoda i perspektywiczna drużyna. Trzech doświadczonych '1<
Stop; 12.40 Wypoczywaj z nami
zawodników plus niezłe umiejętności piłkarskie pozostałych to ,;
- rekreacja z Eską; 12.15, 13.15
już sporo. Jeżeli wszystkie sprawy organizacyjne i finansowe bę- ))I
Informator giełdowy; 15.10 Co
dą dograne, zespół może dużo zwojować.
mi zrobisz jak mnie złapiesz - I pan z pewnością w tym pomoże?
- Oczywiście. Gdyby było inaczej, nic przyszedłbym do Gdyni. m\ konkurs; 17 .05 Serwis muzycz- Dziękuję za rozmowę.
p ą; no-filmowy; 17.45 Wiadomości
sportowe; 18.35 Muzyka, którą
acreJ ony
kochacie; 20.02 Gorący tuzin
Eski - lista przebojów; 22.35 23.30 Muzyczna godzina miłości
· muzyka Non Stop
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Błaszczyk

pobił

iutro,

' Hutnik Kraków, A via Świdnik
- Stal Mielec, Motor Lublin Górnik Zabrze, Warta Poznań·
Zagłębie Lubin, Ruch Chorzów - Legia Warszawa.
Trójmiejskich kibiców najbardziej interesują dwa spotkania. Jedno obejrzymy w Gdyni.
W środę o godz. 13.30 wicelider III ligi Arka Gdynia podemuje czwarty aktualnie zespół
w I lidze GKS Katowice. Ten
mecz ma dodatkowy smaczek.
Niedawno katowicki zespól nie
chciał przyjechać do Gdańska
na mecz z Lechią/Olimpią. W
efekcie otrzymał punkty walkowerem. Teraz w Pucharze
Polski katowiczanie nad morzem muszą się już zjawić.
Oczywiście będą faworytami w
meczu z żółto-niebieskimi. W

(sus)

ra

Marcin Maliński (Flota Gdy·
nia) był najlepszym zawodnikiem
rozegranych w Krakowie zawo·
dów Grand Prix w pływaniu.
Podopieczny trenera Jana Hanno-

zy

Puchar Polski
do 1/16 finału. Teraz
wchodzą do gry druiyny
ekstraklasy. Mecze tel runcly
rozegrane Kostaną dzislal I
dotarł

I>

w~

ii

r'

M.. I
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pingpongowego stołu

26 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Stolo·
wym przeHły do historii. Następne małą być za 2 lata. la·
powiada się zresztą z tel okazll prawdziwe więto ping-po·
nga, bo te 1awocly zbiegać się będę z milenium Gdańska I
ma w nich ponoć wystartować cała wiatowa czołówka. Tak
ma być, a co było w Cetniewie, gdlle grano o mlstnowskle
tytuły od czwartku do nled1lell,
Gwiazdami tych zawodów lat Szwedem Davidem Gustafsmieli być doświadczeni i utytu- sonem, zawodnikiem, który nie
!owani zawodnicy, czyli Szwed przeląkł się sławy swojego ryMichael Appelgren i Polak An· wala, postawi! na ofensywny
dnej Grubba. Obaj w grze po- ping-pong i wygrał.
jedynczej zawiedli. Słuchając
Nieco inaczej miała się rzecz
na trybunach komentarzy Judzi, z Appelgrenem. Szwed nie był
którzy mogą uchodzić za fa- w najwyższej formie, przynajchowców słyszało się opinie, że mniej przy pingpongowym stolo już schyłek karier obu tych · Je, i swoją porażką specjalnie
pingpongistów. Osobiście krzy- się nie przejął. Wydaje się, iż
żyka był na nich nic stawiał.
do Cetniewa przybył tylko po
Grubba jeszcze zanim przystą- to, aby dać swoje nazwisko,
pil do pierwszej gry singlowej trzy tytuły mistrza Europy w
mówił:
grze pojedynczej, wiele medali
. Nic lubię takich warunków . w grach drużynowych i debloSzybki stół, szybka podłoga, do wych i podnieść tym samym
tego pomarańczowa piłeczka rangę imprezy.
zlewa się z żółtym parkietem.
Najwięcej radości zgromaW tych warunkach większe dzonym w cetniewskiej hali kiszanse mają młodzi, grający bicom dostarczy! polski męski
agresywnie i szybko, zawodni- debel, Andrzej Grubba· Lucjan
cy. Moja technika. doświadcze- Błaszczyk. Zdobyli tytuł minie, umiejętność zwalniania strzowski, pokazali kilka dotempa nie mają większego zna- brych akcji przy stole, chociaż
czenia. Do tego zdecydowanie teoretycznie - obaj praworęczni
nie lubię być faworytem, zawo- · nie tworzą idealnej. deblowej
pary. Po finałowym zwycię dnikiem rozstawionym z nr 1.
Okazalo się później, że pan stwie tak mówili o sobie:
Grubba o Błaszczyku: · TroAndrzej miał rację. Nie grai źle,
ale przegra! z młodszym o 16 chę bałem się gry w tej parze.

Uważam jednak, że wyszło
pełnie przyzwoicie jak

zu.
na
pierwszy raz. Lucek to wojownik i moja rola, to tak rozprowadzić grę, aby miał okazję do
końcowego ataku. Sądzę, iż
stać nas na awans do deblowego turnieju na igrzyskach w
Atlancie.
Błaszczyk o Grubbie: - Cenię sobie takiego partnera. Przy
stole Andrzej myśli za mnie, on
ustala taktykę. Jak widać skuteczną, bo sięgnęliśmy po mistrzowski tytuL Chociaż to
pierwszy, ale - jak sądzę - nie
ostatni nasz wspólny sukces.
Nie zwojowa! wiele w Cet·
niewie inny weteran polskiego
ping-ponga, Leszek Kucharski.
Zagrałem - powiedział - bo musiałem, a dokładniej po to, aby
nic wypaść ze światowego rankingu. Miałem długą przerwę w
treningach spowodowaną kontuzją, i dopiero trzy dni przed
mistrzostwami pozwoliłem sobie na podejście do stołu. Nie
liczyłem więc na sukces i tak
się stało.

Przyznam, że nie wiemy na
co liczyła w Cetniewie Anna
Januszyk, ale trzeba przyznać,
że w turnieju drużynowym była
prawdziwą gwiazdą. Wygrywała wszystko, zarówno w grach
pojedynczych, jak i deblowych.
Srebrny medal drużyny to
głównie jej zasługa. Drugi me-
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dal, brązowy, dołożyła w grze <;
podwójnej kobiet. mając za
partnerkę Belgijkę, Cecil Ozer.
W singlu trafiła w pierwszej t,
grze na Chinkę z Austrii, Lay W
Jian Fang i uległa jej 0:3 nawią
zując w dwóch setach wyrównaną walkę. Wreszcie pewne
wyjaśnienie. Zloty medal w ,
grze deblowej kobiet zdobyły t
tak naprawdę dwie Chinki, Nit fil
Xia Lian i Miao Miao. Ta '
pierwsza reprezentowała barwy
Luksemburga, a ta druga Pol- ·
ski. W przypadku 16-letniej '
Miao Miao znalazł zastosowa- \
nie przepis Światowej Federacji
Tenisa Stołowego, który mówi,
że jeżeli zawodniczka przed .
ukończeniem 16 lat spędzi pól
roku w danym kraju, to zyskuje
prawo reprezentowania jego '":
barw na arenie międzynarodo- ·
wej. Szkoda tylko, iż Miao ,.
Miao, będąca w Polsce już dlu- "
żej praktycznie wcale nie mówi
w naszym ojczystym języku.
Po zakończeniu turnieju wiele zasłużonych gratulacji zbiera! dyrektor Ośrodka Przygoto- ,
wań Olimpijskich w Cetniewie, '<
Janusz Kluczyński. O ile poi- · ·
skim sportowcom czasami dale- ;
ko jeszcze do Europy, to ośro- ;);
dek w Cetniewie na pewno jest $';
na europejskim poziomie. Na ·
pewno może organizować imprezy najwyżs'zej rangi.

i
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lt,
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Janusz Woźniak

UKF 67 .85: 103.7 MHz stereo
Wiadomości co godzinę; Wiadomości sportowe: 7.10, 12.10, 16.10,
19.10;
5.00 · 9.00 Studio Bałtyk, 9JJ5 Radio biznes; 9.45, 11.45, 13.45 Ogło
szenia na telefon; 10.00-14.00 Czte·
ry godziny dla ciebie i rodziny;
10.15 Horoskop dnia: 10.33 Więcej
sportu; 10.45, 12.45 Radiov.a giełda
pracy; 11.15 Ekspert; 11.33 Warto,
nie warto ... 1158 Wstępne notowania giełdy; 12.15 Konkurs 10 pytań.,, milion złotych; 12.38 Giełda
papierów wartościowych; 13 .15
Kuchnia Dominika; 13.33 Więcej
serca; 14.00-18.00 Studio Bałtyk;
14.15, 15.15, 16.15, 16.45, 17.15,
17.45 Informacje miejskie; 14.45
Giełda pracy; 15.45 Ogłoszenia na
telefon; 18.05 Nieśmiertelny rock;
19.05 Na marginesie dnia; 21.05
Folklor Zielonej Wyspy; 22.00 Radio BBC; 23.05 Rozmowy prywatne; 1.05 Radio nocą
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Gdańsk· UKF

102,30 MHz

Elbląg · UKF 107,4 MHz

2.00, 4.00, 615, 8.25, 1015, 12.25,
14.25, 18.25, 19.25 Wiadomości;
6.30, 12.30, 20.20 Różaniec; 7.45,
Il.OO, 16.00 W Rodzinie Radia Maryja; 5.45 Rozpoczęcie programu i
pacierz: 6.00 Anioł Pański i Jutrz.

Drużyna

Lechii/Olimpii po
w ligowym meczu z
Hutnikiem nie wracała już do
Gdańska. Hubert Kostka trenuje ze swoimi podopiecznymi
na Śląsku, skąd w środę pojadą
na pucharowy mecz z Pogonią
Oleśnica. Pogoń to spadkowicz
z II ligi, aktualnie zajmujący
miejsce w dolnej części trzecioligowej tabeli. Pogoń jednak, w poprzedniej rundzie PP,
wygrała z I-ligowym Śląskiem
Wrocław, pozbawiającym tym
samym pracy trenera wrocła
wian, Bogusława Wilka. Nie
sądzimy jednak, aby Lechia/Olimpia przegrała i aby
trener Kostka mógł po tym meczu stracić pracę.
porażce

. Uaw)

nia;7.00 Msza św.; 8.00 Godzinki ku
czci Niepokalanego Poczęcia NMP;
8.30, 16.30 Katecheza; 9.30 Czas
pieśni; 950, 14.30 Mogę, chcę pomóc;l0.00, 19.30 Audycja dla dzieci; 10.30 Porady - porady lekarskie;
11.20, 18.40 Radiogazeta; 11.45,
23.45 Medytacja; 12.00 Anioł Pań
ski; 12.10 Spotkania z Biblią;
5.05,13.15 Radiogazcta; 13.45 Literatura; 14.00 Modlitwa popołudnio
wa z Liturgii Godzin; 14.15 Czas
dobrych nowin; 14.40 Muzyka mi·
strzów; 15.00 Koronka do Miłosier
dzia Bożego; 15.15, 21.15 Rozmowy nie dokończone; 16 .15 Serwis
Radia Watykańskiego; 17.30 Koncert życzeń; 18.00 Anioł Pański i
Nieszpory; 18.30 W nurcie nauczania Jana Pawia Il; 19.00 Audycja dla
młodzieży; 19.45 Modlitwy dzieci;
20.00 Audycja Radia Watykańskie
go; 21.00 Apel Jasnogórski; 21.1524.00 Audycja dla małżonków i rodziców; 23.50 Kompleta; O.OO Rozpoczęcie pr, nocnego
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PLUS
UKF 67.07 MHz 101.7 MHz
od 5.00 do 24.00 (co

Wiadomości:

godzinę)

Skróty wiadomości: 5.30, 7.30, 9.30,
11.30, 13.30, 15.30, 18.30; Wiado·
mości lokalne: 6.30, 8.30, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 20.30;
Sport: 6.()4, 7.04, 18.05
6.43 Ewangelia z komentarzem;
7.25 Patron dnia; 8.10 Gość PLUSA: 8.45 Serwis ekonomiczny;
10.35 „O co pytał nasz reporter" ·
konkurs; 13.15 Serwis giełdowy;
13.40 Propozycje kulturalne; 14.15
Komputer nie gryzie; 14.45 Auto
Piu, Radio; 18.40 Wiadomości z ży
cia Kościoła; 1852 ,,Róbmy swoje'';
19.40 „Pluszowy kącik" · dobranocka; 22.15 Ewangelia z komentarzem; 23.05 O bluesie w PLUSIE;
O.OS Radio PLUS Noc; 5.00 Poranek
muzyczny

RAD I O
RMF FM
UKF 98.4 i 7352MHz
Wiadomości co godzinę od 0.45;
PROGRAM LOKALNY 10.26,
1116, 1216, 13.26, 1716; Giełda :
12.05, 14.05; Traffic: 6,26, 6.59,
726, 7 59, 826, 859, 1416, 1459,
1516, 1559, 1616, 1659
5.00-9.00 Rano mogę fruwać - pie·
czemy poranne tosty; 9.00-13.00
Radio Materii i Formy - na tacy dużo lub mało; 13.00-17.00 Relacje
migawki flesze · rajd reporterów;
17.00-19.45 Rock.ujemy muzyką
fantastyczną · gramy w rosyjską ruletkę; 19.45-21.45 Radio muzyka
fakty · przegląd wydarzeń dnia;
21.45-1.00 Rock metal funky · zdej·
rnujemy nocną koszulkę; 1.00-5.00
Rozterki marzenia fobie

Gdańsk· UKF 71.69

i 105 MHz
UKF 71.36 i 105 MHz
Wiadomości co godzinę całą dobę;
wiadomości co pól godziny 6.0012.00, 14.00-17.00: wiadomości co
kwadrans 6.00-9.00; wiadomości
sportowe: 6.08, 6.33, 7.09, 7.34,
8.07, 9.05; Wiadomości giełdowe:
12.05, 13.05, 14.05
4.00-6.00 Świt z Radiem Zet; 6.009.00 Poranek z Radiem Zet; 6.20,
9.40 Horoskop dnia; 6.25, 715, 8.50
Mała encyklopedia dobrych i złych
obyczajów; 6.50 Zapowiedzi TV;
7.40 Magazyn giełdowy; 8.11 Komentarz dnia redaktora naczelnego;
8.15 Gość Radia Zet; 8.40 Książki
Czesława Apiecionka; 9.15 Urodzi·
ny z Radiem Zet · konkurs; 9.20 Horoskop na urodziny; 9.50 Ciekawostki Krecika; IO.IO Bulion Zet; 13.15
Dzwonię do pana, pani ... 14.10 Magazyn reporterów i zapowiedzi kulturalne; 15.10 Hip Hop Zet 16.50
Ciekawostki Krecika; 18.10 Szymoniada; 19.05 Komputerowa lista
przebojów Radia Zet; 20.05 UK
Chart Attack 21.05 Klub Radia Zet;
22.00 Wojna na górze; 23.30 Bezsenność z Radiem Zet: 2.00 Noc z
Radiem Zet
Elbląg ·
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Pokai, co zbierasz!

K~,~t~~~J~g~~;;~ io~:~i;~t.~;~~~~:

gą me tylk<;> słuzyc ,do przechowywania lub
przenosze:,1ta tow_arow, ale także - autentyczrne zdob1c. Z takiego założenia wyszła osoba, któr~ zaczęła je kolekcjonować. Począt-

kowo, Jak !o ~ kole~cjami bywa. było
koszyk<?w m~w1e\e, więc zapełniały półki
w pokoJu. Kiedy Jednak okazało się, jakie
bogac~wo koszyków kryje się na targowiskach 1 w sklepach, ich właścicielka zaczę-

wywano w tym koszu węża ...
. N~ półeczkach stoją nadal filigranowe kobiałki z ~o.zma1tymi „skarbami". Zastępują
szufladki 1 dekorują. Domowe rośliny też
wrchylająsięzrozmaitychkoszyków,stanow1ących osłonki dla mniej ciekawych doniczek. Nawet okazale łosie rogi - paproć
ogromnych rozmiarów, wisi w koszu, za kabląk podwieszonym do sufitu.

,\

, ..;._,l!LQ<,l,~ -

_ , -.>ióit.J,

>.. ..~}p,.~\WV'fr,,-;...,,~~ '2'. -

~ ~, .,:.:--::-,:,\,,.._,,,J,,v,\,"li.,!r-f~~' --- a:,~~',.

~~~~i;~~'
~--+~=-

!a przemyśliwać,jak tymi koszami, którym
nie mogła się oprzeć, ozdobić mieszkanie.
Przede wszystkim należało zdecydować
się na styl, do którego pasowałaby wiklina,
bambus, czy z_wykły sznurek. Ani stylowe
stare meble, am zbyt awangardowe nie pasowałyby do siermiężnych kobiałek. Wszystko zostało więc starannie przemyślane. A kolekcja p,;czniala.
Dziś jej właścicielka ma się czym pochwalić. Przede wszystkim duże kosze są
wyeksponowane w widocznych miejscach
pokoj_u, spełniając jednocześnie jakąś pomocniczą rolę. Jeden wypełniają pisma i ma
to tę zaletę, że można się z nim przemieszczać po pokoju. W innym, płaskim, z dnem
o kształcie koła, spoczywa telefon. który też
można łatwo przenieść w razie potrzeby.
W jeszcze innym, przepastnie głębokim,

ZDANIEM
\ PRAWNIKA

Jednak najciekawszy wydal mi się zbiór
porcelanowych, szklanych i glinianych cacek.
Wszystkie są naturalnie koszyczkami. Ta
kolekcja zdobi sypialnię i łazienkę, co jest
zrozumiałe. W szklanych koszyczkach leżą
mydełka z zagranicznych podróży, olejki do
kąpieli, wreszcie muszelki, pozbierane na
plażach. W porcelanowych cackach - biżu
teria i inne skarby pani domu. N awet monety zagraniczne - pozostałość po wojażach pobłyskują w glinianym koszyku,jakby zachęcając do oglądania.
Jednej rzeczy tylko w tym domu nic robi
się z koszykami - n.ie używa się ich do noszenia zakupów, choć do tego właśnie zostały
stworzone. Stoją, wiszą, są lakierowane i odnawiane. Jak na eksponaty przystało.

li
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Przyroda swoimi niela1nymi" prawami narzuca nam paidziemik I listopad do sa·
dzenia kwiatów zakwitających wczesną wiosną, I w tym czasie moina sadzić nie tył·
ko cebulki tulipanowe. la lednym zamachem moina posadził i Inne rodzale kwiatów
zakwitająqch wcześnie. Większość ludzi myśli przy tym wyłącznie o ogrodzie, had·
ko kto wpadnie na myśl, by r6wniei balkon lub taras stał się miejscem powitania wio·
sny roku 1996. A iedyne konieczne atrybuty to sknynld balkonowe lub misy o głę·
bokości pnynalmniej 20 cm, no i cebulki kwiatów zakwitających wiosną,

Opubllkowany przed kilkoma mieslą·
cami artykuł na temat zasad i trybu wy•
włauczania nieruchomości wywołał li·
słowną clyskusię na ten temat. Wydawać
by się mogło, ie w doble wolneto ryn·
ku procedura ta stosowana będzie iako
wyfqtkowa po wyczerpaniu całego trybu
negociacyinego, ale okazało się, ie tak
nie lest. Przykładem niech będzie Ust
pana Jerzego G.:

,.Pr;:.ed dwoma laty zostałem wywłasz
czony z c:;:,ęści mojej, użytkowanej rolniczo,
nieruchomości. W:,vwfaszczony grunt miał
pójść pod budowę drogi do budowanego
nie opodal osiedla. Drogi do tej pory nie
widaL', a po:;:,ostaly w mojej dyspozycji grunt
nie nadaje się do dals::,ego racjonalnego
wykorzystania. Nikt nie zadał sobie trudu,
aby pr::.ewid:;:,ieć skutki takiego wywłaszcze
nia. Co w tej sytuacji mogę zrobić?.,.
Zgodnie z ustawą „o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości" wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część. Jednakże w wypadku
gdy na cele publiczne jest niezbędna część
nieruchomości, na żądanie właściciela obejmuje się całą nieruchomość,jeżeli w wyniku wywłaszczenia pozostała część nieruchomości nie nadaje się do racjonalnego
wykorzystania na dotychczasowego cele.

Wielu ludzi wciąż jeszcze myśli, że sadzenie cebulek kwiatowych to bardzo skomplikowana czynność. Tymczasem nie ma nic
prostszego' Ziemię przed sadzeniem należy
spulchnić na głębokości około 30 cm. Następnie wysadza się cebulki. Niezmienną regułą
jest: cebulkę kwiatową należy sadzić dwukrotnie głębiej niż wysokość cebulki, to jest
tak, by nad cebulką była warstwa ziemi równa wysokości danej cebulki. Kto chce obsadzić cebulkami kwiatowymi nieco większy
kawałek gruntu lub misę, to wygodniej mu
będzie usunąć wierzchnią warstwę ziemi do
odpowiedniej głębokości, rozmieścić wtedy
cebulki, a następnie przykryć je nią ostrożnie.
Teraz polać dopiero co posadzone cebulki wodą i gotowe. Nawet dziecko upora się
z takim zadaniem. I ta prostota wyjaśnia po
części, na czym polega siła przyciągania jaką mają cebulki kwiatów wiosennych. A wiosna dla cebulek zaczyna się bardzo wcześnie. Już z końcem lutego jest się czym
zachwycać w ogrodzie, na balkonie lub na tarasie...

Cebulki w skrzynkach i misach

Odrniany nisko kwitnących cebulek kwiatowych dają bardzo dobre rezultaty w skrzynkach i misach na balkonach i tarasach. Jedynie dwóm warunkom muszą skrzynie
i misy odpowiadać: muszą być przynajmniej
20 cm głębokie, by zapewniały miejsce korzeniom i muszą mieć otwory drenażowe
w dnie. Co się tyczy tego ostatniego, to otwory te należy uprzednio osłonić odłamkami
doniczki, by zapobiec wypłukiwaniu ziemi
w wyniku ulewnego deszczu.

Mniejsze rośliny cebulkowe
wcześnie kwitnące

Tulipan, rzecz jasna, to nie jedyna rośli
na cebulkowa. która kwitnie wiosną. Istnieje niezliczona ilość gatunków cebulek, sprowadzających już wcześnie wiosnę do ogrodu.
Czasem, to nawet bardzo wcześnie jak to

-

Wywłaszczenie części
nieruchomości
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czynią mniejsze rośliny cebulkowe. Toteż
takie prawdziwie wcześnie zakwitające cebułki, jak przebiśnieg, rannik zimowy' krokus, szafirek groniasty i Cardamine pratesis, najlepiej jest sadzić w miejscach, które
z dornu dobrze widać.

Barwy w cienistym ogrodzie

Male cebulki mają jeszcze inną dobrą

stronę: przydają wielobarwność cienistym
miejscom. Ludzie często myślą, że cieniste
ogrody skazane są na brak barw kwitnących
kwiatów. Lecz właśnie większość drobnych
roślin cebulowych. wymagających niewiele światła, zakwita w okresie, kiedy krzewy
i drzewa są jeszcze nagie. W ten sposób wykorzystują do maksimum te najwcześniej

Można też zastosować inną sztuczkę, by
sobie ochronę przed mrozem: sadzić
w małych naczyniach. Małe naczynia moż
na szybciej i prościej przemieścić w bezpieczne miejsce aniżeli (często ciężkie) mi-

ułatwić

I

sy czy skrzynki ozdobne.

Wielopoziomowiec
Bardzo ładny efekt daje tak zwane wielopoziomowe obsadzenie. Wykorzystuje się
przy tym fakt, że każdy rodzaj cebulek ma
wiosną inny, własny czas kwitnienia. Należy więc posadzić, na tym samym kawałku
ziemi lub w tej samej skrzynce, na przemian
obok siebie, cebulki o różnym czasie kwitnienia. Będą zakwitały wiosną, jedne po drugich. Nim jedne przekwitną, rozkwitną następne. I tak, w przeciągu jednego okresu
wiosennego ogród, balkon lub taras zamienią się w istne morze kwiatów.

Oto pora sadzenia
W stusunku do wszystkich roślin zakwitających wiosną obowiązuje reguła, że

wiosenne
sze,
promienie słońca.
Kombinacje z wieloletnimi (kwitnącymi)
roślinami dają fantastyczne efekty. Rośli
ny cebulkowe zakwitają· bowiem jako
pierwsze. ale kiedy
okres ich kwitnienia
dobiega końca, rolę
ich przejmują wieloletnie kwitnące rośli
ny·

M-2 Gdyma Witomino. pow. 3.ł mkw.,
VUp. w Xp., cena 32 tys. zł
l M-2 Gd.ynia Leszczynki, pow. 28 mkw
!Ip. w IXp„ cena 31 tys. zł
M-2 Gdańsk Suchanino, pow. 29 m kv..
j
tUp. w IVp„ cena 29 tys. zł
' M-'.:!Słupskcentrum.pow 29mlw ,mp.
w IVp .. cena 21 tys. zł
M-2 Rumia Janowo, pow. 3'l m k\~ .• llp
w IVp .• cena 32.5 tys. zł
M-3 Gdynia Pustki Cisowskie, pow. 50
m kw.,Ulp. w fYp.;ccna 53 tys. zł
M-3GdańskSródm.,pow.531T'kw. IVp.
I
w lYp .. telefon, cena 56 tys. zł
M-3 Gdańsk Puymorze, pow 42 mkw,
IIlp. w IIIp„ cena 42 tys. zł
I M-3 Tczew, pow. 42 mkw. llp w Xp.• J
fcena 31 tys. zł
M-3 Reda, pow. 49 mkw .. IVp w lVp ,
cena 35 tys. zł
M-3 Gdai1sk Oliwa, pow. 57 mkw 'mr.
w Xp., telefon. cena 58.5 tys. zł
M-4RckuwoGóme ,pow.69mkw .. Ip. w
Ilp.,cena 38 tys. zł
M-4 Reda, pow. 60 mkw., lVp. w !Vp
cena 45 tys. zł
M-4 Gdynia Leszczynki. pow. 70 mkw.,
fp. ostatnie, po kapitalnym remoncie, dz, 300
mkw., osobne wejście, cena 75 tys. zł
M-4 Sopot Górny, po\1.. 82 m kw., lp. w
Up., telefon, cena 133 tys. zł
M-4 Gdańsk Przymorze, pow. 64 m kw.,
parter w Xp., cena 62 tys. zł
M-4Gdynia Pogór7..e,pow. 63 m kw,lp w
IVp., cena 53 tys. zł
M-4 Kościerzyna,pow.60 mkw., IVp. w
IVp.,cena 18 tys. zł
M-5 Gdynia Witomino. pow. 60 m kw„ 1
!Vp. w IVp., telefon. cena 54 tys zł
t M,5 Sopot,pew. I 10 mkw., parter w Tip.,
po remoncie. telefon, cena 110 t~s. zł

Działki
Banmu, działka budow . uzbrojona, pow
810 m kw.,cena ll ,5 zł/ m kYJ.
Gdynia-Orlowo,dZJalka bud., pow. 5 588,
1
mkw .• cena 138zl/mkw
Bieszkowice, działka rekreacyjna,
[uzbrojona, pow, 2 0()(1 m kw .. Cl!'na 11,5 zl/m i

Porady
balkonowe

W naczyniach należy sadzić cebulki
znacznie gęściej aniżeli w ogrodzie. Zaraz po zasadzeniu cebulek należy je podlać. Cebulki są odporne
na chłód. Dopiero przed silnym mrozem
należy je chronić przenosząc skrzynki
w miejsca wolne od mrozu ale takie, gdzie
temperatura nie przekracza I O stopni. Przed
silnym mrozem można chronić skrzynki
i misy z cebulkami również przez zabezpieczenie ich specjalną izolującą folią.

Chwaszczyno, działka bud., pow. 730 m 1
kw .,uzbrojona, cena 57,5 zl'm kw.
Bobzewo.dzialka bud., pow. 300() m kv,,
uzbrojona, cena 9,2 zl/m kw.

,I

zwłaszcza październik i listopad to dwa miesiące sadzenia. A więc nastał czas najwyższy,
by pomyśleć jak chcemy, by wyglądał nasz
ogród, taras lub balkon na następną wiosnę.
W tej chwili można jeszcze wybierać czy
ma zostać pusty czy też ma nabrać kolorów ...

(oprac. na podst. materiałów Międzyna
rodowego Centrum Cebulek Kwiatowych)

DOM OSIEDLE MIESZKANIE
redaguie Sławomir Bibulski

A

by nie było tak bardzo poważnie - już
po raz trzeci. .. Prezentujemy takie oto dziwne
(więc i ciekawe) rozwią
zania stosowane w domach - i nie tylko. Dziś
nie rysunek jak dotychczas, ale fotografia i nie
zupełnie z graciarni
(choć trafi tam zapewne), ale całkiem współ
czesna.
Kobieta w ,,kapeluszu
dla zakatarzonych". wycierajaca nos na ulicy jest to jeden z setek
obiektów
dziwnych
. stworzonych przez ja-

wywłaszczeniem całej nieruchomości, należy w odniesieniu do gospodarstw rolnych
rozumieć nie tylko jako brak możliwości
kontynuowania przez właściciela, na części
nieruchomości rolnej nie objętej wywłaszcze

niem, tej samej rodzajowo produkcji rolnej,
ogrodniczej itp., lecz także jako brak możli
wości kontynuowania dochodowej, opłacal
nej w wymiarze jednostkowym i społecz
produkcji.
dotychczasowej
nym,
Wykorzystanie nieruchomości rolnej może
być uznane za racjonalne tylko wówczas,
gdy wartość pożytków uzyskanych z nieru-

pońskiego

wynalazcę

Kawakami.
Kenji
Wkrótce w Wlk. Brytanii
ma się ukazać książka
opisująca jego JO I najbardziej nieużytecznych
wynalazków.
Dziękujemy za rysunki - propozycje do naszej
,,Hm, graciarni". Wykorzystamy w kolejnych
wydaniach DOMU. Prosimy o jeszcze - na .kopercie konieczny jest dopisek „DOM".

chomości przewyższa wielkość nakładów

niezbędnych do uzyskania tych pożytków.
Pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Admini-

stracyjny w wyroku z dnia 12 stycznia 1988
sygn. A 890/88 (ONSA 1989/1/23).
Należy równocześnie pamiętać, że nieruchomość wywłaszczona nie może być uży
ta na inne cele niż cele określone w decyzji
o 'N)'właszczeniu. W przypadku gdy stanie się
zbędna na cel określony w'decyzji o wywłaszczeniu, podlega ona zwrotowi na rzecz
poprzedniego właściciela lub jego następcy
prawnego, na jego wniosek.

Fot. Katsumi Kasahara

Arkadiusz Skłucki

•e

Dziś prezentuję państwu coś odmiennego, test to odrobina szaleństwa
i ekstrawagancji, Dzisiejsza propozycja to mebel na jesień. Dla tych, któ·
rzy nie mogą zbudować sobie kominka • proponult kombinowany mebel
łączęcy kilka funkcji. Pogoda robi się coraz bardziej jesienna, chwilami wręcz
ponura i zmusza nas efo spędzania coraz więcej czasu w mieszkaniach,

Aby uprzyjemnić sobie te pobyty,
proponuję choćby na próbę stworzyć
mebel składający się z dwóch części.
Pierwsza - to rodzaj stolika, pod blatem którego, znajduje się podręczny
barek i nisza na parę książek i prasę,
połączonego z małym ogródkiem
i akwarium lub drugim ogródkiem
umieszczonym w szklanym akwarium.
Ważne jest, aby podstwa mebla
stanowila całość, a poszczególne jej
części stanowiły nadbudowę. Aby
podkreślić lekkość konstrukcji, podstawa jest o 2-3 cm mniejsza od reszty, co powoduje, że całość robi wrażenie - lekko uniesionej nad podłogę.
Drzwiczki do baru mogą być wykonane z metalizowanej szyby, co
dodatkowo odciąży całą konstrukcję.
Dobrze będzie, jeżeli blat stolika
baru będzie wykonany z tego samego materiału co wisząca rama z zieleniną i lampami.
W ogródku możemy się wykazać
pomysłowością kompozycji, tworząc

absolutnie miniogrody. Mogą to być
kombinacje z kamieniami, suchymi
roślinami, kwiatami, rzeżbami itd.
np. na wzór małych ogródków japoń
skich. Druga część to wisząca od sufitu konstrukcja, w której znajduje
się oświetlenie i półka na zwisającą
zieleń.

Obok takiego mebla wstawiamy
fotele - tworząc niewielki
aneks wypoczynkowy. Odpoczywamy w otoczeniu ładnych kompozycji
z zieleni, mając w zasięgu ręki szklaneczkę czegoś dobrego, prasę i kilka
książek. Jest to niezawodny „zestaw
antystresowy" na jesień. W długie jesienne wieczory taka nastrojowa konfiguracja poprawi nam nastrój odcinając od listopadowych szarug za
oknem.
Zachęcam do prób, propozycję
tę należy traktować jako sygnał,
a łączyć poszczególne funkcje moż
na dowolnie, zgodnie z upodoba·
niami.
kanapę,

Architekt wnętrz Bogusław Żukowski
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I domowei, hm, graciarni ...

Określony warunek nienadawania się nieruchomości do racjonalnego wykorzystania
n dotychczasowe cele, od kórego uzależnio
na jest realizacja żądania właściciela objęcia

l
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Domy
Gdańsk O.sowa, wolno stoj4-:y, pow 615 m
jkw.,dzialka 1000 mkw., stan surowy. cena
200 tys. zł
Gdynia Mały Kack. wolno stojący, n0 w.
pow. 240 rn kw., działka 450 mkw., cena
1725 tys. zl ,
' Chwaszczyno, wolno stoją,~y, pow. 220 m
kw .dzialka900 m kw.;cena 1.20 tvs. zł
Gdynia Redłowo, wolno stojący. pow. c.
180mkw.,działka580mkw. cena 149,5 tvs.
.
rl

Borek, wolno stojqcy. pow 120 m h ,
I 357 mkw., nowy. cena 80,.'i tys. z!

działka

Opr. Jolanta Odrzvwobka

Gdy iui siedzisz spokoinie w nowym domu...

Zczego biedak wybudował~
Kiedy osiqgnęliśmy jui wymarzone, świeio nabyłe mieszkanie czy dom i odpoczywamy po
trudach: poszukiwań, budowy oraz załatwiania wszelkich formalności • lesteśmy w pełni usa·
tysfakcionowanl ze swoich dokonań. Myślimy wówczas, ie pora zrobić rozliczenie poniesionych
wydatków i optymistycznie spojrzeć w przyszłość. I przeważnie wtedy niczym grom z lasnego
nieba spada na nas wezwanie z urzędu skarbowego z prośbq o wyjaśnienie źródeł pokrycia po·
niesionych przez nas wydatków. Dobrze leszcze, kiedy owo wezwanie otrzymamy świeio po do·
konaniu transakcji czy zakończeniu budowy, kiedy nasza pamięć nie płata nam jeszcze figli.
Gorzej gdy urząd skarbowy wzywa nas na npodatkowy rachunek sumienia" po kilku latach.
Takich wyjaśnień organa podatkowe mogą żądać również przy weryfikacji rocznych zeznań po<lalkowych zwłaszcza w tych przypadkach, gdy ponie~ione wydatki wstały w części lub w całości

odl_1czone od os1ągmęteg~ dochod~ z tytułu przrsługuJąceJ nam podatkoweJ ulgi m1eszkam?wer 'I_'e
nasz~ kłopoty s~owodowane są tak mewtnme
brzllliącym przepisem art. 20 ust. l (ustawy z dn.ia
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osob
fizycznych - ~z. U. nr 8~ poz. 350 z późniejszymi
zmianami), ktory sta~ow1 o wyda0,~ch me znaJduJących pokryci~ w UJaw~1onych zrodlach osiągany~~ pr~ychodow. Z9odrn~ z tym prz~p1~em wysokos7 takich przy~~odow, ktore me znaJduJą ~okrycia
w u~awruonych_ zródlach osiąganych doch~ow ustala się przyJmUJąC za podstaw,ę sumę po~!es10nych
w roku podatkowym wyd~tkow 1 wartosc z~omadz1:mych w tym r?ku ~asobów finansowych rue, znaJdujących pokrycta w JUZ o~~owanych bądź w?l~ych_ od opodatkowama zr'?dłach_ przychodow
~ posiadanyc? przedtem zasobo~ maJąlko_wy 7h. Uf,
Jest to przepis tak s~mo skomphkowany Jak 1 prak.
.
tyka ieg? sto~owan1~. ,
~1~ UJawruonym 7.rodłem dochodu Jest bowie~
~ e zródł_o, ~ którego osoba uzys_kuJąca d~hód
~'? wynikaJące~o z u~~wy obowiązku powiadoffil~lll~ o tym ~akcie 'YłasCJ.wego organu podatkowego I u1Szc_zeruu nalezne~o od tego dochodu podat.
ku, obow1~ tego zamechała. . .
Dochodamt z me UJawmonych zrodeł będą więc
np. dochotly z: prowadze~ia handlu. maszrnopis~ma, udztelama k_orepetycJt, op1ekowama s~ę dziecm1, wykony.wania prac:,: p~mocy domowej czy doch?dy z ~~Jmu, oczyw1sc1e wtedy gdy te.g? typu
dzrnlalnosc me została zgłoszona ~o v.:1asc_1wego
organu podatkowe~o: Oznacza to, ze osią~aJący te
doch~dy pom!mo c1ązące~o na mch obowt;p;ku ~1~
ponoszą n~ozonych ,na rnch,p~zez ~rawo cięzarov..
P?datkow)ch. Okresleme v..ysok?sc_1. tych,~o~h_odow następuje w trakcie postępov.~m~ wyJasma~ąccgo w stosunk~ do osobr ,c? do ktor~J organ podat:
kowy uzyskał mformacJC, ze ponosi ona wydatki
lub gromadzi znaczne zasoby finansowe.
Zatem decydując się na nieinfonnowanie fiskusa o swoich dochodach powinniśmy zdawać sobie
te
· · tm. · ał
e•e
sprawę z tego ze 1s
.. uzy, c y sys . m prawny
'
.
skiwany przez organa podatkowe inforrnaCJI o naszych wydatkach i zasobach majątkowych. Przepih kl da.
· h pod tk
·
Sy us ta
a owyc na a Ją
· wv O zobo w1ązamac
obowiązek na podmioty gospodarcze przekazywa.
..
.
'
ma organom podatkowym mformacJ1 o zdarzemach
gospodarczych mających wpływ na ustalenie zobowiązań podatkowych innych osób. Obowiązek ten
· h,
··
· Iu urzęd ac h 1111stytuCJaC
, · · na wte
spoczywa rowmez
w tym np. na notariatach i ban.kach (w zakresie specjalistycznych rachunków bankowych). Źródłem
tej informacji są także dane z obowiązkowej rejestracji umów kupna-sprzedaży na mocy przepisów
O opiacie skarbowej.
Ustawa o kontroli skarbowej z 28 września 1991
roku (Dz. u. nr 100 poz. 442 z późniejszymi zmianami) stanowi o możliwości prowadzenia przez organa kontroli skarbowej wywiadu skarbowego. Wy-

wiad ten ma za zadanie uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informacje o dochodach,
obrotach i rzeczach oraz prawach majątkowych podlegających kontroli w celu ustalenia prawidłowych
zobowiązań podatkowych osób fizycznych i prawnych. Organa kontroli skarbowej mają prawo wykorzystywać do tego celu osoby spoza aparatu skarbowego, które za ud.dclone informacje są
wynagradzane ze specjalnego funduszu operacyjnego pozostającego w dyspozycji kierowników tych
organów. Dowodami osiągniętych dochodów są
wszelkie dokumenty o tych dochodach, np. umowy pożyczki, darowizny, wyciąg bankowy potwierdzający stan środków zgromadzonych na rachunku
bankowym, które mogą i powinny być okazywane
przedstawicielom organów podatkowych prowadzących post<;powanie podatkowe - wyjaśniające.
Podatnik może również żądać dowodów z opinii
biegłych i z zeznań świadków. Organ podatkowy
nie ma prawa odmówić przeprowadzenia takiego
dowodu bowiem postępowanie wyjaśniające powinno być przeprowadzone z zachowaniem zasady
należytej staranności w zakresie ustalania prawdy
obiektywnej, zapewniając podatnikowi czynny udział
w każdym stadium tego pcstępowania na róv..111ch
prawach strony. Wątpliwości nie powinny być tłu
maczone na korzyść organu podatkowego. To organ
podatkowy obowiązany jest udowodnić podatnikowi osiąganie dochodów nie zgłoszonych do opodatkowania.
Podatnik powinien jednak uprawdopodobnić, że
wszedł w posiadanie kwestionowanych przez organ podatkowy środków pieniężnych w sposób nie
uchybiający przepisom prawa podatkowego. Jeże
li jednak nie dysponujemy dowodami uprawdopodobniającymi nasze dochody, z których sfinansowaliśmy np. zakup nieruchomości wówczas ,wgan
podatkowy decyzją podatkową opodatkuje te nasze
dochody,jako dochody z nie ujawnionych źródeł
przychodu i to aż w wysokości 75 proc. kwoty wyliczonego dochodu. Wtedy możemy tylko próbować przedstawiać swoje racje w drodze odwoław
czej do organu po<latkow , d , · · 'I' ..
ego_ rugteJ ms ancJJ,
.
.
a następme ~ drodze ska~gowe) do NSA.
kłopoty poNa tym niestety me konczą s1i: nasze
. .
. nawet gdy wmes1emy
.
odwoładatkowi: pomewaz
.
., .,
.
'
.
me, mamy obowiązek u~s~1c ustaloną w decyzj!
kwotę podatku. a mezalezme od tego mozemy bvc
,
·
.
.
k
nowy~h zł': mou ·aram w~ywną sięga1ąq
cy przep1sow ustawy karneJ - skarboweJ z d111a 26
·
ł · ·
· d
· d · ik 1971 kt
ro i_za me ope mente powmnoziem a
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Pompy GRUNDFOS
ENERGOOSZCZĘDNE TRWAŁE

CICHE

INTELIGENTNE DO:
kotłowni

centralnego ogrzewania
instalacji wodnych i ściekowych
węzłów

cieplnych

dużych systemów cieplnych

pompy specjalistyczne, systemy
sterowania i regulacji DELTA CONTROL

-

WYZWANIOM DNIA DZISIEJSZEGO I PRZYSZt.OŚCI
._
MOŻESZ SPROSTAĆ TYLKO Z FIRM4
.

DD

~

~ Przedsiębi~rstwo Produkcyjno-Handlowe
...._,

80-557 GDANSK, ul. Marynarki Pol5kiej 59
tel./fax 1058143-70-36, 43-70-55, 43-70-57

~

02-767 WARSZAWA, ul. Łukowa 9
tel. 1021644-34-43, fax 644-34-75

~0'3

,.

.

SIERAKOWICE

GDAŃSK-KOKOSZKI

ul. Mirachowska 31
tel. 81-63-38, 81-69-36

ul. Cementowa 1, tel. 41-20-56 w. 641
(szkółka drzew)

I

m1§W~}1naw W@@n@@i ~W®~M@Hij@:I

PŁ VTV WIOROWE

SKLEJKI

I

MATERIAŁY BUDOWLANE

POSTFORMING w postaci:
- blaty robocze
- wstęgi drzwiowe
- parapety okienne

KSZTAŁTKI
ciśnieniowe i kanalizacyjne
I

...

I

PŁYTY GIPSOWE „Rigips"

WYROBY STALOWE

.....

RYNNY „Mabo Turlen"
I

Rury PCV, PE •ciśnieniowe i kanalizacyjne
oraz armatura •

.

~

I

I PASZE „Cargill" ./ ·....

KOTŁOWNI
•
•
•
•
•

wodne, parowe, olej, gaz, 18 • 10 OOO kW o projekt o dostawa o montaż o serwis
ponad 350 zrealizowanych inwestycji na bazie urządzeń VIEgMANN
instalacje wod.·kan. i c.o. z polietylenu oraz ogrzewanie podłogowe REHAU
PROMOCJA!
zbiorniki paliwa, armatura ciepłownicza, kominy
DO KAŻDEGO KOTtA
PROGRAMATOR CYFROWY GRATIS.

urządzenia grzewcze tiJVaillanł

I

t

~

ÓLaik

NOWO$ć - sprzedaż ratalna dla osób fizycznych

1:'lłill!MWfMffY+iiWlii,Q,iiff:tifUHS1if1i';1tFB1)

·:KOTŁ-Y ·GAZOWE

C.O.

detal

hurt

Grzejniki c.o.

ul. Ogólna 17 a

IZOLACYJNE
HURTOWNIA HAGAR
GDYNIĄ

UL. AKACJOWA 55 a

TEL 248 379

2036S/U3

Większość zużywanej

energii w ciągu
roku wykorzystywana jest na potrzeby
związane z ogrzewaniem pomieszczeń.
Zaledwie 15-20 proc. całkowitych potrzeb
przeznaczonych jest na przygotowanie cieplej wody użytkowej. Możliwości ograniczenia zużycia paliw energetycznych są i
będą przez, najbliższe kilkanaście - kilkadziesiąt lat bardzo duże,
Nowoczesne technologie budowlane, w
połączeniu z prawidłowo zaprojektowany·
mi i wykonanymi instalacjami centralnego
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
użytkowej, pozwalają obniżyć roczne zu·
życie paliwa do wartości 5 do IO m sześc.
gazu ziemnego lub litrów oleju opalowego
(nam kw. powierzchni mieszkalnej). Wła·
śnic takie domy określa się jako domy
energooszczędne. Jako przykład można
podać dom o powierzchni mieszkalnej ok.
140 mkw., gdzie dzięki nowoczesnej technologii btnlowlanej i systemie grzewczym
obniżono zużycie paliwa z dotychczaso·

Prawie całkowite Wykorzystanie de<
pła spalania podnosi sprawność. średnio-/!
roczną urządzeń kondensacyjnych 7 w
stosunku do kotłów. niskotemperalus'.
rowych • o około 15-20 proc. Uzyskuje ·
się to dżięki dodatkowemu odzyskowi
ciepła będącego wynikiem kondensacji
pary wodnej zawartej w spalinach,''
Oszczędno$ci w stosunku do kotła trady-'
cyjnego mógą dochodzić nawet do SO .
proc. Jest to szczególnie wazne w okre-i
sic stale wzrastających cen nośników'.
energetycznych'. Specjalne. konstrukcje'
· kotłów kondensacyjnych poz:walają na•
obniżenie temperatury spalin poniżej 50
st. C. W nowocz:esnych kotłach nisko-<
temperaturowych temperatura ta nie spa• i
da nigdy poniżej 110~130 st. C, tak więc '.
znaczna część ciepła jettt nie wykorzy~
stywana i odprowadzana wraz ze spa.li-'
namL Dlatego ze względu na prawidło-.
we porównanie, sprawności różnych ty-·
pów kotłów. urządzenia kondensacyjne
charakteryzują się sprawnością powyżej

IOO proc.

• zawory termostatyczne (OANFOSS)
• automatykę węzłów cleplo111nlczych, ciepłomierze (DANFOSS)
• termostaty programowane (DANFDSS-RANDALL)
• wodomlen.e mieszkaniowe I domowe (METRON)
• wodomierze przemysłowe (POWOGAZl
• ciepłomierze Metronie I Supercal
(METRON, POWOGAZ, MEINECKE, GWF, HYDROMETER)
• zawory do regulacji pionów (ORASl
e pompy (GRUNOFOS)
• stalowe zawory kulowe (VEXVE)
• moslęine zawory kulowe (BUGATTI)
• przetwornice częstotliwości VLT (DANFOSS)
e zawory zwrotne (DANFOSS-SOCLA)
e manometry i termometry (KFM. KWTl
• przeponowe naczynia wzbiorcze (REFLEX)
• magnetyzery, zawory zwrotne, osadniki siatlcowe.

)
CIEPŁOMIERZE,

I

POMPY, ZAWORY
REGULATORY
OGRZEWANIA
GDYNIA
ul. Opata Hackiego 12
tel. (0-58) 23-41-05
tel./fax: 23-10-96

KUPUJĄC UNAS MASZ ULGe PODATKOWĄ

,_

Kondensacja
Zjawisko związane ' z kondensacją pary wodnej powstającej w procesie spala·
nia znane w teorii jest już od dawna: Duży potencjał energii cieplnej (około 11
proc.), który w procesie spalania był dotychczas odprowadzany wraz ze spalina~
mi i bezpowrotnie tracony powodował ,
ii stale czyniono starania w kierunku jego wykorzystania. Sama idea jest prosta i
polega na tym, aby przynajmniej część
ciepła zawartego w spalinach odzyskać
poprtez schłodz:enie i wykropienie pary
wodnej z produktów spalania. Jednak
· wykorzystanie tego procesu w kotłach
grzewczych okazało się trudne do pokonania przez około 100 lat

Stymulatorami zmian w
sposobie budowania instalacji
centralnego ogrzewania i jej
wyposażenia są następujące

tendencje: dążenie do ograniczenia zużycia ciepła i związa
nych z tym kosztów, podnoszenie trwałości instalacji i poprawa jej działania, nowe rozwią
zania materiałowe i związany z
nimi łatwiejszy i szybszy montaż, a także większa trwałość w
eksploatacji.
Tc ogólne tendencje realizowane są przede wszystkim poprzez hem1etyzację instalacji w
celu ograniczenia procesów
korozyjnych, przedłużenia czasu eksploatacji oraz lepszego
funkcjonowania urządzeń.
Należy zamontować system
regulacyjny. m.in. termostatyczne zawory grzejnikowe i
automatykę węz:ła cieplnego
(lub innego źródła ciepła) oraz
wyposażyć ją w liczniki ciepła,
aby zmniejszyć jego zużycie.
Pojawiły się nowe materiały
na przewody instalacji c.o. i nowe rodzaje armatury. Coraz powszechniejsze staje się stosowanie nowoczesnych grzejników,
zmiany systemu instalacyjnego,
montowanie ogrzewań podłogo
wych, rozpowszechnianie się
(nawet na terenach objętych zasięgiem sieci cieplnej) indywidualnych żródeł ciepła w postaci
kotłowni na gaz i na olej opało
wy. Jest to wyrazem dążeń mieszkańców, którzy nie chcą korzystać z niskiej jakości usług
ciepłowniczych i monopolistycznych praktyk przedsiębiorstw
ciepłowniczych, dyktujących

wysokie koszty jednostkowe ciei ingerujących w sposób nie·
uzasadniony w instalacje we·
pła

Ciepło

lecz „na chłodno"

wnętrzne.

W szybkim tempie dokonuje
Co należy uzwględniać wybierając sysię prawdziwa rewolucja w ciestem grzewczy?
płownictwie. Nowości w tej
Planując budowę domku lub nową in. dziedzinie prezentowano je na
stalację w istniejącym budynku trzeba dobrze skalkulować (na chłodno) możliwości targach HOUSEBUILDING '95
w Gdańsku, m.in, elementy wyi potrzeby, warto pamiętać o:
* wsti;:pnym wyborze systemu grzew- posażenia źródeł ciepła: kotły
gazowe, kotły olejowe, zbiorniki
czego przed lub w trakcie budowy obiektu
* wymaganiu od firm zajmujących się na olej opalowy- zpiorniki do
systemami grzewczymi przy ofercie przy- przygotowywania wody, uzupel·
najmniej wstępnej technologii kotłowni z niającej i przechowywania wody
wykazem armatury i niezbędnego oprzy- zrzuconej z instalacji, dozowniki
inhibitorów korozji. Na rynku są
rządowania (głównie chodzi o elementy
dostępne nowe wymienniki ciemające znaczący wpływ na koszty)
* wykazaniu aktualnych wymaganyh pła ( w tym płytowe) oraz agre·
atestów, dopuszczeń do obrotu, certy fika· gaty węzłów cieplnych (węzły
tów na znak bezpieczeństwa „B" i aprobat kompaktowe)
technicznych dotyczących oferowanych
(G.A.)
urządzeń, oprzyrządowania armatury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* określeniu jasnych i jednoznacznych
ENERGOOSZCZĘDNE
warunków gwarancji na urządzenia i wy·
konawstwo, prowadzenia serwisu gwaranLOQEN z 3-letnlą gwarancją
cyjnego i pogwarancyjnego.
* wykonaniu projektu technicznego instalacji grzewczej i c.w.u.
* przedstawieniu listy referencyjnej dotychczas wykonanych instalacji.
* przedstawieniu dokumentu świadczące
go o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji dotyczących montażu danego kotła grzewczepoleca STOMPEX
go, ogrzewania podłogowego oraz wykonaSOPOT, 1 Maja 30, tel. 51-10-63
GDAASK-WRZESZCZ, DH Jantar
nia wewnętrznej instalacji gazowej. (Opr. D.)

LISTWY GRZEWCZE

GRZEJNIKI* ELEKTR.
* C.O.
P I ECE

*

Najniższe

ceny. korzystne raty!

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe

oferuje:

oferujemy:
- rury i

NA REMONT I MooERNIZACJe

kształtki miedziane

(I,

- zawory kulowe i termostatyczne
-

kotły gazowe i olejowe lWJ Vaillanl

~

- grzejniki c.o. COSMO-COMPACT
(austriackie)
- zawory termostatyczne
- regulatory c.o. dla domków
jednorodzinnych
:--liczniki ciepła "Cieplik"
- inne urządzenia ciepłownicze
wraz z wykonawstwem. Rachunki VAT.

TEAM ET

- oraz wszystko co jest potrzebne

TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE!
Gdańsk-Przymorze,

do wykonania instalacji c.o., wody i gazu

50-80%
81 -537 Gdynia, ul. Łużycka 6
tel.lfax: (0-58) 22 20 38
Gdańsk. Polanki I, Centrostal - Pawilon nr 2
tel. kom.: 090 504530

GDAŃSK

oraz poniesienia niższych nakła
dów inwestycyjnych.
Przykładem może być wprowadzanie
standardowych wkładów kominowych, które
w niektórych przypadkach i typach kotłów
są bezużyteczne wręcz nie do wykorzystania, a poniesione koszty narzucają później
wybór określonego rozwiązania. Istniej ą
możliwości przesuwania niektórych nakla·
dów inwestycyjnych (budowlanych), obniżających w ten sposób koszty systemu
grzewczego np. kotłownie na poddaszu.
Często wykonawca systemu grzewczego
wchodząc na budowę jest ograniczony pewnymi rozwiązaniami. Najlepszym sposobem
ominięcia tych problemów jest wcześniej
szy, już w fazie projektu budowlanego kon·
takt z firmami zajmującymi się instalacją systemów grzewczych.
W krajach zachodnich występują spe·
cjalne, profesjonalne biura inżynieryjne
pomagające inwestorowi w wybraniu prawidłowego rozwiązania oraz synchronizujące poszczególne etapy. Prawdopodobnie i w naszym kraju sytuacja wymusi po·
wstanie tego rodzaju firm.

ODDZIAŁ SŁUPSK

"-

ul. Słow ackiego 83
tel. (0-58) 57-59-53

Najczęstszym błędem popełnianym

przez osoby budujące domy jednorodzinne
jest podejmowanie decyzji dotyczącej wy·
boru sytemu grzewczego jako ostatniego
etapu budowy. W wielu przypadkach jest
już za późno na prawidłowy montaż syste·
mu spełniającego wysoką ekonomiczność,

estetykę

ul. Orzeszkowej 2
tel. (0-59} 266·59

WODOMIERZE • TERMOSTATY

SANEJ;

Instalacja · jui na starcie
Nieodzownym elementem w energooszczędnej technologii budowy jest prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja centralnego ogrzewania i przygotowa·
nia ciepłej wody użytkowej. Na późniejsze
koszty eksploatacji ma wpływ nie tylko
klasa zamontowanego kotła, ale także szereg pośrednich czynników.

Ciepło
.
. ,.,
na zyczen1e ~

"MAS"

telJfax (058153-47-15, 57·06·54
Znana lirma z duiym doświadczeniem w dziedzinie oszczędności
I pomiaru zużycia energii cieplnej oraz wody uiytkowej poleca:

TAŚMY

wych 2100-2800 m sześc. gazu ziemnego
do wartości 1000-1400 m sześc. Aby dom
mógł być niskocnergctycznym , istniejący
system ogrzewania musi szybko reagować
na zmiany temperatury wewnątrz i na ze·
wnątrz budynku. Tylko wtedy można w
pc!ni wykorzytać bezpłatne źródła energii,
np. promieniowania słonecznego.
Domy energooszczędne mają wyraźnie
lepszą ochronę cieplną w porównaniu z innymi budynkami. Równie istniejące już budynki mogą osiągnąć standard domów niskoenergetycznych. Istnieją różne sposoby
mogące doprowadzić do obniżenia strat cieplnych budynku. W zależności od struktury
obiektu oraz sposobu dokładnych obliczeń
mogą wystąpić pewne różnice w wartościach parametrów cieplnych poszczególnych przegród. Dlatego też przy określeniu
wymogów budynku energooszczędnego
przyjęte zostały pewne zakresy:
• dach: współczynnik k=0,2 Wim kw.
K(lub poniżej)
• ściany zewnętrzne
k=0,5-0,2 W Im
kw_K
• podłoga nad piwnicą lub na gruncie
k=0,35-0,3 Wim kw. K
• okna k=l,8-1,5 Wim kw. K
W celu spełnienia tych warunków mogą
być zastosowane następujące konstrukcje:
- dach:
* iozolacja cieplna grub. 16-20 cm mię
dzy krokwiami lub
* warstwa izolacyjna grub. 12-16 cm
nad krokwiami
- ściana zewnętrzna:
* mur jednowarstwowy grub. 36,5-49
cm (z cegły o wysokiej izolacji termicznej)
- można uzyskać wartość k=0,5-0,3 Wim
kw.K
* mur z warstwą izolacyjną, grubość
muru 24 cm, warstwa izolacyjna 8-12 cm ·
daje wartość k=0,3-0,2 Wim kw. K
* mur warstwowy ze szczeliną wypeł
nioną materiałem termoizolacyjnym, mur
nośny grub. 17-21 cm, warstwa izolacji 812 cm, licówka grub. 11,5 można uzyskać
k=0,3-0,2 Wim kw. K
· strop nad piwnicą lub podłoga na
gruncie:
* warstwa izolacji grub. 6-10 cm, moż
na uzyskać k=0.45-0,3 Wim kw. K
Strat ciepła całkowicie nie da się unik·
nąć nawet w budynku energooszczędnym.
Jednakże w porównaniu do obiektów wybudowanych w sposób tradycyjny . moźna
je znacznie ograniczyć .

c

:.,--,

M

tel.fiu (0,50} 32·14-49
80-389 GDAŃSK, ul. Śląska 66

EKRANY
ZAGRZEJNIKOWE

Tendencie
•
zmian

ręku

INSTALACJE MIEDZIANE

ODDZIAŁ ELBLĄG

FAJS • MORA
ARGO • TERMET

W wiciu krajach (także w Polsce) co
kilka lat wprowadza się nowe bardziej rygorystyczne przepisy i normy związane z
ograniczaniem strat ciepła przez przegrody
budowlane. pośrednio mające wpływ na
obniżenie kosztów eksploatacji oraz
ochronę środowiska naturalnego. Po·
wszechnie znane stało się określenie budynku energooszczędnego lub inaczej
zwanego niskoenergetycznym.
W krajach zachodnich standard niskoenergetyczny w nowym budownictwie sta·
je się obligatoryjny: Pod tym względem
Polska nie pozostaje w tyle. Powszechnie
dostępne stają się i stosowane są w naszym budownictwie materiały, technologie
mające na celu ograniczanie strat ciepła.
Jest to szczególnie ważne w okresie stale
wzrastających cen paliw energetycznych.

Zwię~l!nie sprawności·

IRURY PCV!

w

Zbyt duio enegil grzewcui I pieniędzy traci się na róinych etapach uiytkowa·
nla systemów grzewczych • od budowy począwszy, poprzez wykonawstwo, tech·
nologię, a na ekspolatacll urządzeń skończywszy.
· Rosnące ceny nośników energii skłanlalą do skupienia wlększel uwagi na
działania związane z ogranlczenle111 Ich zuiycla, W praktyce prawidłowe wyko·
nawstwo budynku poci względem ochrony cleplnel okazule się nalszybslJIII, moi·
liWJIII ele111entem poprawy sytuacll,

Domy energooszczędne

44-100 GLIWICE, ul. Boh. Getta Warszawskiego 9
tel. 1032138-26-68, fax 38-26-52

..

ołówkiem

ystemy g ze
dom c energ os

GRUNDFOS,DANFOSSiSAMSON
to szczytowe osiągnięcie techniki
i gwarancja długotrwałej

n i e z a w o d n o
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Autoryzowany dystrybutor urządzeń firmy ~ oferuje:
- zawory tennostatyczne,
· programowane tennostaty dla domków jednorodzinnych,
· automatykę węzłów cieplnych.
Oferujemy także:
Supercal,
- Ciepłomierze
Powogaz, Metron,
· Wodomierze
Grundfos,
- Pompy obiegowe
Reflex,
· Naczynia wzbiorcze
Naval, Facchetti,
· Zawory kulowe
LPM,APV,
- Wymienniki płytowe
- Termometry, manometry
KFM,
- Filtry osadnikowe, zawory zwrotne.
PROJEKTY DOSTAWY MONTAŻ SERWIS

mniejsze koszty
eksploatacji
ogrzewania hal,
warsztatów,
kurników,
kościołów itp.

promiennikami
AMBl·RAD
Kotły gazowe
OCEAN
Dystrybucja - serwis
INNOTECH Sp. z o.o.
Gdynia, ul. Bednarska 3

tel./fax 25-20-56
R·2R24

($)

· • zachodnioniemieckie kotły i wytwornice
pary oraz ciśnieniowe kotły gorącej wody

z certyfikatem UDT i atestem GIGE! !!
•

osprzęt kotłowy

•

pełen

R·2890

Spencer Holland BV

80·264 Gdańsk-Wrzeszcz
al. Grunwaldzka 135 A
tellfax 41-26-49

Dostarcza, montuje,
uruchamia i serwisuje

oraz armaturę rurociągów
pary i kondensatu oraz wymienniki ciepła
zakres

al. Rzeczypospolitej 4 D

tel. 53-02-11 w. 263

urządzeń

ILP
KOMPAKTOWE
WĘZŁY

I WYMIENNIKI

DLA
CIEPŁOWNICTW A

LPM Poland Ltd.
pralniczych

• systemy uzdatniania wody (zmiękczanie,
odżelazianie, od manganianie,
•demineralizacja, uszlachetnianie chemiczne)

Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
Opata Rackiego 14
tellfax 23-57-15

INSTALACJE
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ia w kieszen i

PneprowadzaJąc anallzt kosztów lnwestycyinych systemu ognewanla I przy·
,otowanla clepłef wo.., uiytlcowei, wykonanego w nowoczesnef technologll nale·

ły się llczyf :ii: ko~ztam1 slt9aiącynd ok, 20·25 proc. kosztów całei lnwestycfi. Na•
kłacly te ~:ii:lelą s,, po połowie pomltdzy wykonaniem poszczególnych lnstalacil I
technologd kotłowni. Oto przykład analizy kosztów.
Na przykład, dla budynku ok. 200 m kw.
powie.rzchni u_żytkowej, posiadającego dwie
lub więcej łazienek, przy źródle ciepła z kotła kondensacyjnego lub niskotemperaturowego_z automatyką pogodową oraz z przygotowa1em c.w.u. w układzie priorytetu z
podgrzewaczem l;'_ojemi:ościowym, rozprowadzeme mstalacjI w miedzi lub tworzywie
sztucznym nakłady inwwstycyjne wynoszą:
- kotłownia 12 000-15 OOO zł
- rozprowadzanie instalacji wewnętrznej*
10 000-12 OOO z!
- projekt techniczny 900-1600 zł (zależy
od zakresu)
- koszty robocizny:
a) instalacja wewm;trzna 2500-3000 z!
b) kotłownia 1200-1500 zł
* W przypadku instalacji ogrzewania
podłogowego 75-95 zł/m kw. powierzchni
oraz robocizna 10-20 proc. w zależności od
zakresu robót.
Oczywiście podane wyżej ceny można
traktować j~dyni.e ja.ko wskaźniki porównawcze, pomewaz kazda instalacja sanitarna
musi być trak.to.wana indywidualnie, mająca
mny zakres koniecznych robót i kosztów materialnych.
Należy jednak być ostrożnym i świado
mym faktu, iż jeżeli proponuje się wykonanie posz~zególnych instalacji w wysokim
standardzie, podane ceny nic mogą znacznie
od siebie odbiegać. W innym przypadku
można mieć podejrzenie, iż stosowane są
elementy zastępcze, występują oszczędności
na armaturze ewentualnie nie przestrzegane
są określone kryteria technologii.
Przykładem może być system ogrzewania
podłogowego, gdzie w budynku mieszkalnym
ze względów technologicznych należy stosować ok. 8-10 m bieżących rury nam kw., odpowiedniej grubości warstwę izolacyjną oraz klasę styropianu o gęstości powyżej 20 kg/m sześc., temperatura górnej powierzchni podłogi nie
powinna nigdy przekraczać 27-28 st. C.
Prawidłowo wykonany nowoczesny system grzewczy w budynku stanowi więc
dość znaczny udział w całkowitych nakła
dach inwestycyjnych. Oczywiście bez odpo-

wiednio dostępnych kredytów na tego typu
ill\~estycJe oraz świadomej polityki rządu
związanej z określonymi ulgami (stosowane
na Zachodzie) w naszym kraju będzie mało
osób mogących zbudować dom energooszczędny. Nakłady inwestycyjne poniesione
w okresie budowy będą się jednak szybko
zwracały podczas eksploatacji. Ponownie
prawdziwe i słuszne wydają się słowa, iż
„oszczędzać mogą bogaci".
Podejmując jednak decyzję dalszego wybor~ kotła grzewczego mamy następujące
·
wananty:
- k ocioł tradycyjny
- kocio! niskotemperaturowy NT
- kocioł kondensacyjny
W niektórych krajach w nowo budowanrch obiektach można stosować tylko kotły
mskotempcraturowe NT lub kondensacyjne.
Ze względów energooszczędnościowych koCIOI tradycyjny pomijamy.

Gdań

G

Instalacje wykonywane z polipropylenu

800

820

dzka 471 /IKEA/, tel. 5240-23
7-57
ldzk 85, t

metodą

to doskonały system rurowy służący do transportu:
- wody cieplej i zimnej w instalacjach domowych;
- wody grzewczej w instalacjach c.o. i ogrzewania podłogowego ;
- wody, płynów przemysłowych i gazów o temp. do 95 st. C
w rurociągach przemysłowych i rolniczych.
• kotły c.o. FRANCO BELGE i BERETTA

• akrylowe wanny z hydromasażem
• meble łazienkowe firmy CADAZZO

PHU GEMINI SC

81-412 Gdynia, ul. Kasztelańska 7
tel./fax 22-17-22
STAŁA WYSTAWA BUDOWNIC1WA box nr 121
Gdańsk-Oliwa, ul. Beniowskiego 5

PrzedBiębiorstwo

~

~

~

llandlowo-llsfugowe

u_j) ~ ł u.ł" \

LI Sp. z o.o.
80-387 GDAŃSK, ul Arlwńsi<a ff
....................tel. 52-20-27 .w.godz. _8.00_ -. 16.00................... .
LI

I Cena systemu
Cena systemu
niskotemperaturowego kondensacyjnego
I 4645 2636
61
377
1760--·· 1930 931

instalacyjne firmy AOUATHERM GmbH

fuzjotermicznego zgrzewania elementów

oferuje w sprzeda.i:y hurtowej i detalicznej:

Vaillanl

RURY I KSZTAŁTKI MIEDZIANE
Woeste Yorkshire, Hutmen SA.

WODA, PARA• OLEJ, GAZ• 10 - JO OOO kW
INSTALACJE: C.O. * WOD.-KAN. * GAZOWE

"RABATY dla Instalatorów
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· :1'5PR.ZEbAż * MONTAż * SERWIS.
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• Zawory termostatyczne HEIMEIER • Niemcy

ul Małcużyńskiego 17, 80 - 171 Gdańsk
Tel./Fax (O 58) 32 52 33 lub 32 69 62

PHU

u nas kupują sęsiedzi naszych klientów.
Zawsze ? ~. Nie zawsze. Ale coraz częściej.

HURTOWNIA 1 Gdańsk, ul. Słowackiego 73, tel. 57-59-51
HURTOWNIA 2 Gdynia, ul. Łużycka 3, tel. 24-27-93

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW HYDRAULICZNYCH
MIECZYSŁAWA

BRZOZOWSKA
MALBORK, ul. SAPERÓW 18, tel. 3601 wew. 426

• nagrzewnice powietrza ,
- ogrz. podłogowe
- ogrzewacze wody
• suszarki ręcznikowe

- konwektory
.
- promienniki
- listwy grzewcze
-piecec.o.

BATERIE KRAKOWSKIE PO CENACH
*
FABRYCZNYCH
* FAJANS, ZAWORY, NAJTAŃSZE PCV
KSZTAŁTKI,

* RURY STA LOWE i PCV

* POSIADAMY KONCESJĘ FIRMY CONVECTOR NA MIEDŹ

SPRZEDAż - USŁUGI

- -

I GRZEJNIKI

MIKROENERGETYKA,' Sopot, Krasickiego 2
Manhattan paw. 52, tel. 51-25-68

Gdyn ul, 10 Lutego 21, tel. 20-04-79
64e, t • 51-44~9
Sopot, . N,epodległo

GRZEJNIKI PŁYTOWE FERRO LI • GRZEJNIKI GAZOWE
ZBIORNIKI PALIWA• KOMINY I WKLADY KOMINOWE
MIEDŹ -SANHA. WICU * ARMATURA CIEPŁOWNICZA
POMPY• KOMINKI NA GAZ• ANALIZATORY SPALIN

!iUJU'.tJ
,, Heatln9

• Nowoczesne grzejniki c.o. z konwektorem
- typ C z podłączeniem bocznym
- typ VKO z podejściem od podłogi

Jak zapew11iają specja!i.{ci z EWFE-Po!oma, którzy 11am tę analizę przygotowab;
przyjmując w porówna11iu obecne ce11y za jede11 metr sześcienny gazu, zwrot wyiszvch
~os;:tów inwestycyj11ych kotła konde11saCJj11ego zwróci się po ok. 2 latach, a 11astęp11ie
msta!acja ta zacz11ie 11a siebie zarabiac:.

PY FIR OWE·
, ul. Grun
I. ru

materiały

b) gazowy kocioł kondensacyjny, w którym pompa i przedstawione zabezpieczenia
stanowią standardowe jego wyposażenie .
Ceny podane w markach niemieckich (ceny nie zawierają podatku VAT).

s:

20592/091374

S

NOWOCZESNE SYSTEMY

bezpieczeństwa.

1105

®

INSTALACYJNE- SANITARNE, WODNE PRZEMYSŁOWE I GRZEWCZE

proc. na korzyść kotła kondensacyjnego.
Porównajmy na przykładzie koszty urzą
dzeń i armatury w kotlo~ni spełniającej następujące założenia projektowe:
* moc kotłowni ok. 35 kW
* ciepła woda użytkowa przygotowywana
w podgrzewaczu pojemnościowym o poj.
2001
* kotłownia ma zasilać ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe
* automatyka grLewcza pogodowa
Do porównania przyjęto:
a) gazowy kocio! niskotemperaturowy NT
żeliwny, palnik atmosferyczny oraz niezbęd
ne wyposażenie dodatkowe kotła: czujnik
ciągu kominowego, zestaw pompowy, zawór

2. Niezbędne wyposażenia do podłączenia kotła
3. Podgrzewa cz c.w-.u o pojemn. 200 I
4. Regulator po godowy z możliwością regulacji
obwodu grzewczego grzejnikowego i ogrzewani I
podłogowego +c.w.u.
Układ odprowadzenia spalin {komp!. 12 m)
6. Armatura i oprzyrządowanie kotłowni uwzgl.
- pompę obiegowąc.o.
- pompę ogrzewania podłogowego
- pompę ładującą wody użytkowej
- pompc; cyrku lacyjną c.w.u.
- naczynie przeponowe c.o.
- zawór bezpieczeństwa c.w .u.
- pozostała armatura i murowanie
w obr bie kot łowni
SUMA

C<•©•).)

aquatherm-POLSK A

Biorąc pod uwagę sprawność średniomcz
ną pozostałych dwóch kotłów oraz roczne
ich zużycie paliwa, można przyjąć, iż różni
ca ta będzie się wahała w granicach 15-20

- czakiipkotta

kolana hamburskie
kołnierze stalowe
zwężki stalowe
zawory kulowe (woda, gaz)
zasuwy wodne
armatura wodno-gazowa
armatura sanitarna
baterie, wężyki elastyczne
zawory termostatyczne
firmy DANFOS

GDYNIA CISOWA
ul. Kcyńska 3
tel. (0-58) 23 73 OO
fax (0-58) 23 17 95

--

~--1

Analiza kosztów inwestycyinych

Konde s
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OFERUJE

t. F § 1 k'i.
'-- ..........................- - ~
Kotty ~ Vaillanł \:,re@len

Armaturę grzewczą _llt;3HelZ
G~zejniki co/f/VECTOR
• Grzejniki łazienkowe
Wkłady kominowe
Izolacje Thermaflex
m
, Rury i kształtki z miedzi
80-451 Gdańsk, ul. Kościuszki 8
telJfax (0-58) 41-01-33,
tel. kom. 090 50-29-99
pon.-piątek 7.00-18.00,
sob. 8.00-13.00

HURTOWNIA:
skowo
61- 98
tax 25-05-'90

MIEDZIANO
-ALUMINIOWE
I

I
78

TYPOW,

245-6000W

MOC1

GWARANCJ A 6 LAT

NOWOSC
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
1000 W I 2000 W
KOTŁY GAZOWE, OLEJOWE
WIELOPALNIK OWE
RURY I ZŁĄCZA Z MIEDZI
I TWORZYW SZTUCZNYCH

Wykonawstwo poprzez 1500 au.toryzowany~h
zakładów instalatorskich na terenie całego kraJu
CONVECTOR - Filia w Gdyni
Gdynia-Orłowo, ul.Inżynierska 111
Tel/Fax (0 -58) 248 144, Fax 57 85 52
Czynne: 8.00 - 18.00 (soboty 8.00 - 12.00)

.

.
SPRZEDAZ RATĄ
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tÓ GWARANCJA JAKOŚCI
I BEZPIECZEŃSTWA

a dla
NASZYCH KLIENTÓW:
• wysokie bezpieczeństwo użytkowania
• niskie koszty eksploatacyjne
• gwarantowana jakość i sprawność
kotłów sprawdzona w Polsce od 1991

•

•

Oferujemy
w zakresie systemów grzewczych:

. ._,~11«
.....
V

,..,

• projekty kotłowni i ins!alacji
w małych i dużych obiektach,
• wykonawstwo i nadzór,
• doradżtwo i analizy energetyczne

'S FE - POLONIA
siedzibo wPolsce
80·826 Gdańsk, ul.Długi Targ 8·10, tel.0-58 31·89·36, tel./fax 0·58 31·19·03

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ PRZYJMUJĄ
ZAPl:A TĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
:

Str. 20
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PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ·

• PRODUKCJA •
MONTAŻ• SERWIS

>- OKNA DACHOWE

>- OKNA WYŁAZOWE
>- FOLIE DACHOWE
• PAROPRZEPUSZCZALNE
• PAROSZCZELNE

BEZPIECZNE (szyby hartowane),
(drewno impregnowane próżniowo),
"CIEPŁE" (szyby napełnione gazami szlachetnymi),
FUNKCJONALNE (obracane do mycia o 180°).

TRWAŁE

• ATEST ITB

HANDLOWE

84 • 230 RUMIA ul. Dolna 23

Tel./fax 71-31-52
Tel. 090-502-093, 25-46-40

• 10 LAT GWARANCJI

LIDER WPRODUKCJI I SPRZ.EDAZY OKIEN DACHOWYCH WPOLSCE
DEALERZY REGIONALNI:

KOŚCIERZYNA

GDAŃSK
"AMBIT"' · ul. Nowolipie 28 tel.32-52-66
"EDJ". ul. Jcd. Robotniczej 283, tel.39-09-34
"'VANTONA" -ul. GrunwaldEka 303,
tel.52-00- 11w.17
"DR EWN OMET" -ul.Droszyńskiego 13,
tel.52-27-01

"AMBIT"-ul. Przemy$lowa 1, tel. 86-27-~3 w.2 18

KARTUZ Y
"UNIWERSAŁ·

SYSTEM", ul.

Gdańska

29,
tel. 8 1-08-86

ELBLĄG

"ATPOL'"- Gronowo Górne 35, td.33-31-08
"CANPOL"- Kazimie rzowo 4, tel.32-53-50

BIURO HANDLOWE Gdarisk

ul. Żytnia 4/6
tel./fax 0-58/313860

Centrala: OKF Mikołów
u l. Jasn a 1-5
telJfax 0-3/1260751
tel. 0-3/1260723

z PCV VEKA,

o

- ceny fabryczne

Najnowocześniejsza

't4ou1111'.:

Z okuciami niemieckimi
lub 10% tańsze
z okuciami polskimi
~ i:
· MONTAż - szybki. czysty§ :
NIETYPOWE ZABUDOWY ~ ;'

okna, drzwi

rolety, witryny
-montaż

technika okierin'a
i drzwiowa.

tel.lfax 41-87-89

0K
.

PARAP

·'.i

Najlepsza jakość,
materiały, wyl©nanie .

.

Do30X

,,...

I

Salon sprzedaży

WIELKĄ WYPRZEDAŻ OKIEN
Z RABATEM
ORGANIZUJE PRODUCENT

"JOCZ"
zaprasza

PHU FLOPOL
PIERWOSZYNO k/GDYNI

ł

PROFILE THYSSEN ł OKUCIA WINKHAUS

ATRAKCYJNE
CENY

TEL. 79-14-43, 79-13-51

POLECA PRODUCENT

OKNO SA Gdańsk, Grunwaldzka 76ll8
tel. 41-12-31 wew. 344 i 326
ORAZ 090 50-29-1 O
POMIAR I MONT.At I SERWIS

POKRYCIA DACHOWE: blf~~i\~~nnee

81-385 Gdynia ul.Krasickiego 2
tel ./fax 20-15-17, 20-17-39

PRODUCENT OFERUJE:

blachodachówki

Glazura
i terakota

TERRAZYT
18-400 ŁOMŻA, ul. Spokojna 21 O, tel. (086) 1B-65-65, fax 18-00·55

estetyczne, funkcjonalne, łatwe w konserwacji,
termo-, dźwięko- i wodoszczelne, trwałe i nie zawierające
szkodliwych substancji (kadmu i ołowiu).
Udzielamy wieloletniej gwarancji na nasze wyroby.
Zapewniamy transport oraz montaż.
Zapraszamy do składania zamówień wsiedzibie firmy
oraz w przedstawicielstwach:

PEŁNE WYPOSAŻENIE
ŁAZIENEK

WSZVSTKIE FARBY
• ZEWNeTRZNE I WEWN~TRZNE

Gdańsk,

ul. Grunwaldzka 139 p. 55
tel. 058/41-00-01 wew. 258
Gdynia, ul. Śląska 34 "LUPUS"
tel. 058/20-86-07
SOLIDNOŚĆ· DOŚWIADCZENIE· GWARANCJA

PŁYTY

GIPSOWO· KARTONOWE
Jlił. [JT"ll f[n,...,_ 1....-0. MATY PŁYTY OTULI NY
,,..
J'13T do IZOLACJI i OCIEPLE Ń

armatura sanitarna

NAM MOŻESZ ZAUFAĆ!

Przedsiębiorstwo

ProdukcyjnoUsługowe "RADOX" Sp. z o.o.
83-11 O TCZEW, ul. Jagiellońska 55A
tel./fax (069) 31-64-96,
tel. (069) 33 73 17, 33 74 30

drzwi, okna PCV
Bramy garażowe,
przemysłowe

80-209 CHWASZCZVNO

USł.UGI BUDOWLANE

_.........

• generalne wykonawstwo robót
ogólnobudowlanych

.........

• elewacje wraz z dociepleniami
• roboty remontowe i wykończeniowe (ścianki
i sufity podwieszane)
I

USŁUGI FASADOWO-METALOWE
• wykonawstwo fasad budynków z elementów
aluminiowo-szklanych i kamiennych
• montaż witryn sklepowych, ścianek działowych

UWAGA:

OFERTA DLA WSZYSTKICH FIRM
· budowlanych
• dekarskich
- składów i sklepów z mat. budowlanymi
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
KORZVSTNE RABATY
UMOWY NEGOCJOWANE INDYWIDUALNIE

aluminiowych, ogrodów zimowych
• produkcja ślusarki aluminiowej: fasady, okna,
drzwi, werandy
• rusztowania budowlane
• kraty ozdobne, okienne, wystawowe i bramy
różnego typu
• balustrady schodowe, płoty i ogrodzenia

· ·

,

c

Producent okien i drzwi z PCV
firm niemieckich AUBI i REHAU
OFERUJEMY RÓWNIE:t

• witryny sklepowe

PANORAMA i VEKA
METALPLAST i WINKHAUS

pomiar1- demontaż· montaż
z obróbką murarską
NA KAtDĄ KIESZEŃ !
Gdynia-Redłowo

.._______________"'!"___
18163/1 1/b

ZAPRASZAMY DONASlYCH BIUR OGŁOSZEN

OKNA

I

ul. Kaczewska 18
tel./fax 26-11 ·04, 29· 75-33

.

•·

t SPRZEDlt RATALNA ł KRÓTKIE TERMINY WYKONANIA ł S·LETNIE GWARAlłCJE f

Gdań•k. tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, w god/ 8. 00~18.00; fax46-35·68 cafą dobę. Gdynia, tel. 20-08-32, 20-D4-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; Elbl11g, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Pmszc.z Gdański, tel.lfax 82·23-25 w godz. 8.00 • 16.00; Tczew, tel.lfax 31-63·26 w godz. 8.00 - 16.00; Stcrog11rd Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 • 16.00
RG

• DOM, MIESZKANIE, OSIEDLE• DOM, MIESZKANIE, OSIEDLE•

I ~IS~
DirersClub
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. Jntermtimaf

HURTOWNIE-SK LEPY

Wełna

mineraln a

80-398 Gdańsl<

amlców ~ 3

telftax (0·58) 53·16-$1

Materiały

1. Płyty - izolacja ścian,
podłóg, stropów,
stropodachów
2. Maty, otuliny - izolacja
rur i bojlerów
- Wyrób ekologiczny, niepalny
'
hydrofobizowan y,
- zastępuje styropian
cena m 3 już od 41 zł+ 7% VAT
m 2 - od 2,40 zł+ 7'Yo VAT

Klinkierowe płytki:

Mt'

PODŁOGOWE. PRZECIWPOŚLIZGOWE

ELEWACYJNE, STOPNIE SCHODOWE
PARAPETY JEDNO I DWUSTRONNE
Cegła:

GLAZURA
TERAKOTA
GRES

Kleje i fugi dla budownictwa:
''LITOKOL", "CERESfr'
"KREISEL", '\4TLAS"
KLEJE EPOKSYDOWE
MASY SAMOPOZIOMUJĄCE
SILIKONY

SZAFKI I KABINY ŁAZIENKOWE
WANNY, UMYWALKI, KOMPAKTY
BATERIE, GRZEJNIK O-SUSZARKI

NOWE WZORY
GDYNIA, ul HUTNICZA 40
tel. 23·00-25 w; 36
23·19-85 w. 36

···1" .

DACHÓWKI lTB
I CERAMICZNE

WIELE IŃNYCH MATERIAŁÓW:

TYS AND, FARBY E.'lillLSYJNE, OLEJNE, LISTWY WYKOŃCZENIOWE,
NARZĘDZIA, GIPS, PŁITY GlPSOWE, GAZOBITON, CF.Gł.A, PAPA.

l:~~h~~~-i

I terakota ł płytki klinkierowe t

płytki techniczne (gres)

mI uIQ

POLEC A

YKŁADZI

/(C'~

f

u dywanowe {szer. 2.4 m) :.J PCV (szer. 2, 3, 4 m)
o dywany i chodniki
O materiały wykończeniowe

C:,~~~
<('>,s,,._

-

'(,t~

• Gdynia Grabówek,
ul. Opata Hackiego 12
"B' 23-08-02, 23-52-86 ąb
bt. .lt.1_',
MTS s .c. Gdynia,
~ 1_', A
ul. Mściwoja 1O
-<~.t_
"B' 20-89-79

°

HURTOWNIA I SALON FIRMOWY
Gdańsk-Suchanino

ul. Schuberta 104, telJfax 321-713

SALONY SPRZEDAŻY

ISOLIT, ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola,
tel./fax (0·16} 42-44-33

SPÓŁKA AKCYJNA
"DOBROMYŚL n

TOWARZYS TWO ZIEMSKIE S.A.
OFERUJE W GDAŃSKU OSOWEJ:

- komfortowe mieszkania własnościowe
na kamera lnym osiedlu w 2 i 3 kondygnacyjnych,
energooszczędnych budynkach z poddaszem użytkowym,
realizowanych systemem tradycyjnym.
· przewidziane zasiedlenie
sukcesywnie od 1996 r.
- dla każdego zapewniamy możliwość kupna garażu
- umowy negocjowane indywidualnie
- ceny promocyjne

TANI OPAŁ
WĘGIEL,

TAPETY
I GATUNEK
NISKIE CENY
ATRAKCYJNE UPUSTY

KOKS, MIAŁ

HAGAR. GDYNIA

poleca: PTH "TECH COM"

EKRANY

UL AKACJOWA 55 A
TEL. 248-379

OCIEPLAJĄCE

ul. Toruńska 10
tel/fax 38-36-89

Gdańsk,
201wo3

CENTRUM
OGRODNICZE
LlłJ/ OFERUJE:

BUDUJE W DZIELNICY GDA~SK-ŁOSTOWICE POU.:DNIE
OSIEDLE MIESZKANIOWE SKŁADAJĄCE SIĘ Z NISKJCH
BI.OKÓW MIESZK\LNYCH J DOMKÓW JEDNORODZI~. NYCll Z MATEflIAŁÓW TRADYCYJKYCH EKOLOGICZ·
i'IYCH (ceramika)
PRZEDPŁATA WYNOSI:
: · ~0% WARTOŚCI MIESZKA.~lA DLA POSIADACZY KSL~·
. ZECZEK MIESZKA.\'IOWYCH LUB,
· 40% DLA OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH KSIĄŻECZEK

tel. 570-350 PQ 16.00
lub oferta nr 20402,
Biuro Ogłoszeń Gdańsk, Targ Drzewny 317

PONADTO OFERUJE:
· \WSOKJEJ JAKO$CJ PRZECIERAi'-HE DREWNA:
· DESKJ, KRAWĘDZIAKI· DOWOLNEJ WIELKO$CI
· WYKONANIE NA ZLECENIE BI.OCZKÓW BETONOWYCH R
f
· DOWOLNE WYMIARY

I

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA
MIESZCZĄCEGO SIĘ WGDAŃSKU-ŁOSTOWICACH

na nieuciążliwą produkcję

I

PRZY UL. NIEPOŁOMICKIEJ 40,

Owocowe i Ozdobne
Szeroki wybór, niskie ceny
KOSIARKI DO TRAWY
PILARKI • spalinowe i elektr.
MEBLE OGRODOWE
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE

- Rabaty posezonowe Sklep firmowy:
Gdynio. ul. Swiętojońsko 130/ lA
Hurtownia:
Sopot. ul. Kopernika 5
tel. 51-26-19

20-77-30

TEL. 39-93-83 od 8.00 do15.00.

ZAPRASZAMY!

AUTORYZOWANY . • ;;; n1on GIPS ~
~
""""'
DEALER
SYSTEMY WENTYLACYJNE I OŚWIETLEN IOWE

m

THERMATEX
SUFITY PODWIESZANE
Zl't.YTNA' ZV,t ÓKNA M'NEIWNEGO

.
duline (fidl[tlli9 r

POKRYCIA DACHOWE
I ŚC IENNE

SZPACHLOWY • BUDOWLANY • TYNKARSKI

tii'i&Prn· r:mm m:z:1 1,1tMm m

wg indywidualnych wymagań klienta

OFERLJ,JE RÓWNIEŻ:

WEŁNA

- działki budowlane w Sfawoszynku

~

Karwi ( 1,5 km od morza)

:;;

informacje w siedzibie Spółki, Gdańsk,
ul. Bielańska 5, pok. 202, tel. 31-10-84, 31 -90-72
Szczegółowe

, _ .--------••

L

t

GWOŹDZIE, KTÓRE NIE DAJĄ SIĘ RDZY!

• - --, - -··,

McN-

·-

-·

E
METALOW
•doPROFILE
poddaszy
sufitów,
budowy

!Z NAMI ORZYSTASZ
l SZUKAJĄC TRACISZ
\

PRODUKCJA
• GDAŃSK·KIEŁPINEK

ul. Szczęśliwa 20, tel. 475-287, fax 475-288

PRZEDSTAWICIELSTWA:
Przeds. handlowe TARIMEX Sp, z o.o
• Gd.·Kokoszki

Biuro Handlowe:
• GDAŃSK

ul. Budowlanych 31, tel. 475-105
41 -20-56

• GDYNIA

Joanna

• GIPSY, SZPACHL E,
KLEJ GIPSOWY

Bąkała,

IA
AKCESORuchwyty

narożniki, taśmy, wkręty,

Pszcz611d,

f

ul. Jana Pawła li 21, tel. 725-622

ul. I Armii Wojska Polskiego 13
(budynek Budimexu), tel. 201-761 wew. 118, 106

Wraz z rozwojem techniki mocowań doskonaliliśmy
nasze produkty. Jesteśmy wiodącym w naszej branży
producentem w Skandynawii.

osłon,

ścian,

.......... .,,_ .., ... .._. _.,.,__ ........ .

ul. Wały Jagiellońskie 2/4 (budynek Lotu)
tel. 31-81 -54, fax 31-71-34

/RAI-FIC
CORPORAnON

tel. 56-12-71 w. 39, 56-12·87 w. 39
tel 0-90 50-96-60

Wielka promocja systemu KBE !l
'

81-969 Gdynia
ul. Janka Wiśniewskiego 20
tel. {058) 27 86 96 fax {058) 27 86 74

Wśród

naszych produktów znajdziecie:

PRODUKT

ZASTOSOWANIE

~I "" [[! [[(J Il [ll [[J [ lll ~

GWOŹDZIE WALCOWANE· montaż palet,

-

~
~~

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW FIRM:

~
hebel

·.l •

Rigips.
PŁYTY

GIPSOWO • KARTONOWE
PŁYTY SPECJALNE· GIPSOWE
"RIFLEX" 6

mm i inne

KONSTRUKC JE· OSPRZ!IT
• Poszukujemy do współpracy
dystrybutorów grupy „B"
• Udzielamy rabatów!

EKO-BUD-GIPS

gipsowokartonowych, drewnianych i wiórowych

mo ntaż

·Ili l lllllllllllllllL.l3>-

:>

<e::::>

~~~~~ ~

sidingu, papy, dachówki bitumicznej

GWOŹDZIE DEKARSKIE · montaż blach
trapezowych i falistych płyt dachowych

"FARMERSKIE" SAMOWIERTNE
blachodachówki i blach trapezowych
do konstrukcji stalowych i drewnianych

WKRĘTY
montaż

GWOŹDZIE "CONFIX" · mocowanie
elementów drewnianych do betonu
KOŁKI

szafek,

"OLA" I "DRIVA" • do zawieszania
półek, itp. na ścianach gipsowych

oraz 1OO innych elementów złącznych
~'jJJ.9'. : : :

UIIJłl Gł
SUFITY PODWIESZANE
THERMATEX

ELEWACJE WINYLOWE
SIDING VYTEC

PUNKTY SPRZEDAżY:

Gdaruik, ul. Na Zboczu 105, tel 32 67 66
Gdańsk, ul. Miałki Szlak 48/50, tel. 090 50 33 94, 31 05 11

ZAPRASZAMY DO NA5ZYCH BIUR OGŁOSZEŃ

konstrukcji budowlanych

WKRĘTY · montaż płyt

GWOŹDZIE PAPOWE CYNKOWANE OGNIOWO

~~
• okna i włazy dachowe
' • dachówka i blachodachówka
~:.· • wełna mineralna i folia dachowa
okna drewniane STOLIMPEX
·:: • rynny PCV i akcesoria

GWOŹDZIE OCYNKOWANE
montaż

> elementów do ścian ceglanych i betonowych

~ · - _=----i:;-.

G

konstrukcji i elementów drewnianych

GWOŹDZIE DO BETONU • do mocowania

[!:r=" ..

(I

, • okna PCV PROFIL VEKA

MINERALNA

Gdańsk. ul. SZCZECIŃSKA 41-49

System KBE, Panorama
ProdukcJa, sprzedał, montai:. AtrakcyJne ceny
Dopłata za kolor tylko 15%

~I

MATY, PŁYTY, OTULINY
DO IZOLACJI I OCIEPLEŃ

GIPSY

- domy wolno stojące

li551

blachodachówka

-

QB8Z

koło

o'feruje

14623/12/23

GDYNIA, SKWER
KOŚCIUSZKI 13
TEL. 297-044

•~OtkUKCVJ~A

c:J blachy cienkie
;") kątown iki
~
:::J 0 6 gładka od 0,89 zł/kg
n pręty żebrowane od 0 ,75 zł/kg

GDAŃSK, ul. Wielopole 6
tel. 474-802 wew. 319

DEKORATOR

TOWARZYS TWO
zI EM sK I E

n blachy grube 3-;- 120 mm

Gdynio Karwiny, ul. Wielkopolsko
vis-a-vis Stacji Trzy Korony

To trzeba koniecznie poznać i zahaczyć
Dla zainteresowanych próbki
i możliwość zakupów stojaków na raty.

80-851 Gdańsk
ul. Bielańska 5
Tel, 31-10-84

.

zbrojeniowa

F

• LEKKIE, llOZPIĘTOŚ{ do 1,2 m
· CENA: PROMOCYJNA

Sklep firmowy Gdańsk
ul. Stągiewna 1
"B' 31-69-17

Gdańsk. ul. Mostek 2/4
Gdynia-Chylonia, ul. Rozewska 1
tel. t-en. 31-92-64, 31-91-53 wew. 39
tel/fax 23-09-78

ul. Litewska 11
tel. 31.09.27 -

I
O ślusarka aluminiowa
l i O posadzki, marmur, terakota I '.;
.. J 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 3 l ti
, L _ t.!'·J~1!"~ _ ~ 02 ,

/budownictwo mieszkaniowe I Inne/

RYNNY PCV

n

I Gda~slc,

I'-·- - ~ ·
PREFABEX

STROPY PREFABRYKOWANE

duży wybór płytek ceramicznych
ł glazura

ZI O tynki szlachetne

TERIVA ·NOWA „i

bezpłatnie.

SOSNOWA

KR~GI BETONOWE I
Pt YTY DROGOWE, ·
Sufity podwieszane
YOMBY
mineralne
RURY BETONOWE
sufitowe
oświetlenia
O
I
RURYVIPRO
tł O ścianki działowe wsystemie" Knaufa" I.;r
BLOCZKI BETONOWE
I-

t ....·.

EWG.
.•. ,... • Wystawiamy faktury VAT.
f • środek wysyłamy
·.. · na cały kraj.
• Prospekt i cennik

Pokrycia dachowe:

Polecamy dodatkowo w Pruszczu:
Tarcica:
Wykładziny dywanowe:
"NOVITA"

ł

• Izolacja pozioma
bez kucia i odkopywania
" fundamentów.
~ • Osuszanie ścian • proste
- 2 x pomalować ścianę
i gotowe.
'
• Znikają grzyby. wilgoć
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Izoluj sam swój dom
oryginalnym niemieckim
środkiem 11ISOL1T®"

IMPORTER

Wyposażenie łazienek:

KLINKIEROWA
ELEWACYJNA
DROGOWA

Somonino
tel. 81-49-32, tlx 84-13-15
Magazyn: Gdańsk-Osowa (Dworzec PKP)
tel. 52-73-64
Magazyn: Gdynia
tel. 21-30-21

83-000 Prus.cz Gdańs!\i
NcwrJNiejs/ri6g 24a
tel./lax (o.58) 62-20-81
llx 512240

budowlane i wykończeniowe

BEZPOŚREDNI

..JCBWII

GLAZURA
Wt OSKA

a.oo -1s.oo Sobola a.oo· 14.oo

_pp,,u..1...ro p.oL,,A -

NASZE BIURA OGl:.OSZEŃ PRZYJMUJĄ
ZAPl:.ATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

Biuro Sprzedaży na Polskę północną:
PH "HAMAR"
ul. Łużycka 9. 81 -537 Gdynia-Redłowo , tel. (0-58) 22-12-13
Autoryzowane Punkty Sprzedaży:
Elbląg: "TECH-BUD" ul. Warszawska 66 tel. 32-79-08
Starogard Gdański: " DEBIUT". ul. Kanałowa 21 tel. 240-6 1 w. 133
Gdynia Redłowo: PPH "DOMAX" , ul. Wielkopolska 23, tel. 0-90-50-20-36;
Kościerzyna: PH "ELGRAND" , ul. Przemysłowa 4, tel. 86-27-81:
Reda PPH "DOMINIK", ul. Wejherowska 67, tel. 72-32-23;
Tczew: PH "AMAD". ul. Żwirki 40, tel. 33-81 -31,
Gdańsk: Sklep Metalowo-Sanitarny. ul. Targ Rybny 10 c. tel. 31-24-02:
Gdynia: Sklep Metalowy, ul. Morska 93, tel. 20-59-48;
Pruszcz Gdański: PH M. Rokita, ul. Grunwaldzka 21, tel. 82-36-83;
Puck: Lesner SMR, ul. 10 Lutego 27, tel. 73-22-70;
Władysławowo: Lesner - Sklep Wielobranżowy . ul. Portowa 5, tel. 74-00-66;

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ PRZYJMUJĄ

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

Str.22
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SZAFY, ąĄ~l:>~-~QIJY, WNĘKI
Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

KOMANDOR

[I]
.

KOMANDOR

lll!f!!!!I!!!!!!!!!!~l:::i

.

Zabudowa wnętrz na dowolnY'wymiar .

GDAŃSK, ul. Prusa 2, tel. 41-80-86
GOA~. WielOM'yn, box 54, tel 31-1o-34 w. 382 • Targ Rakowy 'Gildia', boK 102, tel. 31-24-01
GDYNIA, ul. Sv,,ętąańska 128' ul tO Lutego 23 , Skwer Kościuszxi 13b, tel. 20-59-58 .- -• PP.USZCZGDAŃSKI, ul ~na 36, lll. 82-48-93
ł STAI03ARD GDAflSKI,Osied~ rolecia ONP 1e, tel. ~1-93
TCZEW, ul. Wąska 2, tel. 31-37-!14
I 'łtrJHEROWO, ul. Sobia1ikiego 'll.7, tel. 72-231i1 w. 38.
SPRZEDA! RATALNA * ODPISZESZ TO OD PODATKU
194;,~2,

Miedż

Mosiądz
do 3, iO
Aluminium elektryczne_ do 3,00
Aluminium inne_ _do 2,00
stal KO
do 1,50

,

Kl'llił1U)

WITEX

fu1drz~t

lll~ło~:z.c·w:sk1

0

antywłamaniowe

Oferuje:

przeciwpożarowe

• stolarkę drewnianą z okuciami ROTO
• wystroje wnętrz
• schody z montażem

stalowe
aluminiowe
drewniane
tłoczone .PORTA•

REALIZUJEMY INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA
DLA FIRM I OSÓB FIZVCZNYCH·
18014/091309,b

341 , tel. 39-08-88
19871/09

DYSTRYBUTORZY:

I RATA

1zl\J\ELS

~~

·.

Gdańsk

0 „WJ
)tit DP., -

1YLKO 1

.GERDA STAW

I GARAłDWE

!ALUZJE I ROLETY

Gdańsk,
Jedności Robotniczej

81-310 Gdynia
ul. Śląska 35/37 p.524
tel/fax 21 17 29

~°"l"0J~llll~'.K:I

81-506 Gdynia ul. Stryjska 1 tel. 244257

ul.

SUPER-LOCK

»,nugum«

OKNA,DRZWl,WITRYNY,
ZABUDOWY z PCV I alumlnlum,
ROLETY ANTYWłAMANIOWE

,,.,

_ _ __

·~

I

52-00-71 do 76 w. 2232
57-07-80

~fiJO~

Elbląg

33-16-35
Wejherowo 72-23-51

Najwyższej jakości

- OKNA Z SOKÓłKI
- OKNA DREWNIANE
TYPU.EURO"
- OKNA Z TWORZYW
WS2YSTKIE WYMIARY

Okna,dnw~

witryny I PCV

i aluminium
Ogrody zimowe

/KSZTAŁTY

ANIDRECH s.c.
QfaruJe_w__ciągleJ__spn_ed_aŻ'f_:._
..-- Deska podłogowa
..-- Boazeria
..-- Listwy wykończeniowe
... Farby i lakiery

... SIDING (kanadyjski)
..-- Podłoga typu "bar''
..-- Okna drewniane
... Drzwi

- OŚCIEŻNICE - PODŁOGI
- LISTWY - DRABINY
- KLEJE - FARBY - PIANKI - KOTŁY C.O.

pomiar + montaż
'

I SZEREG INNYCH
WYROBÓW D~ DOMU
Z OGŁOSZENIEM
UPUST DO 5%

il

elewacje winylowe
typu SIDING
Gdańsk-Oliwa

GDYNIA, ul. Kmdr. Przybyszewskiego 5, ul. Mylna 13
tel.lfax 20-16-89
ul. Unruga 73

ul. Bażyńskiego 32
tel./fax 52-49-21

tel.lfax 25-33-44

._,M©>
Farby, Lakiery

PŁYTY GIPSOWE,

SUFITY,
AKCESORIA, GIPSY,
DESKA PODŁOGOWA,
BOAZERIA, LISTWY

IMPREGNATY
!::!:BAZAR@

•
GDAfłSK MORENA, w. K/lJczlwwskiego 27 a, tel. 47·97-80

WYKOŃCZENIOWE,

SZCZECIŃSKA23, 19/. 57-17-21, 5cpot. ul. Pułaskiego 7, tel. 51-35-62
R-2851

PPH Sp. z o.o.

Odzież robocza
i środki BHP

m, eta l p

Ia ,

ł:

1=.ru.n..a..c..

ul. Gronwaldzka 64
tel.!fax 82-37·31

SPRAWDZONE W SUROWYM
KLIMACIE SKANDYNAWII
Tworzą lekki i trwały dach w harmonii

PRODUCENT: ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
ZPH "SKÓRTEX" s.c.
14-500 Braniewo
ul. Olsztyńska 4, telJfax 0-5043/2562

z naturą, ale odporny na jej kaprysy
• Osnowa • 120 g włókna szklanego
• Unikatowy system

ATLAS,CERESIT,TYSAND

klejąco-uszczelniający

ul. Łąkowa 35/37, tel. centr. 058/318635
ul. Niska 5, tel./fax 050/324329
Sztum, ul. Zw. Jaszczurczego 7, tel./fax 0557/39-46

Gdańsk,

Elbląg,

Niskie ceny • WYSOKA JAKOŚĆ - ULGA NA WPŁATY
PERON - MIŁA I SZYBKA

W.."4"1'-t,:11-1:-t ścian działowych,

.

..__,_

w każdej chwili
• Gotowe rozwiązania umożliwiające
łączenie okien w grupy
• Rolety, markizy, żaluzje

i98!03

,.

Sprzedawca

:;;_ PUH

~~

......lloo4ł"IIIWl!::IIIII!!
__ _ Szeroka gama wypełnień· szkła, blachy, laminaty
81-327 Gdynla.

ul.Wolności

20

tel./fax: 21-98-24. 21-99-64

Ponadto:

OFERTA SPECJALNA !

TEL 39-02-20 w. 203

Ręczna piła

WYKONUJEMY POSIADAMY DYSTRYBUTORÓW
PRACE
NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
DEKARSKIE [l:~~':_DHAMMl:R
/tf;iNTEROOl\1
lcopal as Norway
··

UWAGA: kurtki zimowe w cenie
od 35 zł do 65 zł

całym świecie

• Duży wybór rozmiarów dostępnych

1886(105'2"'1

witryn

~ - - - ~ Zapewniamy doradztwo, pomiary, transport i montaż

PPU "USUS" sp. z o.o.
GDAŃSK ORUNIA
UL JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 2231225

OBSŁUGA

• Sprawdzone przez klientów na

CODZIENNIE 8.00·17.00
SOBOTA 8.00·13.00

• Elastyczna w bardzo niskich
temperaturach
DYSTRYBUTORZY:
PHUDOMIX~~
GDYNIA ORŁOWO
UL WIELKOPOLSKA n
TEL 22 49 54

Zaprasza do SWOICH HURTOWNI

DRZWI KASETONOWE
DREWNIANE, SUWANE, BRAMY
GARA20WE, OSCIE2NICE
DREWNIANE I METALOWE,
OKNA, PARAPETY,
CEMENT, WAPNO, CEGŁY,
GAZOBETON,
GW02DZIE, KOŁKI
ROZPOROWE, WEŁNA
MINERALNA, STYROPIAN, PAPY,
LEPIKI, SILIKONY, PIANKI
MONTA20WE,
FARBY FTALOWE I EMULSYJNE,
LAKIERY I IN.
GOTOWE ZAPRAWY

spalinowa

PARTNER X-1200 Mark II

z tarczą 400 mm do cięcia
asfaltu, betonu I stall.

~

TYLKO W PAźDZIERNIKU
I LISTOPADZIE !

OMEG A

PODŁOGI SZWEDZKIE

wysoka jakość

sprzedaż hurtowa i detaliczna
usługi montażowe

GDYNIA ul. orska 37 te1.20 ts4a

l

a
..
gwaranCJl

PODŁOGI

BEZPOŚREDNI IMPORT

P

A

PPHiU "MIRMAG"

lNIR

ul. GRUNWALDZKA 62
83-000 PRUSZCZ GD.

NAJTAŃSZE W TRÓJMIEŚCIE

tel. 82-33-76

·
O CLASSIC
ESPRIT · LITE

ORIGINAL

WSZYSTKIE WZORY PRODUCENTA

AUTORVZOWANY DEALER ,

FIRMY
''TRANSMACi·BELET"

PERGO, PERSTORP

„ES•BUD"
Gdynia-Orłowo,
'

OFERUJE:
WÓZKI MAGAZYNOWE:

ul. Limbowa 31, tel. 22-35-14

PALETOWE PODNOŚNIKOWE
PLATFORMOWE
SPECJALISTYCZNE:
DO BUTLI SKRZYNEK BECZEK
WORKÓW SCHODOŁAZY
TACZKI

''
Tczew, al. Solidarności 14
Przedstawiciele Kopalń

REGAŁY

ZESTAWY KOŁOWE I KOŁA
PASY SPINAJĄCE
DO MOCOWANIA
ŁADUNKÓW
TAŚMY I NAPINACZE
DO PAKOWANIA
ZAWIESIA I STROPY

- SUPERCENY:

WĘGLA - MIAŁÓW - KOKSU
VOSTKI 2S

,:r Tczew (069) 31-51-17

KOSTKI

- krótki termin
realizacji zamówień

~ OBRZEŻA
~/

~ /

A

//

KRAWl;ŻNIK

DROGOWY

(069) 31-11-02
43-10-95-:-97 wew. 61
Pelplin 090-50-10-33
Pszczółki 090-50-94-09
Gdańsk

PALETKI

· wykonywanej
wg technologii
zachodnich

l

I POJEMNIKI

UDZIELAMY GWARANCJI
ORAZ PROWADZIMY
SERWIS
NAPRAWCZY
WÓZKÓW
PALETOWYCH

Transport bezplatn.y do 1OO km.

KOSTKA
CEGIEŁKA

·::;:;,.

:~··:~:~-:;:=c:-%::·:~/·=·~
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·:;;:~:·\

·=~· :.:·

8.00-16.00; Elb/qg, te/./1ax 32·70·94, tel. 33-54-()9 w godz. 8.00-16.00;

A

~

