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na cmentarze?
Dzień Wszystkich Świę
tych to wędrówka po cmentarzach, niejednokrotnie bardzo od siebie odległych. Jak
najszybciej pokonać ten dystans. radzimy na stronie 5,
podając zarówno najbardziej
dogodne przejazdy dla zmotoryzowanych , jak i rozkłady

jazdy komunikacji miejskich
w Trómieście i Rumi.
Warto zapoznać się z naszą informacją, ponieważ na
dziś i jutro na wielu trasach,
prowadzących do nekropolii, +
uruchomiono dodatkowe linie.
Czytaj na str. 5

Telefonia Polska oddala gda11ski oddala wczoraj do użytku wę
telekomunikacyj ny . Do końca tego roku podłączonych zostanie w Trój mieście 20 tys . numerów. Łączn ie projekt przewiduje
instalację 230 tys. abonentów.
Szczegóły na str. 3

„Kolega prezydenta
Jamroia"

•

Najkrótsza historio
Nederpolu

I

Wojewoda gdański Maciej Płażyński i prezydent Gdańska
Tomasz Posadzki dokonali uroczystego otwarcia wiaduktu nad
obwodnicą, łączącego Osowę z ul. Spacerową w Oliwie. Dzię
ki wiaduktowi, wybudowanemu kosztem 12 mln zł, trójmiejska obwodnica przestała być jedyną w Polsce drogą ekspresową. na której znajdowało się inne niż bezkolizyjne skrzyżowa
nie z sygnalizacją świetlną.
Szczegóły na str. 4.

przetarg na budowę nowego
domu dla członków spół
dzielni Nasz Dom, którzy
stracili swoje mieszkania w
wybuchu wieżowca przy al.
Wojska Polskiego 39.
Stani;ly do niego dwie firmy: Elektrim-Energoblok
Gdynia i Doraco. Wygrała
pierwsza. oferując za swoje
usługi prawie 10 proc. niższą
cenę niż konkurentka. Mimo
to koszt budowy budynku .

SLD

Świadectwo

•
gnę

został

zaprojektowanego przez
gdai,ski Miastoprojekt, bę
dzie wyższy niż zakładano.
Według wyceny EEG, budowa budynku bcdzic kosztować 4 mln 900 tys. zł, zaś
SM Nasz Dom dysponuje
kwotą 4 mln 600 tys. zł, z
czego 600 tys. zarezerwowano dla spadkobierców ofiar
k wictniowej tragedii.
Więcej na ten temat
na str. 4.
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31 pa:a:Jemika, wtorek, imieniny Alfonsa, Augusta, Lucy/ii, Łukasza, Sa·
tarnina, Urbana
1517 - Marcin Luter 1n1riesił głośne 95 tez na katedr:e w Witenberd:e
1742 - Giełda Zbo~owa wDwor:e Artusa wGdmisku
1796 -ur. Otilie Freiin von Pogwisch, gdańska żona syna Goethego
1813 - Wywołany obstrzałem ros}jskiej artylerii po~ar na Wyspie Spichr:ów
1857 -ur. A,el Munthe. pisarz szwajcarski
1887 -ur. Czang Kai tek, generał chiński
1925 -Polskie wład:e przejmują Westerplatte
1945 -vn. Wincenty Witos, polityk
1984 - z,n. lndira Gandhi, polityk indyjski
1993 -zm. Federico Fellini, reżyser wioski
Dje1i Reformacji
.
. , .
.
. , .
Gda,iska Wyspa Spichrzów, na któreJ _od ~I wolny swwto~eJ po dzz~n dz1_siejs:y straszą ruiny dawnych budowli, me m1~la sz~zęscw do _hcstori!.
Gdańsk, znajdujący się od końca 1812 rok~ wstance oblęz~ma, utra_cil w p~zd;:,iernikowym pożarze z 1813 roku 173 spcchr::.e, co powazme vnme1szylo Jego zapasy żywności.
I listopada, środa, Wszystkich Świętych
1485 -ur. Jan Dantyszek, poeta, dyplomata, biskup warmiński
1500 -ur. Benvenuto Cellini, rzeźbiarz włoski
1893 - Uruchomiono Rzeźnię Miejską w Gdańsku
1907 -vn. Alfred Jarry, dramatopisdrzfrancuski (,,Król Ubu")
1911- WDomu Uphagena wGda,isku otwarto muzeum wnętrz
]918 - Utworzenie (w lublinie) Związku Harcerstwa Polskiego
1932 - zm. Tadeusz Makowski, malarz
.
.
1993 - Układ w Maastricht przetwarza EWG w Umę Europe]Ską
Dzień Wszystkich Świętych
Gdański Dom Uphagena (ul. Długa 12), wznies(ony w latach _1776-1~79
przez Jana B. Dreyera dla rajcy Jana Uphagena, ktorego _imię no!1, ~odme z
jego ostatnią wolą zachm1:ał swe wnętrz~ jako m_uzeum m1es::.cwnsk1e: Znacz·
na część cennego wyposazema ocalała_ 1 o~ecme trwa proces przy11,racama
tej patrycjuszowskiej siedjby do dawne; roli.

,

opady deszc::.u. Wiatr
slaby z kierunlww
vniennych z
przewagą wiatrów
zachodnich.
(A.)

Fot.Maciej Kostun

Odkrycie u uiścia Piaśnicy

udziałowe

po 20 zł
20 złotych wyniesie oplata
za powszechne świadectwo
udziałowe w programie !\arodowych Funduszy Inwestycyjnych- postanowił Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.
Minister przcksztalceń wła
snościowych. Wiesław Kaczmarek wyjaśnił, że taka oplata
zapewni
maksymalizację
udziału uprawnionych osób w
programie oraz umożliwi pokrycie kosztów operacji.
Kaczmarek poinformował,
że do każdej polskiej rodziny
dotrze informator przygotowany przez MPW wyjaśniający
zasady programu NFI.

(PAP)

Wicemarszałek Włodzimierz Cimoszewicz (SLD) uchyli!
sic od skomentowania informacji o udziałach żon polityków
Aleksandra Kwaśniewskiego i premiera Józefa Oleksego w
firmie ubezpieczeniowej „Polisa". Powiedział, że nie zna faktów ani zarzutów.
Szerzej na str. 2

Dziś będzie
zachmurzenie duże.
Lokalnie mgły, w
ciągu dnia przelotne

Gdańsk,

Z.apraszamy do refleksji zaduszkowych na str. 8.

zet rg
Rozstrzygnięty

Nedcrpol, prywatna

spółka

l easingująca m ająte k

Wśrodę Ws::.ystkich Świętych. Czas wspomnień i refleksji nad lud::.kim przemijaniem. Czas pamięci. Pamięć vnusza do ;achunku z przebytej drogi, tycia, zmusza te! do r~fleksji
nad t\'m, co udało nam się w ż,,·ciu osi4g11qć. Nakłania do wiary, bez której umierając odeszlibyśmy na cmentarze, na ktorych mkt me składa kw1atow, me zapala zniczy, me westchnie. pros~ąc o wiec::.ne ::.ba~·ienie.

Nowy dom przy
al. Woiska Polskiego 39

zo

zeł

Nad obwodnicą

ro s

Ogrzewanie, ci epła woda, regulacja

I

dańscy archeolodzy
natrafili , dzięki informacji jednego z płetwonurków z Warszawy, na
szczątki brytyjskiego okrętu z
I 777 roku . Leży na dnie Bałty
ku, 300 metrów od miejscowości Dębki, na głębokości około
6 metrów - na wprost ujścia do
morza Piaśnicy. To „General
Carleton of Whiteby".
Jest 1o drewniany trójmasztowiec, zbudowany w 1777
roku - powiedział nam dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, prof. Andrzej Zbierski. We wraku statku znaleziono kotwicę typu
„admiralicji", dzwon z n azwą

jednostki, pistolety z brązu i
stali, fragmenty mundurów,
butów, guziki. Wydobyto też
sporo butelek i to z zawartością. Jest też portfel, prawdopodobnie kapitana, monety z
1775 roku, z wizerunkiem króla Jerzego VI.
Badania wraku trwały od
sierpnia do końca października
- pod kierownictwem szefowej
Działu B adań Podwodnych
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Iwony Pomian.
Ekipą archeologów - płetwo
nurków kierowa ł Waldemar
Osowski. Pod wodę schodzili
oprócz niego także Lech Nowicz, Zbigniew Jarocki i Paweł

Kaczyński zrezygnował Kaszuby Lech Kaczyński wczoraj
zrezygnował z ubiegania się o
urząd prezydencki.
Powiedział, że „sytuacja, w
której grozi Polsce walka mię
dzy Wałęsą i Kwaśniewskim
nakazywała mu podjąć taką decyzję". Sam poprze każdego,
kto

będzie miał

szanse pokonać obu. Dodał. że w ostatnich
dniach zrobił wszystko, by z
dużej grupy kandydatów wyło-

nić jednego, co niestety- jak
stwierdzi!- nie zakończyło się
powodzeniem. ,,Odpowiedzialność za to jest wspólna"- podkreślił, nie ujawniając szczegółów. Jestem gotów poprzeć zarówno Hannę GronkiewiczWaltz, Jana Olszewskiego, jak
i Jacka Kuronia. Każdego, kto
będzie miał szanse pokonać
Lecha Wałęsę.- powiedział Kaczy1\ski.
(PAP)

Kampania nabiera rozmachu

Raz a dobrze
P

rzewodniczący Krajo-

wego Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy,
Jerzy Stępień. przedstawiając wczoraj w Poznaniu
na konferencji prasowej cele i
taktykę przedwyborczą tego
komitetu, powiedział rn.in.,
że „w I turze będziemy się
tylko bronić, natomiast w II złamiemy przeciwnikowi krę
gosl up, wykorzystując całą
siłę możliwości politycznych.

jakimi dysponuje Lech Wałęsa" .
.,Nie wiemy jeszcze, kto bę
dzie w II turze przeciwnikiem
Lecha Wałęsy, choć najprawdopodobniej zostanie nim Aleksander Kwaśniewski. Będzie
my atakowali i to bardzo brutalnie w tej turze; złamiemy
przeciwnikowi kręgosłup raz, a
dobrze. Nie będzie to śmierć,
ale trwale kalectwo" - dodał
Stępień.
(PAP)

Kazimierz Netka

wierzycielami jego spółki. Jest
nad czym pracować - dł ugi Nederpolu oscyl ują wokół kwoty
4 mln zł, z tym że część tej
kwoty to przejęte zobowiąza
nia Gdań skich Zakł adów Produkcyj no-Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa.
Dlaczego Nederpol nie płaci
zobowiązań? Jaki wpływ na
s tatus spółk i miała p r zyjaźń
prezesa Gajewskiego z byłym
prezydentem Gdańska Franciszkiem Jarmożem?
,,Najkrótsza historia Nederpolu", czytaj str. 7 .

y

Przyczyną zatonięcia by ł a

groźne

Ze

w zględó w

fin ansowych
Gdyni nie przej mą od I
stycznia przyszłego roku swoich szpitali- poinfo rmowała na
konferencji prasowej prezydent
Gdyni Franciszka Cegielska.
''G dyby śmy chcieli pckrywać wszystkie wydatki placówek sluiby zdrowia z pien i ę
dzy przekazywanych przez woj ewodę , to mu si e libyśmy albo
zlikwidować dwa nasze szpitale albo wszystkie 16 przychodni" - pow i edzi a ł a r zec zn ik
władze

ma
gdyńskiego zarządu miasta Joanna Grajter.
Gdynia, podobnie jak inne
większe miasta , zobowiązana
j es t do przeji;cia z dni em 1
stycznia 1996 roku swoich placówek służby zdrowia na mocy
przyjętej przez Sejm w ubiegłym tygodniu ustawy . Odmawi ając przejęc ia szpitali zarząd
miasta ma nadzi eję spowodować dokonanie przez rząd korzystnej dla miejskich gmin
korekty budżetu.
(PAP)

zdarzenie na drodze prezydenta

ie I
I

aszuby w ostatnią sobotę gościły prezydenta
~P. Lech Wałęsa
odwiedzi! Dziemiany, Kościerzynę, Sierakowice i Żukowo.
Malo kto jednak wie co wydarzyło się na trasie z Kościerzy
ny do Sierakowic.

K

Zamach?

Andrzej Lepper podczas
konferencji prasowej zapewnia!, że jeśli zostanie prezydentem, to Polska szybko urośnie
w silę. a ludziom będzie żyło
się dostatniej.
On sprawi, że kredyty w
Polsce będą oprocentowane o
2-3 procent poniżej stopy inflacji. Mało tego, on pokaże, że
inflacji tak naprawdę nie ma jest ona jedynie wytworem rzą
du.
Szczegółowa relacja z konferencji na str. 9

600 tys. zł za l egło ś ci pł atni
czych. Do końca paźdz iern ika
zobow iązanie miało być uregulowane. Wiceprezydent Gdań
ska Longin Mażewski zapewnia, Że Zarząd Mi asta będzie
stanowczy - pozbawi spółkę leasingowanego maj ątku, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nia
zapadła. Prezes Nederpolu Jerzy Gajewski sądzi , że uzyska
z miastem porozumienie - szykuje propozycje ugody tak z
gminą, j ak też pozo s t ał ymi

Rutecki. Statkiem „Kaszubski
Brzeg", który był bazą archeologów. dowo<l7ił hriit~n Ei:1mund Czech.
prawdopodobnie awaria - powiedział prof. Andrzej Zbiersk i. Statek wió zł jakieś elementy żelazne . Badania naukowe będą kontynuowane. Jest to
znalezisko bardzo ważne d la
poznania morskiej historii , a
zwłaszcza budowy okrętów.
Archeolodzy liczą na to, że jak
zwykle, w ochronie tego zabytku wesprze ich Morski Oddział
Straży Granicznej . Do tej pory
robił to bardzo skutecznie.

gminy
mobec miasta blisko

Kawalkada samochodów
,,prezydenckiej świty" poruszała się z p rędkością 70 - 80
km/godz. Na czele jechał policyjny pilot na motocyklu, za
nim policyjny radiowóz marki
volkswagen ve n to . P óźniej
peugeot S toczni Gdańskiej,
hyundai i m itsubishi , w których znajdowali s ię przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy.
Dalej za nimi prezydenckie volvo.
- Spojrzałem na zegarek, była godzina 13.00 - mówi Bogdan Oleszek, szef sztabu wyborczego Lecha Wałęsy. - Raptem nasz peugeot zaczął hamować i poczułem silne uderzenie w tył samochodu. Hyundai z impetem wjechał w nasz
kufer. Dobrze, że kierowca
uciekł na lewy pas jezdni, dzię
ki czemu nie uderzyliśmy w
policyjny wóz, który musiał
nagle hamować przed rozcią
gniętym drutem miedzianym
od drzewa do drzewa. Grubość
drutu była spora, tylko cud że
ucierpiały tylko nasze samochody.
- Prowadzący kolumnę samochodów policyjny motocyklista mia! wiele szczęścia twierdzi jeden z funkcjonariuszy gdańskiej delegatury UOP.
- Linka była opuszczona tak nisko, że skończyło si ę to tylko
wymianą koła motocyklowego.
Aktualnie sprawę bada
Urząd Ochrony Państwa. Linka
została zabezpieczona do wyja-

śnienia tego niezwykłego i
dość niebezpiecznego zdarze-

nia .
Czy tylko chodziło o zwyczajowe na Kaszubach zatrzymanie nowożeńców udających
się z Kościoła do domu weselnego?
- Niebawem poznamy całą
prawdę - zapewnia oficer UOP.
Szkoda po kolizji samochodów w kolumnie szacowana
· jest na ponad 30 tys. złotych.
Prezydenckie czarne volvo, z
charakterystyczną polską banderką, bez szwanku udało się
na miejsce kolejnego wiecu w
Sierakowicach .
- To przykład formowania
kolumny samochodowej dyplomatów - wyjaśnił „borowiec". - Samochód najważniej
szy, objęty tzw. strefą zerową
zabezpieczony i osłaniany jest
przez inne.

t ró w na godz in ę. Kiero wcy
wymienili m i ędz y so bą
o ś wiadc zenia i po krót k iej
przerwie w uformowanej kolumnie odjechali w stronę Sierakowic.
Policj a zabezpiec zyła linkę ,
a przerażona kobieta nie czeka-

la już na nowożeńców, uciekając w podskokach w pole.
- Cale szczęście , że na zdarzenie to nie nadziała się prezydencka świta, bo „borowcy"
sądząc, że to zamach, kto wie,
czy w tej sytuacji nie użyli by
broni? - dodał funkcjonariusz
policji.

Mariusz Popielarz

Co wie policja
- Do zdarzenia doszło na
drodze dojazdowej do Mści
szewic - powiedział nam funkcjonariusz z „drogówki". - Pani
L. czekała na powracającyc h z
kościoła nowożeńców . Kaszubskim zwyczajem przygotowała tzw. bramę , przeci ąga
jąc przez szosę przymocowaną
do drzewa li nkę . Funkcj onariusz z gdańskiej „drogówki"
pilotujący pierwszą kolum nę ,
ale bez prezydenta, wykazał się

LINA
PEUGEOT

VW

HYUNDAI
MITSUBISHI

niesłychaną wręcz umiejętn o
ścią i bezkolizyj nie przejechał
pod sznurem . Nic musiał wy-

mieniać

jakiegokolwiek kola,

zresztą zapasowego nie posiadał. Jadące za nim samochody

z przedstawicielami Komitetu
Wyborczego Lecha Wałęsy
lekko się stuknęły . Nic dziwnego, skoro kolumn a jech ała z
prędkością około 100 kilome-

i
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Giełda Papierow Wartościowych
Notowania akcji 30 października

Akcje

Kurs Zmiana
(zli
l11roc.\
25 4 ns o.o
142
-0,7
77,0
-0,6
38.5 IIS o.o
132.011 o.o
17.8 IIS O.O

AGROS
BIG

BPH

BRE

BSK
BUDIMEX
BWR(D)
3,45
·1.4
BYTOM(D)
43 0 IIS -0.2
COMPLANDID 340
-5,6
DBRICA
34 O
-09
ELEKTRIM _ _M__
-1.2
ESPEBEPE
15J
-13
EXBUD
26,5 IIS o.o
-0,6
GORAZDZE
46.2
IRENA
30 O
t-0,3
JELFA
28 O
o.o
KABELBFK
34.8
+24
KABLE
26.5 ns o.o
.Jj
KREDYTB(D) 67
KROSNO
40.0 nk o.o
MOSTALEXP
5.8
+0.9
MOSTALWAR 57
+3,6
MOSTALZAB
70
o.o
NOVITA
11.3
o.o
OKOCIM
60 Ons +1,7
OPTIMUS
27.4 ns oo
PBR
-0,6
16.2
PETROBANK(C 7Jnk
-2 7
POLIFKUTNO 304
-1.9
POLIFARBCn
9.5 ns
+-0,5
POLlFARBWr 6.45
o.o
PPABANK
23J
o.o
PROCHNlK
145
o.o
RAFAKO
18.2
-1.6
REMAK
+20
10.2
ROLIMPEX
43.5
-2.2
SOKOŁOW
211
-09
STALEXP
25,0 ns o.o
STOMIL
19Jnk oo
SWARZEDZ{D IO.O
-2.0
TONSIL
+5,7
12.9
UNIVERSAL
605
-0,8
VISTULA
805
·ł.&
WARTA
47,0 IIS -19
\VBK
5.55
o.o
WEDEL(D)
1080 · -2,3
WOLCZANKA 20.3
+15
ZYWIEC
1950nk -0,5
}6-Z
AMERBANK
-3.0
llETONSTAL(] Z6.II rs7 -9,8
DOM-PLAST(D 13,0 nk -1,5
DROSED
29.5
t-0.7
-1,6
EFEKT
17~
ELEKTROEX(D) l~l
-1,9
FARMFOOD(D) -21,l
-3.7
INDYKPOL
o.o
7:J.
JUTRZENKA(G) 4SJ
t-0.4
KPBP B!C1{(G) 10,7
+2.9
KRAKCHEM
4,05 nk ·3,6
PROCHEM(D} 517 nk
-3,4
OBROTY: 27 729 tys. z!
WIG:7817,0(-0,4); \HG 20: ROl,7
(·0.3): WIRR: 1038,6(-1.1); nknadwyżka kupna; os-nadwyżka
sprzedaży; rs-redukcja sprzedaży;[).
kUIS min., G-kurs max.
KORONA: 49,&9 zł (bez ,mumy)
PIONEER: 48,67 zł (bez zmiany)

Matka i córka -ofiary pożaru w metrze na sali szpitala w Baku.
obotni pożar w bakińskim metrze rezultatem zamachu sił zewnętrznych bądź
był wynikiem zamachu - poinforwewnętrznych, poinformował rzecznik
mowała wczoraj wieczorem telewiprasowy prezydenta. Wcześniej minister
zja azerbejdżańska, powołując się na jcd- spraw wewnętrznych Ramii Usudow zanego z policjantów prowadzących <locho- przeczy! kategorycznie tej wersji.
dzenie w tej sprawie.
Alijew, który wysunął hipotezę zamaTakże prezydent Azerbejdżanu Gcjdar
chu podczas spotkania z ambasadorem
Alijcw nic wykluczy!, że pożar mógł być USA w Azerbejdżanie, przypomniał. że w

•• •

Powracający

sprowadzić nieograniczoną
liczbę aut i bez uiszczenia da
je zbyć. Nic więc dziwnego, że
do niedzieli urzędy celne oblę
żone były autami z Niemiec,
USA i Kanady. Kto zdążył do
północy zgłosić je do odprawy

na każdym samochodzie do IO tys. zł. Skarb
Państwa straci! w br. z tego tytułu kilkaset miliardów starych
zaoszczędzał

zł.

Zawalone robotą były od
środy do niedzieli wszystkie
urzędy celne dokonujące odpraw samochodów. Na przej-
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Włodzi

ściu

granicznym w Świecku,

Słubicach i Kołbaskowie powracający do kraju przesiedleńcy prawic dwa dni stali na

roku dokonano dwóch zamachów na metro w Baku, powodując śmierć
łącznie 28 osób. Według ministra zdrowia
Azerbejdżanu, w wyniku sobotniego po·
żaru śmierć poniosło 289 osób. a 269 uległo poparzeniom bądź zaczadzeniu. Stan
62 osób jest ciężki. Pracownicy szpitala
twierdzą, że zginęło 337 osób .
(PAP)

Różnice z bałaganu

Taczki
niemodne?
Protestujący

go Urzędu Celnego w Gdyni. Jeszcze teraz, z racji przekroczenia granicy przed wejściem
w życie nowej ustawy, pozostało nam do odprawy 630 aut.
Przed 28 pażdziemika na każ
dym statku było ich około 280.
Gdyńscy celnicy od począt
ku roku obsłużyli ok. 8 tysięcy

granicy.
- Tylko w nocy z soboty na
niedzielę odprawiliśmy kilkaset osób - powiedział nam l<lerownik zmiany Urzędu Celnego w Świecku. - Z praktyki przesiedleńców.
wiem, że powrót wielu z nich
- Teraz nie będzie już takich
jest tylko fikcją i że znów wy- kombinacji; jedna osoba może
jadą za granicę.
skorzystać z ulgi celnej na jeW Kołbaskowie poinformo- den samochód, którego nie bę
wano nas, że jeden z przesie- dzie mogła sprzedać w ciągu
dleńców wwiózł bez cła aż 18
dwóch lat - powiedziała nam
samochodów. Przedłożył doku- , Krystyna Urbańska, rzecznik
menty, że będą wykorzystywa- prasowy Głównego Urzędu
ne w ramach prowadzonej Cel. - Nowa ustawa jest zgodprzez niego działalności gospo- na z wymogami Unii Europejskiej.
darczej.
- Już sam projekt ustawy
Nieoficjalnie wiadomo, że
wywołał gorączkę u przesiena skutek poprzednich przepisów Skarb Państwa stracił co
dleńców; odprawialiśmy nawet
po kilkaset samochodów dzien- najmniej kilkaset miliardów
nic - powiedział nam Stanisław starych złotych.
Czaja, naczelnik działu ogólneTadeusz Gruchalla

Morski
złomowi ee
Finów

Przypomnijmy, że „Życic
Warszawy" oraz „Dziennik
Bałtycki" (w sobotnim numerze) opublikowały informacje o
udziałach żon wymienionych
polityków w Towarzystwie
Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjnym „Polisa" SA.

ubiegłym

Powrót przesiedleńców
ze sznurem samochodów

W niedzielę weszły w iy•
cie nowe przepisy celne
ograniczające ulgl celne na
mlenie przesiedleńcze.

dnia J996r.

~

i

śniewskiego.

maksymalny. WdagT)~i·kac/1 z31 ofen kup·
na wcałości wyczerpano 22. Nie było chęr
nych do sprzedaży akcji Mostostalu War·
swwa, Petrobanku, Stomilu-O/szt.n i KrakChemii. Natomiast spośród 17 ofert sprze·
daty inwestorzy wcaloici wyczerpali 5.
Notowania jednostek 11czest11ictwa Pioneera i Korony nie zmieniły się. Uwaga
wlaścicielc obligacji jednarocznwh z datą
l'.~'k11p11 2grudnia br., można zapisiimć się
na kolejne obligacje· zdatą wykupu 2gru·

I

usta en ie prawdy
Wicemarszałek

spadły do pozionw nimimum. Natomiast ak·
cje Jutrzenki i KPBP BJCK uzyskały kurs

NBP
(kurs

I

pracownicy
Fabryki Porcelany „Wał·
bnych" S.A. iqdajq od kle·
rownictwa zakładu podjęcia
z nimi negoclacll.
Kończąca wczoraj pracę załoga fabryki zgromadziła się
przed układem; licząca ok .

100 osób grupa pracowników
do budynku biurowca,
gdzie na ręce doradcy prezesa
przekazano żądanie podjęcia
przez kierownictwo fabryki negocjacji z komitetem strajkowym.
Tego dnia rano grupa pracowników fabryki zmusiła
członka rady nadzorczej do
wejścia do koleby wypełnionej
płynną masą ceramiczną, a następnie wywiozła go poza teren

weszła

zakładu.

Akcja protestacyjna trwa w
„Wałbrzych'' SA od 2 bm.
Protestujący domagają się od
zarządu przestrzegania porozumień postrajkowych sprzed
dwóch lat.

FP

i

tego.
Z informacji przygotowanych dla dziennikarzy przez
„Polisę" wynika, że obie panie
kupiły akcje serii E i F za 2,5
złotego. Taką sarną informację

o cenie nominalnej ich akcji
podaje „Polisa". Natomiast w
prospekcie emisyjnym przygotowanym przez „Polisę" dla
Komisji Papierów Wartościo
wych tak opisano akcje serii E:
„zwykłe o wartości nominalnej
0,1 tys. nowych złotych i wartości emisyjnej 0,35 tys. nowych złotych".
Zgodnie z kodeksem handlowym, jeżeli akcje posiadają
wartość nominalną i emisyjną,
to w momencie ich kupowania
akcjonariusz musi zapłacić cenę emisyjną. Skutkuje to zapisem tego faktu w dokumentach
sądowych. Z przeglądu dokumentów „Polisy" wynika, że
przedstawia ona zupełnie inne
dane w Sądzie Rejestrowym a
zaupełnie inne w KPW. Oznacza to też, że być może KPW
nie sprawdza sądowych danych
,,Polisy".
Taka rozbieżność danych
czyni praktycznie niemożli
wym ustalenie wartości akcji
jakie posiadają żony SLDowskich liderów. Tym bardziej. że ich wartość jest zdaniem obserwatorów giełdy
wielokrotnie wyższa, gdyż
,,Polisa" jest uznawana za trzecie, po „Warcie" i PZU, towarzystwo ubezpieczeniowe.

Referendum w kanadyiskiei prowincii Quebec

o

••
rece
rok od
I

dziesiątych.
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On a rais~.,; Qe

dire

demdziesiątych. Dodał, że

Pr~ed referendum mie.dańcy Quebecu uc,e.Hnic~yli w /ic~nych demonstracjach pr~eciw i ;:a
Ka11ady. Na zdjęciu jedna zdemonstracji ::wolemzików po:o.rtania Quebecu 11· Kanad:ie.

odląc~eniem się

tej prowincji od

Fot. PAP/CAF

• ,,Nie ma konfliktu pouuędzy mną a ministrem Bartoszewskim'' - powiedział
premier Józef Oleksy po prawie dwugodzinnym spotkaniu z kierownictwem resortu
spraw zagranicznych. Wszystko toczy się i będzie toczyć
się zgodnie z obowiązujący
mi zasadami i prawem - dodał.

I

Zastneienia
do budietu
• Wczoraj Trójstronna
Komisja ds. Społeczno-Go·
spodarczych przedstawiła
swoje stanowisko w sprawie
projektu ustawy budżetowej
na 1996 rok. Główne wątpli
wości partnerów społecznych
budzą nadal: poziom oszacowania inflacji, zmniejszenie
tempa wzrostu eksportu, zasady naliczania dywidenty w
1996 roku.
,

Kwaśniewski w

szkole

•

Na terenie Zespotu
Szkół Ekonomicznych w Sanoku, wbrew zakazowi prowadzenia działalności politycznej w szkołach, wice
przewodniczący wojewódzkiego sejmiku samorLądowc
go, prowadzi! agitację wyborczą na rzecz Aleksandra
Kwaśniewskiego.

Szkoleni xa oceanem
• W grudni li' br. IO poi
skich prokuratorów wyjedzie
- w ramach amerykańskiego
programu Inicjatywa Prawna
dla Europy Środkowej i
Wschodniej - do USA, na
dwutygodniowe szkolenie
dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej,
handlu narkotykami i prania
,,brudnych'' pieniędzy.

Prezes GUS odwołany
.,. Prezes Rady Ministrów
z dniem dzisiejszym
Józefa Oleńskiego ze stanowiska prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, wyodwołał

rażając

mu jednocześnie

podziękowanie

za

pracę

na

tym stanowisku.

Tlenek w normie
• Pomiary i analizy po·
wietrza nad terenami Polski
południowo-wschodniej przeprowadzane po niedawnej
awarii w słowackim kombinacie hutniczym w Koszycach przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska
wspólne z IMGW wykazały,
że zawartość tlenku węgla w
powietrzu utrzymywała się
na poziomie nonnalnym.

(mrz)
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Bez drażliwych
tematów?
- Część spotkania ministrów spraw zagranicznych
15 państw Unii Europejskiej i
9 krajów Europy Środkowej i
Wschodniej mających z UE
układy o stowarzyszeniu bę
dzie dzisiaj po raz pierwszy
na żywo transmitowana przez
telewizję do sąsiedniej sali
prasowej. Ale Unia z góry
zastrzegła, że publiczna debata sko11czy się zanim ministrowie, wśród nich Włady
sław Bartoszewski, przejdą
do drażliwych tematów.

Umiarkowany
optymizm

Wyborcy zamieszkali na
archipelagu maleńkich wyse•
pek Magdalen, w Zatoce św.
Wawrzyńca, jako pierwsi s
mieszkańców prowincji Que·
bee rozpoczęli glosowanie
we wczoraislJIII referendum,
które rozstrzygnie czy pro·
wincja ta pozostanie w skła·
dzie Kanady.

minister irodowl·
.ska Pekka Haavisto zażądał
wdrożenia śledztwo w spra•
wie złomowania w morzu
zużytego uzbrolenia, w tym
brHI chemiczne!, Praktyki
te były stosowane przez Ml·
nlsterstwo Obrony w latach
sześćdziesiątych i siedem·

(PAP)

zło

Piotr Wysocki, (bmk)

(PAP)

Fiński

,,niezbędne jest przeprowadzenie pełnego dochodzenia. które pozwoli ustalić, o jakie trucizny chodzi i w którym miejscu zostały zatopione".
Fińskie Ministerstwo Obro·
ny poinformowało, że w
owym czasie dysponowało
wszelkimi zezwoleniami na
zatapianie niepotrzebnej broni.

na 7 ,2

TU-R „Polisa" SA potwier·
dzilo wczoraj informacje, że
Maria Oleksy i Jolanta Kwaśniewska są akcjonariuszami
Towarzystwa. Według danych
Dane „Polisy"
przekazanych dziennikarzom
"TU-R „Polisa" potwierdziMaria Oleksy ma 15 162 akcje,
za które zapłaciła ponad 136 ła informacje o tym kto jest
największym akcjonariuszem
milionów starych złotych.
W sobotnim „DB" napisali- Towarzystwa, jednak stwierdza, że podaliśmy niewłaści·
śmy, że żona premiera jest
wie procenty posiadanych akcji
właścicielką ponad 36 tysięcy
akcji wycenionych przez nas przez największych akcjonana ponad 2,6 miliarda złotych. riuszy.
Przypomnijmy, że najwięk
Różnica ta wzięła się z bałaga
nu jaki panuje w dokumentach szymi akcjonariuszami „Polisy" są Spółdzielcza Korporacja
sądowych „Polisy", które opi,.Spólnota Pracy" (7,42 procent
sujemy poniżej.
akcji); kontrolowane przez
Według „Polisy'' Jolanta
BIG SA spółki - ,,Bel Leasing"
Kwaśniewska ma 31 332 akcje,
za które zapłaciła ponad 391 i „Forin" - razem 10,16 procent
milionów starych złotych. Z akcji; Agencja Rozwoju Gozapisów w rejestrze sądowym , spodarczego (6,25 procent)
wynika, że żona lidera SLD ma oraz Agencja Własności Rolnej
tylko ponad 23 tysiące akcji Skarbu Państwa (I 5 procent).
Natomiast „Polisa" zaprze,,Polisy". Sama Jolanta Kwacza, jakoby akcjonariuszem ich
śniewska stwierdza, że ma akcje „Polisy", za które zapłaciła Towarzystwa była spółka by489 milionów złotych. Jeszcze łych prezesów PZU - Cisco. Z
akt rejestrowych wynika, że
więcej kłopotów sprawia usatalenie rzeczywistej wartości ,,Cisco" posiadało akcje uprzyakcji jakie posiadają obie pa- wilejowane, których sprzedaż
powinna być odnotowana w
me.
sądzie. Informacji o ich sprzePodwójna dokumentacja daży
tam nie ma.
W dokumentach Sądu Rejo,.Polisa" podkreśla, że tylko
nowego w Warszawie wartość 18 procent ich kapitału akcyjnominalna akcji jakie posiadają nego zostało wykupione przez
m.in. Maria Oleksy i Jolanta państwowe instytucje gospoKwaśniewska wynosi 2,5 złodarcze .
tego. Natomiast ich wartość

Będzie śledztwo

Ukazujący się w Helsinkach dziennik „Helsingin Sanomat" podał, że Finlandia zatopi I a w Morzu Bałtyckim i
Oceanie Atlantyckim „tysiące
ton zbędnych pocisków artyleryjskich i granatów". Część tej
broni pochodziła jeszcze z
czasów pierwszej wojny świa
towej i zawierała toksyczne
substancje chemiczne, w tym
kwas pikrynowy.
Haavisto powiedział, że ze
zdziwieniem przyjął wiadomość, że zatapianie uzbrojenia
trwało jeszcze w latach sie-

emisyjną określono

~~~

Bez konfliktu

,lo isa" utrudnia
mierz Cimoszewicz (SLD)
uchylił się od skomentowania
informacji o udziałach żon po·
lityków Aleksandra Kwaśniewskiego i premiera Józefa
Oleksego w firmie ubezpieczeniowej „Polisa". Powiedział,
że nic zna faktów ani zarzu·
tów.
Podczas wczorajszej konferencji prasowej w Gdańsku
Włodzimierz Cimoszewicz
oświadczy!, że wie na ten temat tyle, ile podało radio powołując się na publikację ,;zycia Warszawy". - Słyszałem in·
formację pani Marii Oleksy z
której wynika, że wszystko co
napisano na jej temat jest niegodne z prawdą - dodał. Na naszą u wagę, i.e Aleksander
Kwaśniewski nie zaprzeczy!, iż
jego żona ma udziały, odesłał
nas po komentarz do Kwa-

ze stałego,
zmiana cen wynosiła 1.1 proc. (na rynku . trwającego ponad rok, pobytu
podstaKm1Jm). Wartości i1ufeksm.- gie!do, ' za granicą może teraz wwieźć
wych spaliły. Obroty nadal nie są wysokie do kraju bez cła tylko jeden samochód, którego nie może od(27 mln zł). Kursy aź 13 walorów, wtym sprzedać przez 2 lata. Do tej
debiutującego wpią1ek CompulerLandu,
pory w majestacie prawa mógł

/sprzedaż

iony prominentów

Cimoszewicz w obronie
żon kolegów

Na giełdzie spadły ceny 30 akcji1 wzrosły kursy 12, a 18 11ie zmieniły się. Srednia

Kupno

Przedsiębiorcze

Po tragedii w Azerbeidianie

KRAJ

-~-

Uprawnionych do glosowania jest ok . 5 mln osób. Mają
oni odpowiedzieć na pytanie
czy chcą aby ich prowincja
„stała się suwerenna" wobec
niepowodLcnia wynegocjowania z Kanadą nowego porozumienia polityczno-gospodarczego.
Glosowanie zakończyło się
o godz. 20 czasu miejscowego
(2 nad ranem w nocy z poniedziałku na wtorek czasu warszawskiego).
Referendum rozpaliło do ży
wego namiętności w Quebecu i
·zasiało gł~bokie zaniepokojenie w pozostałych prowincjach
z uwagi na to, że stanowi największe zagrożenie dla jedności kraju w 128-letniej historii
Kanady. Zwycięstwo separatystów zapoczątkowałoby proces
odrywania się tej francuskoję
zycznej prowinc) od Kanady,
co w ostatecznym wyniku mogłoby doprowadzić do rozpadu
tego drugiego pod względem
obszaru państwa świata.
Wynik referendum jest niepewny, a według ostatnich sondaży przedwyborczych głosy
za i przeciw niezależności Quebecu rozkładały się po poło
wie.

(PAP)

• Prezydent

Bośni

Alija

lzctbegović oświadczył,

:i:e

jest „umiarkowanie optymi·
styczny" jeśli chodzi o rozpoczynające się jutro rozmowy
bośniacko-serbsko-chorwac
kie w amerykańskiej bazie

\ Dayton w stanie Ohio.

Prawe 44 proc.
• Rządząca Chorwacja
Wspólnota Demokratyczna
zdobyła niemal 44 procent
gło~ów w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Taki częściowy rezultat ogło
szono wczoraj wieczorem po
obliczeniu głosów z 80 procent lokali wyborczych.

Atomowy protest
• Pracownicy jedynej wę
gierskiej elektrowni atomowej w Paks przeprowadzili
dwugodzinny strajk ostrze·
gawczy. Protest poprzedziły
kilkumiesięczne bezowocne
negocjacje z rządem na temat
podwyżki plac.

Korea Północna
przekazała
... misji ONZ szczątki
źołnicrza. prawdopodobnie
Brytyjczyka, zabitego na Pół
nocy w latach wojny koreań
skiej (1950-53).
•

Remarque na aukcji
Oryginalny rękopis
Ericha Marii Remarque'a ,,Na Zachodzie bez zmian'' zostanie I
grudnia zaoferowany do
sprzedaży na aukcji w Londynie przez dom aukcyjny
Sotheby's.
•

słynnej powieści

(mrz)

WYBRZEŻE

31 października, 1listopada 1995

Dziś WWYDANIACH
LOKALNYCHDB-

TP oddali gdański węzeł telekomunikacyiny

Bory Tucholskie

Igłówka
atakuje

KASZUBY

da

P6łnocno • wschodniei

W bieżącym roku Lmarła
znaua działa,zka kaszubska
red. Izabell:l TrojJnowska. Vv
gminie Linia powstaje krzyż ,
który zostanie zamontowany
na jej grobie,. w Gdańsku
Krzyż wyk u v, a z że-lat.a
uyrt'k tor
K aszebskó
Spodlćcrnój
Sikoly na
GludnJiC<! • czyli Kaszubskiej
Szkoły Pudst:iwowej w Gło
dnicy, Witold Bobrowski
Wi!old Bobrowd.;i już wcześniej wykonał krzyż i wyrLcżbił w grunióe nav,:-obek
dla ojca lzabćlli Trnj.wow~kiej - Aleksandra . Granitowy pomnik - nagrobek z odpowiednim napisem • wy
rzeźbi z kaszubskiego kamienia także dla nicJ. Będzie go
tm\ y jeszcze przed zimą

u;ęjci

Borów Tvcholskich za.
graia niewielki I nlebeir:·
pleczny szkodnik • Igłówka
sosnówka.
Jej wzmożone pojawienie
się zaobserwowano na obszarze kilku tysięcy hektarów, na
terenie nadleśnictw: Kaliska,
Kościerzyna, Lipusz, Lubichowo, Czen,k i Osie.
- Pojawienie się igłówki sosnówki spowodowało tzw. jesienne przebarwienie igieł, które w wyniku tego opadną - powiedział „DR" nadleśniczy
Nadleśnictwa Lubichowo, Bronisław Szneider. - W połącze
niu z trwającymi od kilku lat
suszami, w poważnym stopniu
może to naruszyć potencja!
zdrowotnv drzewostanu. W
konsekwe°iicji mogą pojawić
śię kolejne szkodniki.
W chwili obecnej igłówka
ma postać zaledwie dwumilimetrowej poczwarki. Schowana jednak w pochewce igłowej
(u zbiegu podwójnej ig.ly sosny, między tymi igłami), jest
tam całkowicie bezpieczna,
gdyż żaden z dostępnych środ
ków nie jest w .stanie jej dosię
gnąć. Nad metodami walki z
tym szkodnikiem leśnicy będą
dyskutować w tym tygodniu.
Najprawdopodobniej w kwietniu przyszłego roku przeprowadzone zostaną oprysk.i lasów

PRUSZCZ GD.
\.)

W pewnej w s i gmrny
Wielkie podczas nieohecnośc1 domowników do
mieszkama wszedł złodziej i
zabrał kbks simson i dubel·
tówkę merkel (kaliber 12).
Nie znalazł na szczęście
amunicji, ale pewnie ją doku
pi lub znów ukradnie. Prawdopodobnie jest to sprawka
kłusownika. być może jednak
broń przyda się przestępcom

Trąbki

metodą lotniczą.

(kate)

Pienrsw wMll'}7n węf.le telekomunikacyjnym w Gdańsku rozmowa wideotelefonicvza. Rozmawiają: minister Andr~ej Zielitiski i wojewoda gda,iski, Maciej Płażyński. Minister ogląda! wojewodę, wojewoda ministra.

Fot. Robert Kwiatek

Przełomem

w gdańskiei
telekomunikacji nHwał
wc10raj minister łączności,
Andrzei Zieliński, gdański
projekt telekomunikacyjny.

- stwierdzi! min. Zieliński,
podczas wczorajszego uroczys!ego otwarcia gdańskiego wę
zła telekomunikacyjnego.
Jak nam powiedział Roman
Lica, dyrektor gdańskiego
okręgu TP SA, do końca tego
roku podłączonych zostanie w
Trójmieście 20 tys. numerów.
Łącznie projekt przewiduje instalację 230 tys. abonentów, z
czego dokładnie 137 432 to nowi abonenci (pozostali, to „starzy" abonenci podłączeni do

Przedsięwzięcie Telekomunikacji Polskiej SA i koncern u AT&T warte jest 100
mln USD (20 mln USD znajduje się w rezerwie zarządu
spółki).

- To największy kompleksowy projekt, jaki telekomunikacja kiedykolwiek wykonywała

nowych centrali). Zdaniem
Stanisława Szudera, prezesa
AT &T na Polskę, zakładane
urządzenia pozwalają na instalację 400 tys. abonentów.
Przyłączenie jednego abonenta w kontrakcie kosztuje
ok. 400 USD, czyli ok. 1000
zł, ale w niektórych przypadkach przyłączenie numerów
kosztuje i 1600 zł i więcej.
Kontrakt wszedł w życie listopadzie ubiegłego roku i ma
obowiązywać przez 27 miesię-

cy. Kredyt 100 mln USD w
czterech częściach, zaciągnięty
w bankach na potrzeby kontraktu jest gwarantowany przez
TP i amerykański koncern.
Trzy lata temu popyt na
usługi TP SA badała kilka lat
temu sopocka Pracownia Badań Społecznych. W Telekomunikacji zalegało wówczas
90 tys. wniosków, badania wykazały, że chętnych jest 100
!ys.

Wielomiesięczne opóżnienie

w kontrakcie - negocjowano
warunki płatności dostaw
sprzętu, zrezygnowano z kredytu Europejskiego Banku

• •
waza
,,

•I

Nowe numery
35 tvs.
Wrzeszcz 41 tys.
Gdynia
46 tys.
Tczew
14 tys.

W dniu Wszystkich Świętych policja drogowa przeprowa·
dzi ogólnopolską akcję nlniczn. Jej celem ma być przede
wszystkim kierowanie ruchem i ułatwienie wszystkim 1mo•
łoryzowanym dojazdu na cmentarze.

jódżających tędy podróż

- Nie wolno jeździć „na pamięć": kierowcy powinni
zwrócić baczną uwagę na
oznakowanie ulic związane tego dnia ze zmianami w organizacji ruchu - mówi komisarz
Marek Konkolewski z Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w
Gdańsku. - W wielu punktach
ruchem kierować będą policjanci i Io do ich wskazówek
trzeba się bezwzględnie stosować. Zmotoryzowani powinni
też zadbać o prawidłowe parkowanie rojazdów, tak by nie

'nych, wyjątkowy wandal
(zapewne dbający o swoje
obejście) urządził sobie „obfite'' ... wysypisko śmiec

ELBLĄG

--- cz:.

W Elblągu zawiązuje !,ię
Stowarzyszenie Miłośników
Truso. Jego celem będzie zrekonstruowanie rzt·micślni
czo-handlowej i portowej
osady z IX wieku.
Odkrycie w 1982 roku w
Janowie, nad jeziorem Druż
no IX-wiecznej osady było
jednym z największych suk·
cesów archeologii polskiej .
Na dziedzi1icu Galerii EL
stoją pierwsze chaty, które
będą przeniesione do skansenu-muzeum

blokować aut i dostępu do nich
innym. Muszą również zachować wzmożoną ostrożność,

pona drogach pojawi się
więcej pieszych. Ci z kolei powinni poruszać się jeden za
drugim po lewej stronie, a gdy
zbliża się samochód - zejść z
jezdni.
Od 1 listopada jeździmy
przez całą dobę z włączonymi
światłami mijania lub światła
mi do jazdy dziennej. O obowiązku tym kierowcy będą
musieli pamiętać aż do 1 marca.
nieważ

Po 25 latach prl)'Znano, ie składowisko odpadów fosforowych, tzw.
~ałda fosfogipsów iest przyczyną wielu chorób

(A.F.)

D

zieci z Wiślinki i okolicznych miejscowości
skażonych substancjami fosforowymi wre-

będą objęte stałą opieką
lekarską.
Taką decyzję podjął woje-

szcie

woda gdański Maciej Płażyń
ski.
Substancje fosforowe, jako
odpady z fabryki nawozów
sztucznych składowane są na
hałdzie w pobliżu Wiślinki,
miejscowości położonej na peryferiach Gdańska. Stwierdzono liczne zachorowania o genezie związanej ze skażeniem.
Wojewoda powoła I I osobową interdyscyplinarną komisję, która przebada dzieci micszkaj ące na Żuławach i w

.
.
ena cw1czen I pobo u

Reprymenda dla prezydentów

wczoraj Wojewódzki Komitet Obrony dokonał
podsumowania ćwiczeń Obrony Cywilne! "Kaszuby '95"
oraz przebiegu poboru do zasadniczej słuiby wojskowej.
I Kandydaci na rekrutów wypadli korzystniej nii prezydenci
Gdańska i Gdyni.

TRÓJMIASTO
'"'hh

początku października
odbyły się w Trójmieście ćwi

Na

Otwarto w1.1dukt nad obwodnicą, łączący Osowę z ul.
Spacerową w Oliwie. Dzięki
wiaduktowi trójmiejska obwodnica przestała być jedyną
w Polsce drogą ekspresową
na której znajdowało się inne
niż bezkolizyjne skrzyżowa
nie 7. sygnalizacją świetlną.

czenia Obrony Cywilnej pod
kryptonimem „Kaszuby '95".
Brali w nich udział m.in.
przedstawiciele samorządów
Gdat'1ska i Gdyni. Wczoraj
podsumowano efekty tych ma·
newrów.

Amerykanie uczą
biznesu

Wędkarze

w nim udział 40
osob,.
Uczestnicy zapoznają się z
nowoczesnymi technikami komunikacyjnymi, praktycznymi
koncepcjami w zarządzaniu,
marketingu, finansach i księgo
wości oraz zgłębią tajniki reklamy i public relations.
Absolwenci otrzymają amerykański certyfikat The Comprehensive Business Manage- ,
ment Program wydany przez
Central Connecticut State University (współorganizatora cyklu szkoleń) i Uniwersytet
Gdański.

(A.F.)

41-84-50
20-30-36

52-02-35
71-01-01

®

~,.,.:-t:.._t....®"2NOROOM

Wczoraj w Gdańsku odbył
Nadzwyczajny Okręgowy
Zjazd Delegatów Polskiego
Związku Wędkarskiego. Zwołano go, by zadecydować o
podjęciu starań o uzyskanie
osobowości prawnej przez Zarząd Okręgu PZW. Wiąże się
to z rozpoczęciem działalności
gospodarczej na własny rachunek. Dotychczas realizowano
się

Weźmie

W Uniwersytecie Gdańskim
zainaugurowany został PolskoAmerykai1ski Program Ogólnego Zarządza.1ia Biznesem_
Obok pracowników nauko~
wych wybrzeżowych uczelni
oraz kadry menedżerskiej dużych i małych firm uczestniczyć w nim będą przedstawiciele administracji rządowej z
terenów zaniedbanych ekonomicznie.
- Takie było życzenie sponsora cyklu szkoleń, czyli United States Agency for International Development - poinformowała nas prof. Zofia Sawiczewska, dyrektor programu. -

Zdaniem szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej, płk. Jana Kręczkow
skicgo, ćwiczenia wykazały
dobre przygotowanie służb na
wypadek katastrofy czy działań
wojennych. Dostało się natomiast prezydentom Gdańska i
Gdyni, którzy wysiali na tę
,, wojnę" swych zastępców.

~~~~~~~~~-----

„Godność"

Tymczasem - jak zaznaczy! pik
Kręczkowski - osobiste uczestnictwo szefów miast jest wręcz
niezbędne . Muszą bowiem
wiedzieć jak sobie poradzić,
chociażby w takiej sytuacji, jaka niedawno miała miejsce w
Koszycach, gdzie z fabryki
ulotnił się śmiercionośny tlenek węgla. Albo w zaistniałej
kilka dni temu w Gdyni, gdy
ewakuowano mieszkańców z
czteropiętrowego bloku przy
ul. Imbirowej, bo groziło runięcie na niego potężnego
dżwigu.

Operacja „Kaszuby '95" kosztowała ok. 30 tys. zł. W cią
gu trzech dni ćwiczyło 3 tys.
osób, a przygotowania do niej
trwały dwa tygodnie.
Podczas posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony
dokonano również oceny przebiegu poboru młodego „narybku" do sił zbrojnych RP. Z informacji, które uzyskaliśmy od
rzecznika prasowego wojewody, Aleksandra Skrzypińskie
go, wynika, że z 12 200 poborowych przed komisjami stawiło się ponad 95 procent.
(ken)

z osobowościq prawnq
to pod szyldem Zarządu Głów
ne go PZW. Jeśli PZW w
Gdańsku uzyska osobowość
prawną, to przejmie na wła
sność mały Młyn przy ul. Rajskiej w Gdańsku - obecną siedzibę ZO PZW, wykupi na
własność ośrodek zarybieniowy w Rumi (obecnie jest dzierżawiony), przejmie od ZG jeziora Siwialka, kupi jezioro

Kamień. Do Polskiego Związ
Wędkarskiego z terenu woj.
gdańskiego należy około 27 tysięcy osób. Zebrani opowiedzieli się za podjęciem starań o
uzyskanie przez gdański Zarząd Okręgu PZW osobowości
prawnej . Być może uda się to
osiągnąć jeszcze w bieżącym

ku

roku.

(ken)

apeluie

Wznieść się ponad urazy
Wczoraj zebrali sit nsta·
nyn działacze gdańskiej
nSolidarnościn, weterani,
więzieni przez komunist6w
za przynaleiność do opozycji
demokratycznej1 zneueni w
stowarzyszeniu nGodnoścn,
by zastanowić się nad sytua·
cją Polski przed wyborami
prezydenckimi.
Niegdyś działali

wspólnie,
z nich popiera innego kandydata na prezydenta, są
więc zwolennicy Wałęsy,
Olszewskiego, Kuronia, Kaczyńskiego, Gronkiewiczdziś każdy

Waltz, Zielińskiego, Markiewicza. Różnią się pięknie, a w
każdym razie, mimo wszystko
potrafią ze sobą rozmawiać, bo
łączy ich - choć może zabrzmi
to patetycznie - troska o Polskę, o jej dobro.
- Ostatnie pięć lat kosztowało społeczeństwo zbyt wiele
wyrzeczeń, aby na skutek rozbicia naszego obozu pełnię
władzy w drodze demokratycznych wyborów odzyskała formacja polityczna, która przez
wiele lat zniewalała kraj, hamowała rozwój gospodarczy i
cywilizacyjny. Wiciu ludzi te-

Gdańsku. Komisja ustali
pień skażenia środowiska

sto- dzieci chore i zdrowe, mieoraz szkające na obszarach. gdzie
wypracuje metody leczenia nie ma już wpływu fosfogipsoosób dotkniętych fluorozą i jej wej hałdy.
pochodnymi.
Dziećmi zajmą się pedia- Chcemy sprawdzić - mówi trzy, stomatolodzy i ortopedzi.
dr Małgorzata Bartoszewska, Badania potrwają kilka miesię
zastępca lekarza wojewódzkiecy. Przy okazji wykonane będą
go - jaki jest zasięg oddziały· pomiary skażenia środowiska
, wania na środowisko składo w różnych miejscach Trójmiawanych na hałdzie odpadów sta i na Zuławach.
fosforowych i w jakiej mierze ,
- Hałda - kontynuuje dr Barwywołują one fluorozę, chorotosze w ska - jest rodzajem
by układu oddechowego i no- bomby ekologicznej, którą dziś
wotwory. Przede wszystkim trudno zlikwidować; zmniejjednak zajmiemy się chorują szenie zasięgu zagrożenia jest
cymi dziećmi, im można je· jednak konieczne i możliwe.
szcze pomóc. W gorszej sytuaPierwsze robocze spotkanie
cji są dorośli, cierpiący na wie- komisji odbędzie się 6 listopale dolegliwości. Komisja za- da.
mierza też porównawczo badać
Maria Giedz

Malbork

E ipa
filmowa
powraca
W dniach od 28 pażdziemi
ka do 8 listopada na terenie i
we wnętrzach malborskiego
zamku realizowane będą zdję
cia do filmu „Król Olch", w reżyserii Volkera Schlondorffa.
Jest to druga sesja zdjęciowa,
pierwsza odbyła się latem tego
roku.
·
,
., .,
W związku z tym; dyrekcp
Muzeum Zamkowego przepra
sza gości za utrudnienia w
zwiedzaniu obiektu, zapewniając jednocześnie iż przewodnicy dołożą starań, by pomimo
trwających prac nad filmem,
spotkanie z zamkiem dostarczyło głębokich i pięknych
przeżyć.

(p)

„DB" patronuie nowemu typowi iaglówki

,

Obradujący

•

Badanie razen 10

W przypadku złej widoczności kierujący pojazdem może
włączyć światła drogowe (tzw.
długie), ale tylko poza obszarem zabudowanym - na terenie
miast i wsi powinien korzystać
ze świateł mijania.
Kierowcy nadużywają czę
. sto silnie oślepiających świateł
przeciwmgłowych. Tymczasem wolno się nimi posługiwać
jedynie, gdy zmniejsza się
przejrzystość powietrza: jest
mgła, pada deszcz lub śnieg.
Używanie świateł przeciwmgłowych przednich dopuszczalne jest także w warunkach normalnych, ale tylko i
wyłącznie na drogach kn;tych.

Wymiana
23 tys.
35 tys.
23 tys.
8 tys.

Gdańsk

•

•IC

a

W Kadynach me opodal
tabliq z napisem Rezerwat
Kadyński Las i zaledwie kilka metrów od pomnika przyrody - tysiącletn:ego dębu
szypu!kow..:go im. Jana Bażyńskiego, przy którym zatrzymuje si~ większość prze-

Odbudowy i Rozwoju itd. spowodowało, że są montowane nowe centrale 5 ESS 2000
(pierwotnie planowano instalację starszej wersji) .
(J.K.)

Kontrakt TP SA i AT&T

We Wszystkich Świętych na drogach

ELBLĄSKIE
b

39-00-51
51-13-95

Str.3

go ugrupowania dopuściło się
zbrodni i niegodziwości na tle
politycznym - napisali człon
kowie stowarzyszenia „Godność". - Uważamy, że jest jeszcze czas aby zewrzeć szeregi
i wygrać te wybory.( ... ) Dlatego uważamy, że nasi kandydaci w imię odpwiedzialności za
Polskę powinni się spotkać i
wznieść ponad podziały i urazy
i wyznaczyć jednego kandydata. Oczekuje tego wielki elektorat, Jeśli tę szansę zmarnujemy historia nam nie wybaczy.

Barbara Szczepu!a

L 'Equipe po po sku

W

czasie zamknięcia
tegorocznego sezonu w Zeglarskim
Ośrodku
Morskim Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku zaprezentowano pierwszą zbudowaną w Polsce łódź regatową
klasy I 'Equipe. Certyfikat zezwalający na produkcję tych
jednostek żaglowych otrzyma!
z Francji Zakład Budowy i Remontów Jachtów Studenckiej
Spółdzielni Pracy „Techno-Service" w Gdańsku. Pokaz polskiego prototypu I 'Equipe
odbyt się pod pa!ronatem
,,DB".
- Łódź 1 'Equipe stanowi alternatywę dla popularnej niegdyś jednostki młodzieżowej
klasy przygotowawczej Kadet mówi dr Krzysztof Zawalski,
kierownik Zakładu Teorii i
Metodyki Żeglarstwa gdań
skiej AWF. - Jest to nowoczesny, dwuosobowy monotyp,
przeznaczony do szkolenia i
rozgrywania regat przez załogi
młodzieżowe. Pływanie na nim
wymaga sporych umiejętności.
Łódź żegluje bardzo szybko i
może wchodzić w ślizg. Prototypową jednostkę, którą zapro·
jektował Mare Laurent, oply·
wana przed 14 laty we francuskiej 1 "Ecole Nationale de Voile w Quiberon, czyli w Narodowej Szkole Żeglarskiej.
- W krajach zachodnioeuropejskich pływają już tysiące
egzemplarzy I 'Equipe. Rozgrywane są na nich regaty lokalne, krajowe i międzynaro
dowe. Staramy się, aby łodzie l
'Equipe były popularne również w Polsce. Ponieważ sprzęt
żeglarski jest obłożony wyso·
kim cłem i opłatą akcyzową,
wygórowane ceny jednostek
importowanych z krajów zachodnich byłby barierą uniemożliwiającą ich zakup przez
kluby i ośrodki żeglarskie oraz
nabywców indywidualnych.

Dlatego

też

nawiązaliśmy

współpracę

z firmą SSP „Techno-Service", wyspecjalizowaną

,,Techno-Service" będą uznawane na całym świecie, jako
sprzę! spełniający wszystkie

Pokaz polskiego prototypu l 'Eąuipe na wodach Wisły Śmiałej.

Fot. Maciej Kostun
w budowie szybkich lodzi ża
glowych i jachtów regatowych.
Zakładem tym kieruje Piotr
Adamowicz, znany żeglarz regatowy. Po dwóch latach prób
i testów, udało się opanować
trudną technologię budowy I
'Equipe i wykonać polski prototyp, który uzyska! certyfikat
Francuzów. Zatem lodzie z

wymogi klasowe. Umożliwia
to także ich eksport.
Łódź klasy I 'Equipe ma kadłub laminatowy o długości 3,9
m i szerokości - 1,45 m. Powierzchnia ożaglowania jednostki wynosi 7 ,5 m kw. i spinakera - 7 m kw. Masa lodzi z
osprzętem - 78 kg. Załoga - 2
osoby·

Jacek Sieński

--------GDAŃSK
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SOPOT GDYNIA
~
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•h.

· Nad obwodnicq

INFORMATOR
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' TEATRY_
GDAŃSK, Miniatura (ul. Grunwaldzka 16): Cudowna lampa Ala- "
dyna, wt. g. IO, 12

Nowy dom przy
al. Woiska Polskiego 39

o

Przetarg

-----=K=--=INA
(l list(?pada kina nieczynne)

GDANSK, Neptun ul. Długa:
Uwolnić orkę 2 , USA. g. JO,
14; Sędzia Dredd, USA, 15 I.,
g. 12, 18, 20irNell, USA, 15 I.,
g.16
Kameralne, ul. Długa: Tylko
instynkt, austr., 15 l.. g. 16;
Kell. USA, 15 I., g. 18; Strzały
na Broadwayu. USA, 15 l., g.
20
Helikon, ul. Długa: Strzały na
Broadwayu, USA. 15 I., g. 16,
18; Tylko instynkt, N. Zeł., od
15 l.,g. 20
7.ak, Wały Jagiellońskie: Projekcja DKF, g. 17.15; Gra po.mrów. W. Bryt., 15 l.,g. 19.15
Znicz, (ul. Szymanowskiego):
Wodny świat, USA, 15 l., g.
15.15. 17.45; Neil, USA, 15 l.,
g. 20.15
Zawisza (ul. Słowackiego 3):
\1aska. USA. 12 !., g. 16: Operacja Słoń, USA, 12 !., g. 18;
Urodzeni mordercy, USA, 18 I.,
g.20

I

Bajka, ul. Jaśkowa Dolina:
Batman Forever, USA, 12 I., g.
15.30, 17.45; Prawo Bronxu,USA, 15 I., g. 20
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte Cassino 30: Neil, USA, 15 I.,
g. 14, 20.30; Młode wilki, poi.,
I 5 I., g. 16; Rycerz króla Artura, USA, 15 I., g. 18
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino 55: nieczynne
GDYNIA, Warszawa, ul. Świę
tojańska: Uwolnić orkę 2, USA,
12 I., g. IO, 14; Sędzia Dredd,
USA, od 15 I., g. 12, 16, 18, 20
Goplana. Skwer Kościuszki:
Dzikie trzciny, fr., 15 I., g.
15.30, 20; Rycerz króla Artura.
USA, 15 I., g. 17.45; Wodny
świat, USA, 151.. g. 20
GRABÓWEK, Fala, nieczynne
OKSYWIE, Grom, Strefa zrzutu, USA, 121.. g. 19
WEJHEROWO, Swit, W potrzasku, USA, 151.
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

rozstrzygnięty
R o :u tnygnięty

·

- Czynne niedz., śr.,
czw., pt., sob. wg. 9-15; wt. w
g. 10-16: Narodowe (Pałac
Opatów w Oliwie, ul. Cystersów 15): Polska sztuka współ
czesna; Współczesna sztuka ludowa Kaszub; Galeria Pałaco
wa - Czas Manilvy - rzeźba,
malarstwo, rysunek; Salon Mistrzów - Ryszard Stryjec - grafika. Salon Karykatury - Jan
Sołka - rysunek; Galeria Promocyjna - Aleksander Flotow malar,two (Austria). Czynne
wt., śr., czw., pt., sob. g. 9-16,
niedz. 10-16: Archeologiczne,
Rodowód słowiańskiego Gdań
ska. Orze! - znak żołnierza polskiego oraz Schorzenia ludności prahistorycznej 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: l. ,,Tak się żyło kochanińkie ... Wile1\szczyzna w fotografii S.F. Fleury 1858-1915";
2. ,,Dawne rybołówstwo ludowe Pomorza Wschodniego'';
-czynne wt.; śr.. czw „ pt., sob. w
g. 9-16; niedz. wg. I0-16;·Muzewn Historii Miasta Gdańska_
Ratusz Głównego Miasta (ul.
Długa 4 7) - Czynne wt., śr..
czw., sob. 10-16; niedz. 11-16;
pon. i pt. - nieczynne; Centralne
Muzeum Morskie i jego oddziały
- Zuraw, budvnek „B'', statekmuzeum „So.łdek", wt.-pt. g.
9.30-16: sob.-niedz. 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: Wspólczcsnc
malarstwo i grafika wietnamska. Czynne g. 11-17, oprócz
pon.; Domek Abrahama, ul.
Starowiejska 30: ,,Antoni Abraham - Gdynia-wieś". Czynna w
g. 11-17 codz. oprócz pon.
GDAŃSK, Zeidler Art Gallery,
ul. Długa 81 - stała kolekcja
ruńska

"

kładano.
Według

wyceny EEG, budowa budynku będzie kosztować 4 mln 900 tys. zł, zaś SM
Nasz Dorn dysponuje kwotą 4

..
(

dziel sztuki dawnej polskiego i ~europejskiego kręgu kulturowe- t!'
go.
ul. Ogama 65 - kolekcja graliki, rysunku, plakatu oraz anty- ·
kwariat. Galerie czynne g. 11- ""
18, sob. I 1-15, niedz. nicczyn- f
w
ne
Nadbałtyckie Centrum Kultury,
Dorn Aukcyjny - Ratusz Staro- ..
miejski (ul. Korzenna 33/35) - ?
Stala kolekcja malarstwa i gra- ;
fiki, meble, zegary, rzemiosło t<•
artystyczne oraz wydawnictwa
artystyczne. Czynne codz. g.
\i
11-19,sob.g.ll-15
Galeria NCK - wystawa „Wileński. Teatr Łątek i jego transformacje". Czynna codz. w g.
10-18
Salon Sztuki Współczesnej
,,DIORAMA" (ul. Podbielań- r.•.g,".
ska 1 - d. hotel Monopol) - Da- ;"'1
ria Soltan-KrLyżyńska - Tkani- [!ry
na artystyczna. Galeria czynna:
pon.-pt. 11-18. sob. 11-14
Biblioteka PAN (ul. Wałowa
15) - wystawa rysunku i malarstwa historycznego autorstwa ,,
śp. inż. Henryka Basińskiego.
żołnierza Armii Krajowej.
Czynne codz . wg. 8-19.30,
sob. 9-13.
Autorska Galeria Rzeźby,
Gdańsk, ul. Pomorska 68 d Wystawa retrospektywna Józefa Sarnowskiego. Czynna wt.sob. g. 12-17
Galeria ,,Na Piętrze" (Morena,
Nałkowskiej 3 - Dom Kultury)
- Joanna Bach - malarstwo studentka PWSSP Gdańsk, pracownia prof. Ostrogórskiego.
Cz.ynnapon.-pt. wg. 10-19
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad
Potokiem Oliwskim lOliwa, ul. i
Bytowska LI). Czynna g. 10-15
SOPOT: Państwowa Galeria
Sztuki (ul. Powstańców Warszawy 2/6) wystawa „Wokół
Kapizmu - Szkoła Sopocka".
Czynna cod z. w g. 11-18 ;
;01
(oprócz pon.)
Galeria „Triada" (Boh. Monte ~l
Cassino 36) - wystawa zbiorowa twórców Wybrzeża: malar- W
stwo, grafika, ceramika, rzeźba. i
unikatowa biżuteria artystyczna. Czynna pon.-pt. g. 11-18;
sob. 11-16
1'

I

Spotkania Anonimowych Alkoholików

... odb~dą się dziś (wtorek) o godz. 17 w następujących punktach:
„Kotwica", ?<lańsk, uL 3 Maja 6 (oddział ~zienny); ,,Zabia~a", _Oliwa. ul. Gdynska (kaplica NMP); .,Rodzma , Stog1. ul. Stryjewskiego
(przychodnia ZOZ pok. 304); ,,Centrum", Wrzeszcz, ul. Mireckiego
(Dom Katechetyczny, sala 3): ,.Zaspa", Gdańsk-Zaspa. ul. Pilotów l
(kościół św. Kazimierza). Rumia, domu parafialnym NMP WW ul.
Swiętojańska l .. ,Przyjaciele Billa i Boba" Gdynia ul. gen. Maczka 2
(Dom Pomocy Społecznej) godz. 18

Pr co

Jlł

~

~~-

_BYĆ_ ,,Cudowna lampa Aladyna" w „Miniaturze"

ALBO NIE BYĆ

Nie poprawiać

WPTIK
Oddział

Morski PTTK w
Gdyni przygotowuje kurs na
organizatora i przewodnika
turystyki pieszej. Zebranie
organizacyjne odbędzie się
dzisiaj w klubie turystyki
przy ul. 3 Maja 27 o godz. 17

bajek!

Na nabożeństwie
2 listopada na Cmentarzu
w Gdyni odbę
dzie się nabożenstwo żałobne
za zmarłych i zaginionych
marynarzy,' rybaków"oraz
czł.onków ich rodzin. Po[J,\
(UWJ
tek o godz. 17.

Pierw11a w tym sezonie premiera Teatru nMiniaturan

Witomińskim

pnyniosła przedstawienie, które I pewnością spodoba się
małym widzom. Jest to bowiem 111ana opowieść o Aladynie I
zaczarowanej lampie, w któref posiadanie podstępnie usilu·
je weiść nielaki Roeoender.

Bajki, a wśród nich i ta, stanowią szczególną materię,

Na promocii bedekera
Polnord - Wydawnictwo
Oskar i Teatr Miejski w Gdyni zapraszają na promocję
książki Kazimierza Małkow
skiego ,,Bedeker gdyński".
która odbędzie się w najbliż·
szy piątek o godz.. 17 w foyer
Teatru Miejskiego przy ul
(az)
bcma 26.

Moina
się reklamować
Aby dekoracje świąteczne
nie ograniczały się Jo zawieszania lampek na rosnących
drzewach, Zarząd Miasta Gdyni zezwala umieszczać reklamy
firm na choinkach. Oczywiście
najpierw należy je kupić i gustownie umieścić przed sklepem czy przedsiębiorstwem.
Sposób korzystania z sieci
elektrycznej uzgodnić należy z
Wydziałem Eksploatacji.

(WK)

iJ

poddającą się różnym fabularnym modyfikacjom. ,,Cudowna
lampa Aladyna" Jana Wilkowskiego - bo to po jego tekst się
gną! w „Miniaturze" reżyser
Tomasz Jaworski, też w szczegółach różni się trochę od swego klasycznego pierwowzoru.
Ale zachowuje to, co w każdej
bajce najważniejsze: aurę tajemniczości i cudów. baśniową
logikę, zgodnie z którą zło musi zostać ukarane, a biedak zyskuje szczęście i majątek. W
nowym spektaklu „Miniatury"
zaznacza s i ę jednak pewna
sprzeczność. Bardziej ona zapewne razi dorosłych niż małych widzów, ale z uwagi na
tych drugich jest jednak istotna. Stanowi też, wcale nie taki
drobny. mankament. Przedstawieniu nadano bowiem świet
ny kształt plastyczny, łączący
baśniową nastrojowość i magię
teatralnego świata. Wizualnie
iskrzy się ten spektakl pomysłami i niespodziankami, pozostając w konwencji uroczej

ilustracj i, ożywio
nej dyskretnymi scenicznymi
efektami. Ciepła kolorystyczna
tonacja, baśniowa i orientalna
estetyka, udane pomysły personifikowania duchów - Błękit
nego Ducha Lampy i Złotego
Ducha Pierścienia. a także oży
wienia kapitalnego węża - to
zasługa autorki scenografii,
Teresy Targońskiej. Ale - o ile
oko syci się tą plastyczną kreacją, to ucho ma zdecydowanie
mniej przyjemności. Nie po raz
pierwszy irytuje mnie padające
ze sceny .,Miniatury" słowo.
Zakłóca ono baśniowy rytm i
poezję tej opowieści, irytuje
kolokwializmami. współcze
snymi wtrętami (skąd np. ketchup w tej baśni, na cóż czę
stochowskie rymy typu „niucha - słucha", czemu służy prostacka krnąbrność Aladyna w
stosunku do matki?). Cytatów i
przykładów można by tu przytoczyć mnóstwo, dowodząc,
jak bardzo tekst nie współbrz
mi z istotą i treścią starej, dobrej bajki. To naprawdę jakaś
upiorna autorska maniera każe

książkowej

chyba fantazjować na kanwie
klasycznych tekstów w złud
nym przeświadczeniu, że ła
twiej uwiodą dziecko, szybciej
do niego dotrą. To błąd. a jego
artystyczną konsekwencją bywa też ,,W Cudownej lampie Aladyna" dzieje się tak również lekkie zachwianie dramaturgicznej baśniowej logiki. l że
by dojść do standardowego finału, trzeba nieco fabułą pornanipulować.

Dzieci czasem to nawet wyi dorosłym wtedy robi się głupio. Ale tak to bywa.
gdy się nic docenia małego
partnera. Mimo to pierwszą
premierę sezonu wypada zaliczyć do udanych. Na pewno i
dlatego, że spektakl odwołuje
się do tak przez dzieci lubianej
a trochę ostatnimi czasy w
. ,Miniaturze" zaniedbanej konwencji lalkowej, plan żywy
traktując tym razem marginalnie.
AnnaJęsiak
Teatr „Miniatura": Jan Wilkov.ski, ,,Cudowna lampa Aladyna". Reżyseria - Tomasz Jaworski; scenografia - Teresa
Targońska; muzyka - Jerzy
Stachurski; ruch sceniczny Marceli Zędzianowski. Premiera 29 października 1995.

dencyjne Policealne Studium
Ekonomiczne, zajęcia raz w
miesiącu tsobota-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. tabiszyńska 25, tel. 11-3477.
POMOC DROGOWA
* POMOC DROGOWA HOLSERVICE, 52-29-87. 56-64-98
Urząd Miejski Gdańsk: 32-4617: Gdynia: 20-72-71: Sopot:
51-20-21
Telefonicma Poradnia Języko-

wi je firmie Procom. Po tym czasie Rada Miasta zdecyduje,
co dalej.
Procom wcześniej, jako ci- wreszcie pilnować, by okoliczchy sponsor, wspaniale wyre- ne kury nie tyły na końskim
owsie). Wewnątrz zrobione zomontował rozpadające się gastaną boksy i stanowiska dla
raże, rozbudowując i adaptując
je dla zajęć z hipoterapii. Teraz koni oraz nowe paddocki. aby
zapewnia rodziców dzieci, że zwierzaki mogły być więcej na
powietrzu. Powstanie też wrezajęcia te będą odbywały się na
zastanych zasadach, czyli bez- . szcie zaplecze socjalne (szatnia, toalety) w odrestaurowapłatnie.
Zakres prac, jakie Procom nym budynku przy kotłowni.
Dyrektor biura zarządu Prozamierza przeprowadzić, jest
ogromny, a wszystko pod comu, Anna Stopka, powienadzorem konserwatora zabyt- działa. że jej firma wie, jakim
ków. Przywrócony zostanie wspaniałym miejscem mogą
być Kolibki, ,,czuje" potrzeby
użytkowy charakter poddasza
stajni - powstanie tam maga- hipoterapii, koni oraz jeźdź
zyn paszy (której będzie się ców.

(MS)

Teatr Malowania w stołówce AMG

Na jlepsi ma larze
śr'd

le

Na zakończenie obchodów
SO·lecla Akademii Medycz·
nej w Gdańsku w niedzielę
wieczorem w stołówce uczel·
ni przy ul. Dębinki odsłonię·
ty został wielki barwny
obraz pn. Teatr Malowania,
przed budynkiem zaś stanę·
ła rzeźba.

Realizatorami obrazu są artyści plastycy i lekarze: Rafa!
Roskowiński, Krzysztof Rassmus, Tomasz Rozwadowski,
Irena Grobelny, Włodzimierz
de Lawa] i Jerzy Jankau. Plastyczne dzieło. utrzymane w
stylu komiksowym, liczy ponad dwadzieścia metrów kwa-

dratowych powierzchni i zdobi
frontową ścianę stołówki. Widnieją na nim postacie mi;skie i
kobiece. Sponsorem obrazu
jest redakcja „Dziennika B ał
tyckiego''. Natomiast autorem
rzeźby jest Maciej Śmietański .
Jest to. zamocowana na slupie,
kompozycja ze złomu, złożona
ze starych blach i łańcuchów.
Odsłonięcia prac dokonał
rektor Akademii Medycznej,
prof. Zdzisław Wajda. W imprezie licznie uczestniczyli bawiący się na dyskotece w Klubie „Medyk" studenci. Przebieg uroczystości transmitowało Radio ,,Amet".

(K.K.)

~

if;
t

Hurtownia „GLASS"

.
"'

ul. Reduto Miś 1/4, tel. 31-26-82
(obok zajezdni tramwajowej)

Gdańsk,

Dystrybutor Huty Szkła Okiennego "Szczakowa"

Of e rUje : ' szkło okienne od wymiaru ;o 2-1 Opo cenie zbytu

T ELEFON Y
-INFORMACYJNE-

* JEDNOROCZNE Korespon-

Nadal nie ma sprecyzowanych dalekosiężnych planów do·
tyczących Zespołu Parkowego Kolibki, a stajnie się walą.
Zarząd Miasta zdecydował więc, ie na trzy lata wydzieria·

chwytują

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

SZKOŁY

•
•
•1e zaw1
oli I•

Fot. Robert Kwiatek
Wojewoda gdański Maciej Płaży1\ski i prezydent Gdańska Tomasz Posadzki dokonali uroczystego otwarcia wiaduktu nad obwodnicą, lącz~c~go Osowę z ul. Spacerową w Oliwie. Dzięki wiaduktowi, wybudowanemu kosztem 12 mln zl, trójmiejska obwodnica przestała byc jedyn_ą w Polsce drogą ek_spresową, na ktorcj znajdowało się inne niż bezkolizyjne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Prowadzone od pol!ora roku prace miały zakończyć się już kilka miesięcy temu, jednak kłopoty z dostarczanymi elementami wiaduktu
spra':"1ły_, z~_dop1ero t~raz mieszkańcy Osowej m?gą dojechać najkrótszą drogą do swojego osiedla.
_V.. naJbhzs~ych dnrnch zo1sta111e oddany do uzytku wyremo~towa~y ~i.adukt_ nad obwodnicą na przedłużeniu ul. Słowackiego, na
ktor:y~ obecme trwają jUZ tylko prace porządkowe. W następnej kolejnosc1 będzie prowadzony remont mostu na przedłużeniu ul. Kar-

Grupy Al·Anon

* BROKER Bank Informacji
Gospodarczej, 24-07-79
TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA: handel,
usługi. produkcja, pon.-pt. w g.
9-18, 24-22-65, 56-51-29.
Wspomaganie niepełnospraw
nych wt.-pt. wg. 9-15, 46-5670

mln 600 tys. zt, z czego 600
tys. zarezerwowano dla spadkobierców ofiar kwietniowej
tragedii.
- Będziemy musieli zaoszczędzić około 100 tys. zł mówi Marek Uszpulewicz.
prezes spółdzielni. - Zdecydowaliśmy się więc na rezygnację z wind i tańsze elementy
wykończeniowe, na przykład
drzwi i stolarkę okienną. Chcemy też skierować prośbę de
Ministerstwa Finansów c
,,zdjęcie" z naszej budow)
podatku VAT.
Umowa z EEG podpisani
zostanie 6 listopada. W przyszłym tygodniu rozpoczną się
pierwsze prace budowlane.
Nowy dom stanic w ciągu ro(A.F.)
ku.

Stanęły do niego dwie fir• my: Elektrim-Energoblok Gdynia i Doraco. Wygrała pierwsza, oferując za swoje usługi
prawie 10 proc. niższą cenę niż
konkurentka. Mimo to koszt
budowy budynku, zaprojektowanego przez gdański Miastoprojekt, będzie wyższy niż za-

MUZEA
-I-WYSTAWY
GDAŃSK: Narodowe, ul. To-

został

przetarg na budowę nowego
domu dla członk ów sp ół·
dzie lni Nasz Doin, którzy
stracfli swole mieszkania w
wybuchu wieżowca przy al.
Wojska Polskiego 39. ,

wa UG - porady z zakresu języ
ka polskiego od pon. do pt. wg.
13-15, tel. 41-15-15
Rzecznik Praw Ucznia - 310744
Telefony Zaufania: Antyrnafij- ,
ny telefon zaufania - Gdańsk . :
32-27-30. Gdynia 20-65-29. n~
czynny codz. wg. 8-15.15 (dy- :
żurują prokuratorzy rejonowi · '!
obu miast)
AMAZONKI - Telefon zaufania: 25-19-17; 41-60-85; 57-2458; 51-59-88, wg. 19-21 (śr. ;11
12-16)
Informacja 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. piąt
ki. w g. 15-19; Sopot. ul. 3 Ma- ,
ja 71.
Gdańsk, Wojewódzka Przychodnia Odwykowa - Pomoc dla
osób z problemem alkoholowym
i ich rodzin. ul. Łąkowa 58, 31- ,.
'
51-32 (codziennie od 8 do 20)
Dzienny Oddział Odwykowy,
ul. 3 Maja 6, tel. 32-26-52.
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Gdyn ia, ul. Starowie j ska 17 a (róg ul. WlaOslawa IV)
pn. - pt. godz. 10 11 -18", sob. godz . 10 "· 15", tel.202-507

' szkło zbrojone I ornamentowe
' szklarniowe
• antiso/, float ;o 3-ó mm
• lustra kolorowe
• narzędzia szklarskie
'szkło bezpieczne, oraz szlifowanie szkło
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a
Gdańsk
Cmentarz
przy ul. Kartuskiej
Dojazd od ul. Kartuskiej, na
której nie będzie można zatrzymywać się (z wyjątkiem taxi do l min.). Miejsca parkingowe: Wojewódzki Zakład Weterynarii, Lecznica dla Zwierząt ,
Zespól Szkół, lewa strona ul.
Nowolipie, na której obowią
zywać będzie jeden kierunek
ruchu w stronę Moreny. Postój
taxi - przy ul. Kartuskiej 236.

Cmentarz Łostowice
Dojazd do bramy głównej
,,A" ul. Łostowicką (od strony
ul. Kartuskiej) wyłącznie dla
taxi, wózków inwalidzkich i
posiadających identyfikatory
,,A". Zamknięty będzie wjazd i
wyjazd na ul. Łostowicką od
ul.: Struga, Pana Tadeusza i
Warszawskiej. Postój taxi bę
dzie przy głównej bramie „A" ,
a parking dla samochodów inwalidzkich - przy bocznej. poniżej bramy głównej. Dojazd
do bramy cmentarza zlokalizowanej od strony Chelmu - jednokierunkową ul. Dragana .
Wyjazd w kierunku centrum
miasta i obwodnicy również
jednokierunkową ul. Witosa .
Miejsca postojowe: lewa strona
ul. Dragana, Witosa, Warszawskiej (od Witosa do Łódzkiej).
Nowolipie. Przed bramą od
strony Chełmu będą przystanki
dla autobusowych linii „specjalnych''. Tylko one oraz pojazdy z identyfikatorami „B''
mogą wjechać pod samą bramę.

Cmentarz ul. Brzegi
Ulica dojazdowa Brzegi bę
dzie jednokierunkowa w kierunku ul. Cienistej. Dojazd do
nekropolii od ul. Podmiejskiej
lub od Jedności Robotniczej .
Miejsca postojowe - lewa strona ul. Brzegi, parking „Cezas".
Taxi - ul. Jedności Robotniczej. przed stacją paliw .

Cmentarz
ul. Dąbrowskiego
Ul. Dąbrowskiego do Po wstańców Warszawskich bę
dzie jednokierunkowa, z z akazem zatrzymywania się po lewej stronie . Miejsca postojowe
- prawa strona ul. Dąbrowskie
go, ul. Giełguda, parking przy
Cricolandzie. Taxi - przy Trakcie Konnym i przy dworcu

\'KS.

Cmentarz ul. Opacka
Dojazd do nekropolii od
strony al. Grunwa ldz kiej jcdnokierunkow ą ul. Opacką ,

e ar e.

bądz od strony ul. Spacerowej

dwukierunkową Opacką. Na
ul. Czyżewskiego - jeden kie-

runek ruchu. Miejsca postojowe: parking przy ul. Opackiej,
prawa strona ul. Czyżewskie
go. Taxi - ul. Czyżewskiego
(przy Pawia Gdańca). Opacka
(przy skrzyżowaniu z Czyżew
skiego).

Cmentarz
ul. Ks. Góreckiego
Dojazd od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkowymi ul. Wyzwolenia i Ks.
Góreckiego . Miejsca postojowe: prawa strona ul. Wyzwolenia, parking przy Morskim Domu Kultury. Taxi - ul. Ks. Góreckiego.

Cmentarz ul. Srebrzysko
Zmiany w ruchu nastąpią
już dzisiaj od godz. 14. Dojazd
do nekropolii jednokierunkowymi ul.: Słowackiego i Srebrzysko. Wyjazd - Róży
Ostrowskiej i Partyzantów. Na
ul. Słowackiego i Srebrniki zakaz zatrzymywania się.

Specjalne
linie autobusowe
910 dworzec PKP Wrzeszcz
- Cmentarz Srebrzysko, 930
Dworzec Główny PKP Cmentarz Łostowice (bilety w
cenie 0,8 zł. ulgowe - 0,4 zł),
l 83 Targ Rakowy-Nowe Ogrody-Powstańców Warszawskich-Beethovena-PiecewskaRakoczego-Potokowa-os. Niedźwiednik.

Po wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Sło
wackiego autobusy 110, 126,
157 i „B" w stronę Wrzeszcza
kursować b<;:dą Jaśkową Doliną
i Potokową.

(elp)
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Z powodu zmiany organizacji ruchu w okolicach Cmentarza Witomińskiego (jeden kierunek na ul. Witomińskiej od
cmentarza do ul. Rolniczej), w
tym rejonie miasta zmianie
ulegnie organizacja ruchu.
Autobusy linii 103. 137 , 141,
190 w obie strony kursować
będą przez ul. Kielecką z pominięciem ul. Witomińskiej .
Zamiast przystanków pr z y
cmentarzu i skrzyżowaniu z
ul. Poznańską obowiązywać
b ę dą prz ystanki przy hotelu
" Bałtyk". Autobusy linii 141
w kierunku Witomina zatrzymywać się będą również na
pr z ystanku prz y zbiegu ul.

46-22-44

21-78-32

GORĄCY

Warszawskiej i Witomińskiej.
Autobusy linii 150 jeździć bę
dą wg . stałej trasy w obie strony ul. Kielecką.
W godzinach od 7 do 18
uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa 706 na
trasie: Plac Konstytucji Dworcowa - l O Lutego (z powrotem Jana z Kolna) - Wła
dysława IV - Piłsudskiego (z
powrotem przez Wzgórze św.
Maksymiliana) - Śląska - Witomińska - Cmentarz Witomiński. W kierunku cmentarza
obowiązują przystanki: przy
ul. Dworcowej, ul. Władysła
wa IV obok skrzyżowania z
ul. Armii Krajowej i naprzeciw "Sagi". Z powrotem obowi:1zują wszystkie przystanki
linii 190.

TElEfON

APTEKI

Partacze do poprawki

Apteki pracujące non stop:
GDAŃSK, ,,Dworcowa"
Dworzec Główny, tel. 31-28-41
do 45 (w. 2 10); Apteka w Pogotowiu Ratunkowym, al.
Zwycięstwa 49, tel. 32-47-01
PRZYMORZE, ul. Opolska 3;
tel. 56-38-22
ZASPA. ul. Pilotów 21; tel. 5692-71
WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka
52, tel. 41-23-06
SOPOT, ,,Pod Orłem", ul.
Monte Cassino 21, tel. 51- 1018 (wtorek); .,Nadmorska", ul.

W ub. roku wzdłuż chodnika ul. Kołobrzeskiej na Przymorzu kładziono rury cieplown i cze. Podłoże po pewnym
czasie zaczęło osiadać tworząc 'fł,
między ul. Arkońską a Szczecińską zapadlinę. Utrudnia ona
poruszanie się, a gdy zaczną
się przymrozki, na śliskich pły
tach nietrudno będzie o wypadki. Firma, która spartaczyła robotę powinna czym prędzej
przełożyć płyty chodnikowe.

Niedbały remont
Latem przy ul. Jesionowej 4
we Wrzeszczu przeprowadzono remont kapitalny dachu. l.•..\·i,mf..
Według lokatorów zrobiono go "!Il
niestarannie - nie zasklepiono
na dachu końcówek rynien poziomych. Gdy zaczną się opady część wody zamiast spłynąć ,
rurami, popłynie po ścianach.
Z pozostałej po remoncie hałdy UJ
piasku deszcz wymywa piasek (\;
do studzienek kanalizacyjnych
~~
i zapycha je.

~
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Z wyjątkiem niżej wymienionych, komunikacja funkcjonować będzie wg. rozkła
dów w wolne soboty. Na liniach: J, 144, 181, 185 i 322
obowiązywać będą powszednie rozkłady jazdy. Trolejbusy linii: 22, 25 i 26 oraz autobusy linii 324 kursować będą
wg. specjalnych rozkładów jazdy, ze zwiększoną częstotli
wością w godz. 6-19. Linie 27
i 30 nie będą funkcjonować.
Na liniach: 29 i 165 obowią
zywać będą rolklady ważne w
niedzielę i święta. Autobusy
linii 86 w Rumi kursować bę
dą wg. rozkładu powszedniego, ale na skrócowej trasie:
Dębogórle Wybudowanie Rumia D•vorzec, nie wykonując kursów do cmentarza. Na
liniach: 105. 133, 150, 160,
173, 187 i I 98 przy zachowaniu odjazdów sobotniego rozkładu jazdy podwojona zostanie częstotliwość kursowania.
Autobusy linii 137 i 190 w
obie strony jeździć będą ul.
Kielecką, z pominięciem przystanków przy ul. Witomiń
skiej, zatrzymując się na przystanku obok hotelu "Bałtyk" .
Autobusy linii 173 w godzinach od 7 .30 do 19 kursować
będą w obie strony przez
cmentarz w Pierwoszynie, z
pominięciem przystanków warunkowych obok stawu w Kosakowie.
Uruchomione zostaną nowe
linie autobusowe:
Cmentarz w Pierwoszynie
Linia 305 w relacji SKM
Grabówek - cmentarz w Pierwoszynie, ulicami : Zakręt do
Oksywia, Marksa, Estakada
Kwiatkowskiego, U n ruga,
Czernickiego, przez Pogórze
Górne i Kosakowo. Autobusy
lin ii 305 kursować będą w
godz.: 11.30 - 20, zatrzymując

INFORMATOR
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się na wszystkich przystankach
linii 105.
Cmentarz Witom.iński
Linia 706 na trasie: Plac
Konstytucji - Dworcowa - 10
Lutego ( z powrotem: Jana z
Kolna) - Władysława IV - Pił
sud~kiego ( z powrotem przez
Wzgórze św. Maksymiliana) Śląska - Witomińska - Cmentarz
Witomiński. W kierunku cmentarza obowiązują przystanki:
przy ul. Dworcowej (przystanek
dla linii witomińskich) przy ul.
Władysława IV obok skrzyżo
wania z ul. Annii Krajowej i naprzeciwko "Sagi"'. W kierunku
powrotnym obowiązują wszystkie przystanki linii 190 .
Linia 708 na trasie: Plac
Konstytucji - Dworcowa - Podjazd- Morska - Warszawska Witomińska - Cmentarz Witomiński. Powrót do Placu Konstytucji odbywać się będzie
trasą linii 706. W kierunku
cmentarza obowiązują przystanki: przy ul. Dworcowej
(przystanek linii witomińskich)
oraz przy ul. Warszawskiej ( za
skrzyżowaniem z ul. Wolności
i przed skrzy żowaniem z ul.

Witomińską).

Cmentarze w Rumi
Autobusy linii 706 w Rumi
kursować będą w godz. 8 17 .30 z częstotliwością 3-8 minut na trasie: Rumia, pl. Kaszubski (cmentarz katolicki) ul. Starowiejska - Rumia Dworzec PKP - Sobieskiego - Górnicza - cmentarz komunalny.

~~~~aldzka 64, tel. 51-21-54
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Annii Krajowej 42, tel. 2 1-0032; ,,Pod Gryfem", ul. Starowiejska 34, tel. 20-19-82
RUMIA, ul. Gdańska 26
OGŁOSZENIE PŁATNE:

*

APTEKA „NA CECHOWEJ", Gdynia, 25-39-83
* APTEKA „Chełmska",
Fot.Maciej Kostun
...V Gdańsk-Chełm , Łużycka, 32Na trasie linii obowiązywać
Milczące
14-63, pon.-niedz. 7 .00-22 .OO
będą przystanki: pl. Kaszubski
Czytelnicy sygnalizują , że
* APTEKA „WIELKOPOL- Starowiejska - Poczta - Rupo razy kolejny nastąpiła awaSKA", tel. 248-508. Dyżurnie
mia Dworzec - Urząd Miasta i
ria centrali telefonicznej na
dzielny 10-14.
przy cmentarzu komunalnym.
Morenie. Prace przy jej napraNa linii 706 w Rumi obowią
wie trwają od 20 października .
POGOTOWIA
zuje odpłatność 60 gr. bilet
Abonenci zapytują TelekomuRATUNKOWE
normalny i 40 gr. bilet ulgowy.
nikację Polską S.A., dlaczego
ul. Aksamitna I GDANSK,
centrala psuje się tak często średnio, co dwa tygodnie. Są f4 lekarz ogólny, gabinet zabiegoZmianie ulega trasa linii 150 również ciekawi, czy za te tele- Jilt. wy dla dorosłych w wolne sob .,
- autobusy w obie strony kurso- foniczne przestoje otrzymają \il niedz. i święta - całą dobę , w
t~:}
wać będą przez ul. Witomińską,
pozostałe dni w godz. 19-7
bonifikatę.
obok cmentarza. Zawieszeniu
- poradnia dla dzieci chorych i
(es)
ulegają przystanki linii 150 przy
gabinet zabiegowy w wolne
hotelu "Bałtyk", natomiast obosob., niedz. i święta - całą dobę
wiązywać będą przystanki linii
w pozostałe dni w godz. 19-7
Co zrobić z szewcem z Gdy190 w ciągu ul. Witomińskiej.
ni Chyloni, który na początku
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49
(UW) ubiegłego tygodnia przyjął bu- czynne całą dobę
ty do podklejenia, obie.cal, że
- wypadki - 999
będą gotowe w czwartek - i
- nagle zachorowania: tel. 32inforznikną!. Ani kartki, ani
29-29, 41-10-00.
macji - nic. Tylko litościwy są
Biuro Przewozów Sanitarnych
Od 31 października ,do 2 li- siad mówi dobijaj ą cym się • - 32-39-24 lub centr. 32-30-76,
tama
to
pan
ten
że
klientom,
stopada (włącznie) na ul. Mal32-36-14, 32-39-44 w. 236
czewskiego - poczynając od ul. k.ie „okresy" i znikanie jest na
Ambulatorium chirurgiczne porządku dziennym. Jak wyKsiężycowej - będzie obowią
czynne całą dobę.
trzeźwieje, to otworzy. Do kozywał jeden kierunek ruchu - Laryngolog przyjmuje w dni
go można się zwrócić o pomoc
wiodący ku ul. Kolberga. Autopowszednie wg. 19.30-7.30, w
busy nie będą kursowały ul. - pytają bezradni czytelnicy. soboty robocze 17 .30-7 .30, w
Malczewskiego. Zmianie ule- Czy można dzwonić do cechu?
wolne soboty, niedziele i świę(MS)
gną trasy autobusowych linii
ta - całą dobę,
181 i 187. Autobusy 181 pojadą
rowerzyści
- stomatolog w dni powszednie
przez Brodwino, ulicami: KolPan Alojzy T. często chodzi
berga, Obodrzyców i Wejhewg. 19.30-7.30, w soboty roz wnukiem na spacery popołu
rowską . Autobusy 187 z Brobocze, w g. 17 .30-7 .30, wolne
dwina do centrum - ' od pętli dniowe. Ostatnio poobiednią ·' soboty , niedziele i święta - całą
przy ul. Cieszyńskiego, ul. Kol- rekreację zakłócają szaleni rodobę.
berga i Wejherowską - do pętli werzyści, którzy pędzą przy- t ·. ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
przy przystanku SKM Kamien- najmniej 40 km na godz. głów - : ' · centr. 56-69-95, 47-l\2-51 - nany Potok .
ną promenadą Sopotu, nie zwa- ' ,
(R.K.) żajAc na przerażonych prze.cho- I .•·.'·.·:...·.. głe zachorowania, wypadki,
ambulatorium chirurgiczne
dmow.
czynne całą dobę
- Byłem świadkiem jak roPrzychodnia Międzyrejonowa,
werzysta najechał na starszą
ul. Startowa I - w dni robocze
osobę i polarna! jej nogę. Obaw g.19-7.30
wiam się, że bezkarny bicyklista uderzy kiedyś w moje go
- lekarz pediatra, lekarz ogólny
wnuka - unosi się pan Alojzy. i ii w wolne sob., niedz. i święta w
Rowerowa plaga dotknęła $! g. 8-8 oraz stomatolog w godz.
także bulwaru nadmorskiego i
10-16,
innych sopockich miejsc spa- ,. , - gabinet zabiegowy dziecięcy
Za udział w komisji wybor- cerowych.
w dni robocze wg . 19-7.30, w
czej otrzymuje się w tym roku
dni wolne od pracy w g. 8-8,
76,95 zł, toteż chętnych zgłosi
- gabinet zabiegowy ogólny, wolWokół sopockich kortów teło się tylu , że ponad sześćset
ne sob., niedz. i święta g. 8-18.
nisowych i zielonych skwerosób nie otrzymało przydziału. ków w przerażaj ącym tempie
SOPOT, ul. Chrobrego 6/ 8 W komisjach wyborczych zna- powstaje wysokie na dwa mewejście od ul. Mieszka I. Telela zły się natomiast nazwiska
try, stalowe ogrodzenie . Dofony : 51-11-56, 51-24-55 i tel.
wiceprezydenta m iasta, Zdzi- tychczas skwerki były ogólnoalarm. 999. Ambulatorium chisława Urli oraz jego żony, dydostępne i okoliczni mieszkań
rurgiczne czynne całą dobę.
rektor szkoły podstawowej, c y chętnie tutaj przechadzali
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
Aleksandry Urli.
się. Natomiast kortów strzegł
14, czynne całą dobę - nagle
zielony
siatkowy
tradycyjny,
Niby zgodnie z prawem, a
i przewozy chozachorowania
plotek . Czyżby korty stały się
jakoś niesmacz nie, bo wśród
rych, tel. 20-00-0 I , 20-00-02 że trzeba otadrogocenne,
tak
zgłaszających swój udział było
ambulatorium stomatologiczne
wielu bezrobotnych i to zarów- c zać je metalowymi prętami?
czynne wg. 20-7
(ald)
no dorosłych, jak i młodzieży.
OBŁUŻE - Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej , u l. Biało
Wiesława
wieska I (tel. 25- 19-99), dla
mieszkańców dzielnic: Obłuże ,
Pogórze, Oksywie, gm. Kosakowo - pediatra, lekarz ogólny ,
gabinet chirurgiczny, czynne w
Blachy niskoprofilowe na pokrycia dachów i ścian
g. 15.30-7
RUMIA - Pogotowie Ratunkoocynkowane i 4-krotnie lakierowane
we , ul. Derdowskiego 24, tel.
Obróbki blacharskie, kasetony, sufity podwieszane, nośniki reklam
710-8 I I

telefony
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Szewc na gigancie

Sopot

I>
i
j;g

Zgodnie

z prawem ...

Drogocenne korty?

Kwiatkowska

DEALER HUTY „FLORIAN"

Z
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.
trafiły na złomowisko .
Co tydzień na drogach w oj e wództwa gdańsk1~go_ doch~dz1. do ok~lo ?O ~ypad~ow drng o"':'yc . o co. n aJmmeJ po owy z me wyjeżdżają je dnostki ratownicze straży . N a wyposazemu gdansk1ch strazakow J~st m.!n. dz 1ew1ęc san,1o~hodow r~towmctwa techn.1czne_go
_ od ciężkiego bronto , po lekkie volksw ag~ny, rozlokowane w całym w0Jewodztw1e. WczoraJsze cw1czcma miały przygotowac strazaków do pracy przy wypadku w centrum nuasta.

(aks)
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• SANITARIATY
u F E N • GRESO-GRANIT
FAKTURY VAT. DETAL. HURT

80-320 GDANSK

trzpień

Producent:

(C~S)

Sp. z o.o.
ul. Gdańska 32, 83-110 Tczew
tel./fax (0-69) 31 50 52
83-130 Pelplin-Ornasowo
tel. (0-69) 36-15-19

lTLAS)

ZAPRASl.AMY: PON .- PIĄT. 8-17, SOB. 9-13.

POGOTOWIA
991 - energetyczne; 992 - gazowe; 993 - ciepłownicze; 994 wodociągów i kanalizacji; 995
- techniczne
GDAŃSK - ciepłownicze: 3120-88, energetyczne: 4 1-23-23,
- gazowe: 31-18-68 , 52-14-62,
techniczne PKM: wodociągów
i kanalizacji: 31-20-67, opiekuńcze państwowe: 4 1-10-42
SOPOT - g azowe : 51 - 10-68
(czynne w g . 6-22); - wodocią
gów i kanalizacji: 51 -40-55
GDYNIA - ci epłownicze : tel.
23-19-4 1; d żwig owe: tel. 2336-65; 23-40-24; energetyczne:
tel. 20-45-50; gazowe: tel. 2044-73; 20-44-79; wodociągów i
kanalizacji: 2 1-90-19
RUMIA - gazowe: tel. 711-882;
wodno-kanalizacyjne: 710-030

TAXI
NA TELEFON

*

S UPER HALLO T AXI

GDAŃSK, taniej na zgłoszenia

telefoniczne i karty , tel. 31-9191, 316-31 6, 91 -91
* Hallo TAXI, 91 97, 31-59-59,
20 proc . taniej + supcrkonkurs
z samochodem
* CARO-MILANO TAXI, 9627, 37-30-30, 370-800, na telefon 30 proc . taniej !
* CITY TAXI, 9 1-93, 46-4646 , fax 43 -2 1-2 1. W ysoka j akość - atrakcyjna cena.
ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
osób ni epełnosprawnych, tel.
23-50-78, w g . 7-2 1
PRZESYŁKI KURIERSKIE 52-00-7 1 do 76

AGD i RTV
GRATIS

ciągle

tanio

OFERTA PAźDZIERNIKOWA
SORAYA - wszystko tańsze o 10%

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ,

E-standard

- 3,59
1,49
• 1,49
1,59

BEZPŁATNY

8x4 deo

- 5,23

ul. Grunwaldz ka 540
t el./fax (0 -58) 52-23-18
t el. (0-58) 6 2-6 0-41 w . 251, 260

MARINOX

-997
GDAŃSK. d yżury oficerów
Komendy Wojewódzkiej Policji, tel. 39-53-33; oficer dyżur
ny ruchu drogowego, tel. 3192-12; oficer dyżurny Komendy Rejonowej Policj i, tel. 3862-22 (Straż Miejska 31 -30-11 )
SOPOT, dyżury oficerów Komendy Rejonowej Policji, tel.
51-30-51, 997 (Straż Miejska
51-20-21 w. 214)
GDYNIA, Komenda Rejonowa , Gdynia , ul. Portowa 15,
oficer dyż urny - 20-63-43;
Straż Miejska, Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia IO , tel. 20-8286; 986
RUMIA, Komenda Rejonowa
Policji, ul. Derdowskiego 43,
tel. 710-25; Straż Miejska, ul.
Abrahama 17, tel. 7 10-134
STRAż POżARNA: 998

~WIĄTECZNA PROMOCJA

tel. 21-53-97, tel./fax 21-82·44

• ELEWACJE - SCHODY - PARAPETY~~"'

rozporowy
stalowy wg DIN 601
Polecamy: L= 120 , L=140

POLIC.JA

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

JIKA • TERAKOTA

24414

* LEKARZ DOMOWY - ALKMEDYK, 31-89-53 , 20-68-16
* WIZYTY lekarskie , EKG,
53-69-86, 5 l-65-97
* POMOC lekarzy specjalistów
- codziennie, 57-33-33
* POGOTOWIE WETERYNARYJNE - tel. 983 (całodobowo)
* WETERYNARYJNE wizyty
całodobowe, Trójmiasto, 5689-56
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT (bezpańskich, rannych i
podejrzanych o wściekli znę) ,
22-21-48 (czynne całą dobę)

wew . 122 oraz 123
Oddział Gdynia, ul. Świętojańska 141 B. tel/fax 2 1-05-l l ;
21 -78-32

czeskich, niemieckich, austriackich

LA

OGŁOSZENIA PŁATNE

Dział reporterski, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 , tel. 31 -45-17;
Oddział Sopot, ul. Kościuszki 6 1, tel 51-54-55 i 51-72-55

81-334 GDYNIA,

c,C'bis

GDAŃSK . wtorek:Chirur~a
Szpital im . Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1/6; Interna - Szpital Studencki , ZOZ dla Szkół
Wyższych, al. Zwycięstwa 30;
Okulistyka - Klinika Chorób
Oczu AM, ul. Dębinki 7
środa: Chirur~a i Okulistyka Szpital Miejski Zaspa, ul. Jana
Pawia II nr 50; Interna - Szpital
Stoczniowy
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01
Morski, Redłowo, ul. Powstania
Styczniowego I , tel. 22-00-51

Blachy płaskie warkuszach
od O.SS do 1.5 Trapez T-18, T-55

BEZPOŚREDNIO Z FABRYK

od O, 15 zf
L= 120 i 140 mm

&

DYŻURY

Niebezpieczni

't

rykie m sygnałów na skrzyżowa~ie al : Grui:iwald_z kiej i ul_. Wojska P~lskiego podążały wcz?raj rano_samoch~dy pogotowia ratun kowego , policji drogowej i strazy pozameJ: Dwie wysłuzo~e syrenbsymulowaly zderze111e ,.ludzk1e manekmy zastęp?waly rannych, służby ratownicze ćwiczyły udzielame pomocy pasa~erom, uw1~z10nym _w sam?chodz1e: W manewrach uczestm czy! .m.m:
pojazd typu bronto, najnowoc ześ niejs zy ciężki samochód ratowmctwa ch,em1czne.go _1 te chmcznego, Jak1 Jest na w_y posazenw gdansk.ieJ
straży. w ciągu kilkudziesi ęciu minut „rannych" wydobyto z samochodow, odw1ez10no do szpitala, a teren akCJl uprzątmęto. Syrenki

- - -OSTRE

DLA TWOJEGO BIURA
NAJWl~KSZA OFERTA,

TRANSPORT

MONTAŻ (na życzen ie).

OFERUJEMY RÓWNIEŻ MEBLE
DO SKL EPÓ W I GA STRO N O MII

TIMOTEI
BELLA 20 szt.
DOSIA 450 g

e Gdańsk, Podwale Staromiejskie 92
e Przymorze, al. Rzeczpospolitej 3a

NAJ

W OLKMAN
TRANSPORT

NIŻSZE CENY
Wl~KSZV WYBÓR
KORZYSTNIEJSZE RATY

„PRINC0" 1
Gdynia, ul.

Świętojańska 86

l

Panasonic
TELEFAXV
DRUKARKI
TELEFONY, CENTRALE
gwarancja,

montaż,

'se· olr x~;..

serwis

r,

...,,
IGdańsk, ul. Heweliuszat:91
(Du<fyr,ek PROAEM-\J)
telAax
46,34,24

3MW1 w. 200

l

.
-

,,

,..J

c..ena nertD lSjt!Wa • 1. 92 z!.. Cena netto 1sbwa woaloszeniach drobn'ICIJ DUO Reklamv:

~re ·

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ PRZVJMUJĄ
~
ZAPt.A TĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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Świadectwo Udziałowe to papier wartościowy, dzięki któremu stanę
się

akcjonariuszem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, a

więc

'

1

jednocześnie przeszło

500 polskich przedsiębiorstw uczestniczących

w Programie Powszechnej Prywatyzacji. świadectwo Udziałowe da mi
prawo do
Narodowe Fundusze Inwestycyjne
rozwiązań

w zyskach Funduszy.

umożliwią przedsiębiorstwom biorącym udział

technicznych i marketingowych,

moich akcji w NFI

udziału

zapewnią

w Programie

dostęp

do najnowszych

im nowych klientów i korzystne warunki rozwoju. Tym samym

wartość

będzie wzrastała.

.

I

Świadectwo Udziałowe jest papierem wartościowym, który będzie można kupować i sprzedawać bez żadnych ogranicze ń.
Jeżeli teraz odbiorę przypadające na mnie Świadectwo Udziałowe, w przyszłości będę je mogła sprzedać drożej.

Wiem j ednak, że im dłużej je zatrzymam, tym większych zysków mogę się spodziewać!

•

PROGRAM

n,e przegap szansy
ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ

POWSZECHNEJ
PRYWATYZACJI

Gdań11k. tel.lfax 31-80-82, tel. 31-50-41 w. 189, w godz. 8. 00-18.00, fax 48-35-88 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-()4-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 5 1-54-55 w godz. 8.00-16.00; El~g. tel.lfax 32-70-94, tel. 33_54 -09 wgod 8 00- 16 00 .
·
z. ·
Proszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tcn,w, tel.lfax 31-83-26 w godz. 8.00 - 16.00; Staroganf Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

A

SPOŁECZEŃSTWO
.............
.........

31 października, 1 listopada 1995

---
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,,Kolega prezydenta Jamroia"

,

olu

ro
• Od początku spółkę traktowano nad wyraz pobłażliwie nie nalegano na
spłaty :r;adłuienia, ułatwiano kontakty w mieście W eiekcle doS1ło do
dwóch afer z ud~iałem Ne~erpolu, a spółka ma wob;c miasta kilkaset tyslę·
cy d!tych długow • opowiada o Nederpolu jeden z byłych gdańskich decy·
dentow. • Prowadzimy w Gdańsku czyste Interesy . twierdzi prezes Jeny
Gajewski. • A to ie moim kolegą lest były prezydent Francl11ek Jamroi nie
Miało pnełoienla na kontakty merytoryczne-•

Upadek
W październiku 1991 r. Gdański Zakład Produkcyjn o-Na prawczy Mechanizacji Roln_ic twa s ięgnął dna. Według
raportu k s ię gow e go, 30 listopa da
1991 r . prze dsięb ior s t w o w yk a z y w ało
11 :i.. mld fi długu. Tego dnia rozpoczę
ła .s,ę tez ~ n ~ m o_cy u c hwały Rady
Miasta - ltkw1dacJa zakł a du. Mimo
trzykrotnych o g łosze ń pra sowych nikt
nie zgłosił chęci kupna m.in . okazałe 
go budynku biuroweg o o powierzchnii
17 tys . mkw. przy ul. Elbląskiej. Na
początku 1992 r. poj aw iło się dwóch
potencjalnyc h nabywcó w . Jednym z
nich była s półka N e derp o l , które j
współwłaścici e lem był n a początku
sam GZPNMR . Jej właścici el em został
Jerzy Gaj ewski, gdań s zczanin , który
kilkanaście lat s pęd z ił na kontraktach
na Bliskim W schodzie .

Kolega prezydenta
- Prezes G aje wski b y ł c zęstym gościem w magistracie, do prezydenta Jamroża miał dostęp o każdej porze - wspom inają urzędnicy . Jego pomysły miały
bezpo ś re dni wpływ na prac ę urzędu,
chociażby na powołanie - jak to niektó-

rozwiązaniach Barcelony) prąznaje
się ... prezes Gajewski.

na

Nederpol na placu
W Iistopadzie 1992 r. przez RMG
przepchnięto szybko dwie uchwały o
użyczeniu wieczystym działek na ul. Elbh1skiej i na ul. Zawodzie. W uchwałach
nie podawano ceny wywoławczej gruntu,
czy jego wartości - w ten sposób skon-

struowano uchwały rady nr 256 i 257 z
1992 r., które sankcjonowały oddanie
gruntu w użytkowanie wieczyste. Zarząd
Miasta Gdańska upoważnił swoich
przedstawicieli do podpisania umowy z
Nederpolem, ale w treści uchwały zarzą
du nie było mowy o wartości firmy.
Kwestie cen regulowano załącznikami
do aktów notarialnych zawieranych ze
spółką. Nikt nie opracował też alternatywnej do raportu zleconego przez zarząd wyceny majątku spółki. - Jakaś tam
konkurencja do tego majątku była wspomina jeden z byłych członków Zarządu Miasta. - Tyle tylko, że sprawę załatwiano delikatnie; negocjowano bez
udziału prezydenta Jamroża, aby nie budzić skojarzeń towarzyskich , jednak na
tyle skutecznie, że na placu boju pozostał
tylko Nederpol.

zes Gajewski, zleciła Nederpolowi (wła
ściciel: tenże Jerzy Gajewski) ,,działania
developerskie", czyli przygotowanie inwestycji dla Centralnej DOKP.
Nederpol przejął pokaźne długi przedsiębiorstwa i zobowiązał się płacić raty
leasingowe, które miały stopniowo rosnąć. Pierwsza wynosiła ponad 345 mln
zł (za kwartał). Później miały wpływać
raty rzędu 1,7 mld zł co kwartał. Tyle
tylko, że od początku nie było płynności
w rozliczeniach - mówi jeden z gdań
skich radnych ubiegłej kadencji.

,,W kratkę"
do miejskiej kasy
W kłopoty finansowe wpadły wszystkie firmy leasingujące miejski mają
tek. ,,Zaległości" Nederpolu były jednak największe - jesienią tego roku 600
tys. zł. Obiektywnych przyczyn takiego
stanu rzeczy należy szukać - zdaniem
obecnego wiceprezydenta Gdańska ds .
finansowych Longina Mażewskiego - w
przyjęciu zawyżonych opiat leasingowych. - To prawda, że opiaty ustawiono
wysoko, twierdzi jeden z gdańskich
radnych. - Tyle tylko, że konkurencyjne
wobec Nederpolu firmy przestraszyły
się wysokich opiat leasingowych, a Nederpol wziął GZPNMR, gdyż wiedział,
że będzie mógł płacić „ w kratkę".
Członkowie poprzedniego zarządu nie
mogli otwarcie występować przeciwko
Nederpolowi. Zabrani ał tego prezydent
Jamroż, twierdzący, że trzeba chronić
firmy dzierżawiące majątek. A tym samym Nederpol. - Żadnego parasola
ochronnego nad nikim nie rozciągałem
- utrzymuje Franciszek Jamroż. - Zresztą za mojej kadencji były większe
kłopoty z innymi leasingobiorcami, którzy zalegali dużo więcej.

Zła atmosfera
Wokół

-A ?ARćt>ZT( PIEN!f/JZY,ćlAK!ENA/11205Pt-ćY
P~Ob2{ ICC/f'lc' Ph11!pN!KI ROCKeFE!..LeK/7

Rys. ZbigniewJujka
rzy określają - dworu szefa złożonego z
si edmiu pełnocni kó w . Jednym z nich ,
doradzającym w sprawie rozwoju miasta
by\ nie kto inny, tylko prezes Gajewski .
Pełnom oc ni cy, działaj ący jak „wolne
elektrony" . odpowiadali tylko przed Jamrożem . Efekty ich pracy były takie, że po
ubiegłorocznyc h wyborach samorządo
wych j ednym z pierwszych posunięć nowej ekipy rządzącej miastem było ukrócenie ich samowoli . P o ich dzi ałalno ści
prawie nic nie zostało . Wyjątek stanowi
tak zwa ne wpro wad zenie do strategii
rozwoju miasta, z którego korzysta nowa
ekipa. Do pomysłu strategii (wzorowanej

W styczniu 1992 zawarto umowę
grunty oddawano Ncderpolowi w użytkowanie wieczyste, a majątek przedsiębiorstw a - w leasing na siedem lat. Potem miał się stać własnością
Ne derpolu. W marcu 1993 r. umowy
o statecznie sfinali zowano. Oprócz Nederpolu spółka z o.o. w budynkach „zamieszały" Nederpol Ltd. oraz NederpolEkonometria. Działanie firm w holdingu
umożliwi ało bliską współpracę, m.in. w
zakresie podzlecania sobie nawzajem
prac. Taką metod<; zastosowano także w
warszawskich k ontaktach Nederpolu.
Spółka Widok, z którą związany jest preprzedwstępną :

Nie ma iak triumwirat

Pacjenci łączcie się
Gdański Ośrodek

Medycyny Pracy w Brzeźnie musi

się IG•

przyjaźnić z Pl'IYchodnlą rejonową I przychodnią specjali·
styczną. Tak :r;adecydowalo kierownictwo Wydziału Zdrowia
gdańskiego UM, lekarze tych trzech placówek muHq dzlellc
te same gabinety I basta. A wHystko dla dobra pacjentów.
Dr Danuta Paśnik, naczelnik
Pierwotnie budynek , będący
Wydz i ału Zdrowia nie widzi w
własnością Zarządu P ortu Handlowego mi ał mieścić portowe tym nic dziwnego, twierdzi napogoto wie, potem szpital lub wet, że taka zmiana ułatwi ży
cie pacjentów. - Nie widzę poprzyc hodn ię mi ędzyzak ł ado
trzeby twor ze ni a nowy ch
wą . Zaprojektowano pr zestronne korytarze , salę g im nastycz- ośrodków z osobnymi gabinetam i. W ystarczy dobra organiną, konferen cyj ną i bufet. A le
na początku lat dziew ięćdzi e zacj a i można te trzy instytucje
pogodzić. GOMP ma około 30
siątyc h port rozpadł się na kiltys. podopiecznych, jednak w
kad zies i ąt spółek i nie bardzo
większości są to ludzie zdrowi,
było wiadomo ,
którzy przyc h od zą do poradni
,
na badania kontrolne. Nie będą
co począc
oblegać gabinetów, które mogą
1 tym molochem
wykorzysty w ać le karze z innych przychodni.
Żadna ze spółek nie chciał a
dokończv ć ś lim aczącej s i ę od
Kto ma ustąpić?
1972 r. budowy p rzy ul. ks .
Innego zdania jest dr BarbaMariana Góreckiego i nic nie
ra Kołtuńska-Świeca, kierowmożn a było zrobić, j ak odd ać
nik GOMP. - W sytuacji, gdy
ją miastu. J ednym z warunkó:,,v
ofiarodawcy było przekazame rośnie rzesza rencistów i emew przyszł ości b udynku na po- rytów oraz likwiduje się trzecią
grupę i nw alid zką - mówi- retrzeby słu żby zdrowia.
habilitacja i profilaktyka praW czerwc u 1993 r. j eszcze cowników zakładów przemyw nie uk ończo n ym budyn k u słowyc h ma duże znaczenie. Zarząd Miasta umieścił Gdań
Tańsze j est bowiem utrzymask.i O środek Medycy ny Pracy - nie sali gimnastycznej i gabiplacówkę nastawioną na zaponetów hydro- czy fizykoterapii
bieganie c h orobo m _zaw?d<;>- niż leczenie latami pacj enta z
wym , w k tórej p acJenc t 01e chorym kręgosłupem. W buczekaj ą w długich kolejkach
dy n ku zaprojekto w a no sa l ę
pod d rzwiami . N ie ma tl~ku, gimn astyczną - miej sce do bezści sku , wrzasku. GOMP, mimo
pł atn ych ćwicze ń pod ok iem
że p odl ega reso rtowi służby
le k arza- re habi lita nta . Komu
zdrowia, zawierając umowy z będzie przyznana jeszcze nie
poszczególn y mi zak ł adami wiadomo. A wspólne u żytko
pracy, zarabia na swoje utrzy- wanie stwor zy ni epotrzebne
manie (za roczny koszt lec ze- konflikty.
nia każdego zatrudnionego poPrzychodnie mieszczące się
biera od zakładu pracy 36 zł).
obecnie przy ul. Ol iwskiej , a
mające znal eźć się w Brzeźnie,
Zmiany dla
obsł ugują 38 tys. mieszkańców
Nowego Portu, Letnicy i Brzedobra pacjentów?
źna . Ich kierownik twierdzi, że
Wiosn ą teg o roku Wydział
na przenosin ach zys kają paZdrowia Urzędu Miasta zade- cj enci. Nowy budynek, czyste
cydował, że do budynk~ wpr~toalety, przestronne hole . No ,
w ad zą s i ę dwa inne osrod~1:
może te wspólne gabinety to ...
prLychodnia rejonowa i specJa- utrud nienie dla lekarzy .
listyczna. Do tych s~my~h ~ a~
Dyskusja trwa, remont też .
bine tów, które zaJmuJ e JU Z
MariaGiedz
GOMP.

Wszystko

firmy od początku była zła atmosfera. Narastały też podejrzenia o
korupcj ę - chocia żb y remontowanie
mie szkania dla prezydenta Jamroża
(Nie dla mnie, dla mojej żony - mówi
sam F. Jamroż) . Firma wykońc zyła ła
zienkę, pokój, poloźyła eleganckie posadzki. - Za wszystko zapłaci! prezydent z własnej kieszeni, czego potwierdzeniem są znajdujące się w księgowo
ści Nederpolu faktury - ripostuje Gajewski. - Dziwię się też , że zarzuca mi
się, że Nederpol w zamian za zlecenie
remontu banku - wyremontował mieszkanie wyższej urzędniczki bankowej.
- Ta urzędniczka , to moja żona, a mieszkanie jest naszą własnością. Gajewski
zapewnia przy tym, że za wszelkie prace zapłacił i są na to rachunki. ,

Wojna o oion
W listopadzie 1993 r. wybuchła afera. Pracownicy Nederpolu zeszli z budowy ozonowni w Straszynie. Nederpol
zażądał od Saur Neptun Gdańsk kwot
wyższych niż w zawartej umowie. W
połowie prac zażądano zamiast 10, 17
mld zł. Miejscy urzędnicy, którzy kilka
miesięcy wcześniej rozstrzygnęli przetarg na wykonawstwo , zaprzeczali , że
Nederpol zani żył koszty, aby uzyskać
zlecenie. Członkowie komisji przetar-

do zjedzenia

twierdzą, że wszystkie oferty były zbliżone . Czemu więc wybrano firmę ... kolegi prezydenta? Nie uzgodnio-

gowej

no nowych warunków finansowych ,
sprawa trafiła do sądu , a SNG rozstrzygnęło kolejny przetarg na wykonanie
ozonowni. Liczono, że nowy wykonawca sfinansowany zostanie m.in. z odszkodowań od Nederpolu. Spółka proces wygrała - gminni i saurowscy urzę
dnicy nic dopilnowali odpowiednich
dokumentów, gwarantujących legalność
budowy.

Wojna na placu
Kolejną bombą był wynik przetargu
na plac Heweliusza i projekt jego zabudowania. Przetarg wygrało - jak to
określano w kuluarach magistratu dość tajemnicze konsorcjum, gdzie
pierwsze skrzypce grai Nederpol, zadłużony w tym czasie na kilkadziesiąt
miliardów złotych. Gwarantem sfinansowania przedsięwzięcia miał być - jak
widniało w przetargowej ofercie - Bank
Gdański. Mówiono szeptem, że Jamroż,
tuż przed odejściem z magistratu, chciał
zrobić prezent swojemu przyjacielowi.
Sprawa otaria się o wojewodę gdań
skiego. W magistracie, już po zmianie
ekipy rządzącej, stwierdzono, że przy
rozpoznawaniu ofert naruszono procedury przetargu i jego wynik został unieważniony. Prokuratura Wojewódzka w
Gdańsku edmówiła jednak wszczęcia
postępowani a w tej sprawie z powodu
braku znamion przestępstwa.

Nie iapłacą?
Na 24 października b.r. zadłużenie
Nederpolu wobec miasta wynosiło 369
tys . zł. Do tego doliczyć trzeba 249 tys.
odsetek. Na obsługę tegorocznego zadłu
żenia spółka wydala zaledwie 70 tys. zł.
Nie wiadomo jednak, czy zostanie 1 listopada wyrzucona z zajmowanego majątku. Prezes Gajewski szykuje ponoć
propozycję ugody. - Miasto nie ruszy go
z budynków, które wymalował, odnowi!
i których pilnują jego ludzie - mówi jeden z magistrackich urzędników . - Z prostej przyczyny, gdyby majątek przejęła
gmina, koszt utrzymania budynków wyniósłby 300 tys. zł rocznie. Poza tym ,
odzyskany majątek uszczuplony byłby o
zapasy z magazynów, które Nederpol zużył bądź odsprzedał.
- Może jedynie dziwić, że rachunków
nie płaci firma , która zbudowała w
Gdańsku „Pasaż Królewski", stację „Sta-

toil" pod Warszawą i realizuje dwie duże
inwestycje proekologiczne we wschodni ej Polsce - mówi inny pracownik
urzędu. I którą s tać na dzierżawienie
chryslerów. Firma, której dużą część produkcji stanowi eksport do Szwecji.
Tak samo jak może dziwić , że wszyscy goście Nederpolu muszą przed wejściem do firmy otrzymywać przepustki,
a na portierni wisi pałka i kij baseballowy.

Rozmowa z Knysztofem Stanisławskim,
~rektorem Państwowei Galerii Sxtuki w Sopocie
- Niedawno

otworzył

pan

wystawę poświęconą twórczości sopockich kolorystów. Wy-

darzenie sezonu. Prowadzi. pan
Sztuki w
Sopocie zaledwie od kilku
micsi~y.
- W marcu tego roku, gdy
objąłem zarząd sopockiej galerii, prasa potraktowała mnie niczym misia, którego należy
wytargać za uszko. Dotychczas
nikt nie zainteresował się moim programem, jak i naduży
ciami, jakich dopuścił się mój
poprzednik, Ryszard Ziarkiewicz; wszyscy mu jedynie
współczuli, że musi odejść ...
- Jest pan dyrektorem z konkursu, tyle że przybyszem z
Warszawy. Czy nie tym należy
tłumaczyć chłodne przyj~ie?
- Odnoszę wrażenie, że
część tutejszego środowiska
nie jest chętna zmianom. Mój
poprzednik na początku także
miał kłopoty z prasą , a z kolei
teraz nikt nie chce go rozliczać. Co do stanu galerii, to w
placówce tej zastałem przede
wszystkim niejasną sytuacj ę
prawno-ekonomiczną. Co s ię
zaś tyczy konkursu, nie ja byłem jego przedmiotem, lecz
mój program, który teraz powinienem realizować . Tymczasem przez pierwsze pól roku
musiałem borykać się z przepisami, z prawem , ekonomią i
remontami. Cykająca bomba to
nie zapłacone rachunki za
światło , ogrzewanie, nie uregulowany status podnajmu lokali.
Obecnie najbardziej zajęty jestem nie realizacją programu ,
lecz spłacaniem ogromnego, liczącego ponad 600 mln zl dłu 
gu, co stanowi ok. 40 proc. całego budżetu galerii na działal 
Państwową Galerię

ność merytoryczną.

- Dzisiaj większość instytucji rozpoczyna nową działal
no'§ć od spłacania długów ...

gest .. . l sprzedał prywatnym
osobom dzieła za bezcen. Zła
mał również prawo, gdyż były
to zbiory państwowe, które galeria grom adziła przez blisko
50 lat.
- Może dominowała tematyka socrealistyczna?
- Skądże ! Większo ść to
dzieła z lat 60. i 70. Wspaniale
nazwiska, by tylko wym i enić
Kiejstuta Bereźnickiego , Zbyluta Grzywacza, Kazimie rza
Ostrowskiego , Jacka Żuł aw
skiego, Macieja Świeszewskic
go.
- Skoncentrujmy się na pana
programie. Czym wyróżnił się
na tle pozostałych?
- Celem podstawowym jest
przyc i ągnięcie publicznośc i.

Nie wystarczy zaprezen tować
nawet najwspanialszy program
i c z ekać na widza . W ci ągu
trzech minionych lat w salach
wystawowych PGS prawic w
og óle nie pojawiał a się publiczno ś ć . Do tak du ż e g o
obiektu przychodziło zaledwie
kilkadzie siąt osób i to ciąg le
tych samych.
- W jaki sposób zamierza
pan widzów przyciągnąć?
- Chciałbym przede wszystkim położyć nacisk na różno
rodność tematyczną oraz korzystać z interdyscyplinarnego
charakteru sztuk.i, wprowadzać
do galerii np. film, wideo , fotogramy. Nie zrezygnowałem ze
swoich dotychczasowych zainteresowań sztuką kina , będę
organ i zować imprezy filmowe . Mamy w PGS aparaturę
wideo, wy korzy stamy j ą w
przegląd z ie fil mów o sztuce,
który planujemy na kwiecień .
Będzie to swo iste „przeszczepienie" na tutejszy grunt imprezy zakopiańskiej.
- Wróćmy do sztuk plastycznych, jako podstawy
funkcjonowania galerii.

- Świetna sceneria dla sztuki, lecz też łatwo o incydenty?
- Nie spodziewaliśmy się reak cj i aż tak bezpośredn i ej !
Stworzone przez Zbigniewa
Frączkiewicza figury byty wyobrażone z całą an a tomicz n ą
dosłownością. Niestety, zginę
ła cala seria genitaliów .
- Może szkoda, że figur nie
wystawiono oficjalnie do zakupu? Czy jako szef PGS , czuje
się pan marszandem?
- W przeciw ieństwie do tego, co stanowi trwałą kolekcję
PGS , k aż d a prezentowana u
nas nowa praca m oż e być
przedmiotem obrotu; oczywiście za zgodą autora. Tyle tylko że rynek sztuki u nas wciąż
ciężko dyszy.
- Płótna są niewyobrażalnie
drogie, nieosiągalne dla przeciętnego odbiorcy.
- Przede wszystkim brak odpo wiednich p rzyzwyczajeń,
pozytywnego snobizmu na posiadanie autentycznych dziel
sztuki. Jedna z podjętych przez
nas inicjatyw zmierza do ustano wieni a Sopock iego Domu
Aukcyjnego, z myślą o poddawaniu licytacj i zarówno sztuki
da wnej, j ak i wspó łcze s nej,
równi eż sztuki użytkowej, np .
mebli, tkanin, porcela ny czy
szkła.

- Czy nawet możnych ojców
trójmiejskich grodów nie stać
na takie gesty?
- J ak d o tyc hczas n ik t z
przedstawicieli władz niczego
u nas w PGS nie zakupił, choć
nie jest tajemnicą , że pan prezydent Jan Kozłowski n ależy
do miłośników sztuki. W swoim czasie był zainteresowany
zakupem jednej lub kilku rLeźb
Frączkiewicza, które mi ałyby
stanąć w Sopocie na stale.
- Kto zatem kupuje dzi ś
obrazy? Prywatni przedsiębior
cy? Czy p. Leksztoń kupił coś

Artur Kiełbasiński

* Prezes Gajewski nie ;,godzi/ się na nagranie rozmowy, którą z nim przeprowadził reporter „DB",
twierdzi także, że o sprawach gospodnrczych lepiej
nie pisać · dlatego też wszystkie wypowiedzi Jerzego
Gajewskiego zawarte w n·m tekście nie są autoryzowane.

Kto czytał Sienkiewicza, a wszyscyśmy na nl111 wychowani, ten wie, co to Dzikie Pola1 H
rozlegle! Ukrainie trawy I bunall)' tak bulnle rosły, ie fe:tdzlec na koniu 1116gł sit wł...Sd
nich ukryć. Nie opodal pętli trolelbusowoj w Sopocie, wzdłui ul. Reja wiodące! do la•ku
PKO S,A,, tei można zginąć w lmponulących krzakach.

S

opockie dzikie pole straszy od lat. Pośród skarlałych drzew owocowych,
chwastów, rojstów i wykrotów
krzyżują się wydeptane ścież
ki . Na skraju tych pampasów
stoi waląca się rudera. Jej urodę już opiew aliśmy na lamach
naszej gazety, ale niech tam,
przeżyjmy to jeszcze raz: dom
z daleka świeci pustymi oczodołami okien, wnętrze jest cał
kowicie zrujnowane - pozrywan a instalacja. za r wane
podło g i, obrobion y sed es,
wszędzie pełno ś mieci . W opuszczonej r uinie gnie ż dżą sic;
męty popijaj ąc e wino marki

okropna

wilgoć, cuchnie stę
chlizną. Wokół domu kręcą się

podejrzane typki , wieczorem
lepiej nie wychodzić z domu .
W grudniu 1994 roku plac
wraz z ruderą miasto wystawiło na przetarg . Byto nawet parę
ofert, ,,lecz jak przys zło co do
c zego , j akoś nic nie wyszło z
tego". Nie znal azł się taki biznesmen-kamikadze. który by
wraz z placem wziął sobie na
głowę lokatorów.

***

W niedawno sporządzonym
nowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
miasta Sopotu, teren, o którym

stary drzewostan i stawek retencyjny . Nadto przepływa tę
dy skanalizo wan y potok , w
ziemi zakopane s ą przeróżn e
kable, wzdłuż ul. Reja ma być
w przy sz łośc i ułożon y gazociąg . To wszystko ogranicza, a
nawet uni e mo żli w ia, budowę
usłu gowych obiektów . Wytyczenie parkingu natomiast nie
nastręczy trudności.

** *

Podobnego zdania jest wiceprezydent Jacek Karnow ski .
Biznesmeni aż pis zczą , aby w
tym miejscu postawić pawilony-kury- znos z ące- złote-j aja .

Jednak potrzebny jest parking.

Sopockie dzikie pola

Ba
za kach
,,Wino" oraz koniak znanej firm y „D e na turat". Na górze
gnieżdzi się dwóch samotnych
mężczyzn złączonych wspólną
kuchn:ą, na parterze, od szczytu , mieszka rodzina J . Lokatorów w zakwalifikowanym do
rozbiórki i na wpólopuszczon y m dornu, zak waterowano
cztery lata temu , jak najbardziej legalnie i j ak najbardziej
bez sensu (tu pokłon w stronę
wydziału lokalowego UM) Już
w te d y trzeba b y ł o budynek
zburzyć, a nie zasiedlać .

***

Danuta i Andrzej J . maj ą
dwoje dzieci w wieku 13 i 9
lat . Trzecie j est w drodze . Za
60-metrowe zagrzybione mieszkanie płacą - rozbój w biały
dzień - ponad 70 zł czynszu. na
zimę potrzebują co najmniej 3
tony węg l a do opala nia pieców. W m ieszkaniu panuj e

mowa, przeznaczony został na
parking. Krzysztof Szwędrzyń
ski z W yd z i ału Architektury
Urzędu Miej skiego stwierdza
lapidarnie, że jest to jedyne dobre roz wi ązanie . Miejsc parkingowych w Sopocie brakuje,
ulica Reja zastawiona jest autami k l ientów banku , tr udn o
przez nią przejech ać i łatwo o
wy pa dek . Okoliczne tereny
zielone są dewastowane kolami. Na placu mógłby powstać
parking na 150 samochodów .
Tymczasem s łyc h ać o innych
koncepcjach. Ostatnio Komisja
Rozwoju Miasta zast anaw iał a
si ę, czy nie warto by było w
tym miejscu wy b u d ować centrum us ługowego. Zainteresowanyc h z pie ni ę d z m i nie
brakuje . Arch . Szwęd rzyński
zwraca jednak uwagę na specyfikę tego terenu: konserwator zieleni żąda, aby zachować

Szkopuł w tym , że przed s i ę 
wzięcie to nie jest zbyt lukratywnym interesem. W budowę
obiektu trzeba w łożyć sporo
pieniędzy, które amortyzują się
latami zanim przy niosą praw-

dziwy czysty zysk. Miasta na
budowę i prowadzenie parking u naj zwyczaj niej nie s t ać.
Najc h ętn iej w ydzierżawi łoby

plac bankowi i spółdzielni Ineksplo, właśc icielce wieżowca ,
w którym PKO ma sied zi bę,
aby pospołu wybudowały parking , bo jest on potr ze bny
przede wszys tkim dl a ich
klientów . Koncepcję tę i bank i
spółdzielnia przyjęły bez entuzjazmu . Na razie więc - na dzikich polac h bez zmian. Wiceprezydent Karnowski mówi, że
problem rozwiązany być musi i
że nastąpi to wiosn ą przyszłe
go rok u . B y łb y n aj wyższy
czas!

Rita Krzyżaniak

Krzysztof Stanisławski: .. Obecnie najbardziej zajęty jestem nie realizacją programu, lecz spłacaniem ogromnego, liczącego pon{I(/
6(J(J mln zl długu, co sta,wwi ok. 40 proc. całego budżetu galerii na działalność merytoryczną".

Fot. Robert Kwiatek

- Chodzi o proporcje zasług
win. Memu poprzednikowi
przyznano z państwowej kiesy
kredyt na prowadzenie „Magazynu Sz tuki ", p o czy m o n
uczynił z tego organu pismo...
prywatne, i to jakoś nikogo nie
obchodzi. Dalej. Przed zakończeniem sw ej kadencji dy r.
Ziarkiewicz wycofał z programu PGS większo ść wystaw,
gdyż uznał, iż to był jego program autorski i z tego tytułu
należą mu się jakieś szczegółne prawa. Wreszcie jednym z
największych skandali w j ego
d zi ał alnośc i było zmarnotrawienie - to znaczy sprzedanit>
pokątnie za bezcen - naj większej kolekcji artystów Trójmiasta, która był a włas n ośc i ą i
c hlubą PGS. Roztrwoni! niemal wszystko. Za jeden z moich celów u z n ałem konieczność odtworzenia tej kolekcji.
Bo jeśli nie w galerii, to gdzie
jest jej miejsce? To statutowa
po winność tej placówki . DaIem temu wyraz we wstępnym
- poświęconym sytuacji zastanej w sopockiej PGS - sprawozdaniu, w którym nie brakuje
w ątków sensacyjnych . Jak do
tej pory, ze strony władz nie
ma odzewu!
- Czy pana zdaniem to materiat dla prokuratury?
- Zdecydo wanie tak . Jest
przy tym nieodzowne, by o tej
aferze do wi edziała się opinia
publiczna. Takie postępowanie
n azwałem „bolszewizmem kulturowym" . Dyrektor odpowiedzialny za maj ątek państwowej
galerii uznał , że całe te zbiory
nadają się na śmietnik. Zdobył
się na taki sobie wielkopański
j

- Gł ów n y m zada nie m sopockiej placówki jest prezentowanie sztuki tego regionu. Tej
wizji 1:,ędziemy wierni. Chcielibyśmy również przedstawiać
tw órczość spoza Wy brzeża, a

nawet z zagranicy. Zadaniem
galerii jest także praca na rzecz
tutejszego śro d o wi s ka artystycznego. Toteż PGS powinna
stać się nowoczesnym centrum
informacyjny m regionu , dostępnym dla artystów, pracowników naukowych, krytyków,
studentów.
- Czy taka wsze chstronna
troska nie grozi rozchwianiem?
- Tego wymagają dzisiejsze
warunki rozkwi tu sztuki, nie
ma więc powodu ograniczania
jej do wy branej dyscypliny .
Sądzę, ze wszechs tronność pozwoli pozyskać szersze kręgi
bywalców i entuzjastów. Bo to
trochę tak jak z jedzeniem: monotonia - nu ży . W galerii jest
miejsce i dla sztuki tradycyjnej, i dla nowoczesnej . Wszystko jest do zjedzenia.
- A jednak w Muzeum Narodowym w Gdańsku, gdzie
nie brak wielu wspaniałych
dzieł, publiczności spotyka się
niewiele.
- Tak być nie musi . Wystawy nie mu szą być nudne , nawet w Muzeum Narodowym .
Pamiętamy krakowską ekspozycję „Polaków po rtret wła sny", czy w Warszawie - ,,Erotyzm w sztuce". Obie obejrzało
po ki lkadziesiąt tysięcy osób .
Jedną z wyj śc iowych naszych
propozycji byli ,,Ludzie z żelaza" - trzyn aśc ie ustawionych
na molu, trzymetrowych postaci ulanych z metalu.

w PGS? Ponoć ma w willi 8 łazienek ...
- T r zeb a powi e d z i e ć, że
wi ększość tego typu ludzi nie
interesuje się sztuką wspólczesną . Edukacja dzisiejszych nowobogackich w najlepszym razie kończy się na XIX wieku,
tolerują czasem jeszcze Malczewskiego. Natomiast odrzucane są wartościowe prace maJarzy ws półczesn ych . Pewną
osłoną bywali dla nich turyści.
Z tym że dawniej, np. w latach
60 . - 100 dolarów uzyskanych
za obraz olejny to dla artysty
był ogromny maj ątek, równy
dwumiesięcznemu utrzymaniu.
Teraz to jest zaledwie skror.1ne !OO dolarów.
- Kogo zobaczymy w PGS?
- Przede wszystkim wystawy monografi czne Richarda
Avedona (listopad). Kiejstuta
B e r eż n ick i e g o ( g rud z i e ń ) ,

Adama Myjaka (styczeń), Antoniego R ząs y (lu ty) , a późni ej Andrzeja Dudzińskie go
z Nowego Jorku, Pe tera Gemesa z Budapesztu i 9 1-le tn ie go mis trza sopock iego
Z yg munta Ka rolaka . W rok u 1996 i 97 zaprezentuje my
o b s ze rną wystawę najwybitniejszych art ystów z Nowego
Jorku, takich jak Andy Warho! czy Jasper Jones. Planujemy równi eż wystawę wspólczesnej sztuki afrykański ej z
RP A . m ł odą s ztukę l itewską
oraz e ksp ozy cj ę „Inne Chiny", gdzie zaprezentowani zostan ą głównie artyści z Tajwanu i Hongkongu.
- Dziękuję panu za rozmowę.

Rozmawiała:

Teresa Krywow
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się odwiedzić

jej grobu. Przez

ar

mglę pamięta! całą ceremonię
pochówku; słoneczny dzień,

mnóstwo kwiatów o mdlącym
zapachu, delegacje z zakładów
pracy, ksiądz i garstka ludzi,
którzy potem wyciskali na jego
policzkach suche pocałunki.
Później szara rzeczywistość.
Siedząc samotnie wieczorami
w domu popija! drinki, przeglądając pożółkłe fotografie. Kochałem ją za mało, za jej
wieloletnie oddanie i wierność
odpłacałem nieuczciwości ą ,
oschłością,

a nawet obojętno
ścią. Gdyby teraz żyła, postę
powałbym inaczej - wzdycha. Okazałbym jej więcej serca.
Dlaczego? Dlaczego tak się
stało? ...
Po wielu latach zdecydował
się pójść na jej grób porośnięty
krzewami i chwastami na sulę

Fo!. Tadeusz Grucha/la

Czasami pozostał po nich jeden przypadkowy nagrobek z
nieczytelnym napisem, niejednokrotnie rospadajacy się i
obrośnięty trawą. Niektóre zostały zamienione w parki,
gdzie latem dzieci jeidią na rowerach, zakochani umawiaią
się na randki i tylko w zarysach alei moina ro1poznac ich
dawne przeznaczenie. W miejscu najstars1ych cmentarzy
bie,nq dziś asfaltowe ulice, rosną budynki. W Gdańsku jest
takich mlelsc kilkad1lesiąt.

Do c'entrum Gdańska od
strony Wrzeszcza prowadzi
aleja Zwycięstwa.
czyńskim cmentarzu. Kupił
Przed wojną okalały ją
wiązankę czerwonych antu- ·
cmentarze, które stopniowo
rium i pięć zniczy, bo tyle miprzeobrażały się w parki. Aleję
nęło lat od pogrzebu. Miał naZwycięstwa i ulicę Traugutta
wet kłopoty z odnalezieniem oddziela były cmentarz św. Jójej grobu. Pamięta!, że obok
grobu żony nikt nie spoczywał.
Teraz musiał się przeciskać
przez dziesiątki innych mogił...
Położył kwiaty, zapali! mi cze i
nieskładnie zaczął się modlić ...
Zrozumiał, czym jest przemijanie, śmierć bliskiej osoby.

odległości

od reszty miejsc pochówku, na obrzeżach Wrzeszcza , na zboczu jednego ze
wzgórz morenowych otaczają
cych Jaśkową Dolinę, powstał
w połowie osiemnastego wieku
cmentarz żydowski. Również i
to miejsce spoczynku, podob-

kościołów. Był więc cmentarz
św. Brygidy, założony przyp;i-

szczalnie z końcem czternastego wieku; cmentarz św. Jana,
cmentarz ewangelicki przy Kościele św. Katarzyny, cmentarz
św. Elżbiety, który zlikwidowano jeszcze w latach czterdziestych siedemnastego wieku
podczas budowy miejskich fortyfikacji. Miejsce pochówku
istniało oczywiście także obok
Bazyliki Mariackiej. Według
rekonstrukcji planu miasta z
1382 roku, cmentarz zajmował
teren pomiędzy kościołem a
ulicą św. Ducha. Jeżeli przyjąć,

•
•
•
onq n1 e pa 1ęc1 •••

a

W środę Wszystkich Świętych. To czas dogłębnych wspomnień i refleksji nad ludzkim ci, ale i to - jak powiada - nie
pn:emijaniem. To dzień szczególnych modlltw przy rozpalonych zniczach I świeczkach, pn:y przywróci mu równowagi dugrobach najbliiszych i nieznanych mogiłach, być moie zapomnianych, zarosłych zielskiem. cha. Mimo iż od jego śmierci
Wielu z nas pochowało jui naibliiszych, a mimo to wien:y, ie oni iyjq, ie pn:yidzie czas upłynęły niecałe dwa lata on
wciąż wierzy, że jego syn żyje.
spotkaniaElżbieta pogrąża się

w modlitwie: Panie zbaw duszę i
ulżyj mi w cierpieniu. W tragedii autobusowej w Gdańsku
Kokoszkach straciła ukochanego męża. Do końca życia nie
pogodzi się z jego śmiercią.

- To spadło na mnie jak
grom z jasnego nieba - tłumi w
sobie głęboki ból. - Dla mnie
życie straciło już sens, wszystko to, co miało jakieś znaczenie ... Teraz chcę tylko jednego; by dobry Bóg zabrał mnie

do siebie. Ja nie mam
kogo żyć ...

już

dla

* * *

Pan Leon pójdzie na grób
swojego syna spoczywającego
na kartuskim cmentarzu. Poło
ży kwiaty, zapali znicz parnię-

W grobow u

Kiedy spaceruje ulicami miasta
ogląda się za chłopcami złu
dnie przypominającymi Marcina. Ile razy miał ochotę zawołać: Marcin, to ty?

* * *

Żona umarła pięć lat temu.

Od pogrzebu nie

zdarzyło

Pieczę

W

993 roku, gdy opat Odilo z
Cluny ustanowi! drugi listop~da Dniem Zadusznym,
pogański kult ku czci zmarłych utrzymywał się mocno w całej Europie,
więc mądry opat go zaadaptował. Minęło
tysiąc lat, a wiara w „dusze pokutujące"
utrzymuje się nadal, choć stosunek Kościo
ła do możliwości kontaktowania się ich ze
światem żywych jest w wysokim stopniu
sceptyczny.
Niemniej, w każdej chyba rodzinie istnieje opowieść o znaku przekazanym przez
brata umierającego na polu bitwy, czy matkę konającą z daleka od domu. Może to być
pukanie do okna, uginanie się klamki pod

* * *

zmusza do rachunku
z przebytej drogi życia, zmusza
też do refleksji nad tym, co
udało nam się w życiu osią
gnąć. Nakłania do wiary, bez
której umierając odeszlibyśmy
na cmentarze, na których nikt
nie składa kwiatów, nie zapala
zniczy, nie westchnie, prosząc
o wieczne zbawienie.

Tadeusz Gruchalla

asze
tn:ynastoletnią.

Wnf(r:e 11ie:1ryklego grobowca w Kudowie Czermnej. Około 3 tysiącami czaszek i piszczeli wyfo:ono ściany oraz sufi( t~go pomieszczenia, a lak;.e o/tar::.. Pod podłogą znajdują się kości oko/o 20 tysięcy ludzi
Fot. Ka:11111er: Netka

Pamięć

mu

W Czermnej · dzielnicy
Kudowy Zdroju znajduje się
niezwykły grobowiec. To Ka·
plica Czaszek. Historia jej
powstania wiqi e się Z wolną
nad tym miejscem
sprawują siostry benedyktynki.
One otwierają kaplicę zwiedzającym. Swą siedzibę mają obok
miejscowego kościoła.
Kaplicę założył blisko 220
lat temu miejscowy ksiądz proboszcz, Wacław Tomaszek. On
też zgromadził w niej czaszki i
piszczele. Zbudowany z nich
jest ołtarz, zawieszono je pod
sufitem. obłożono ściany. Są to
kości poległych podczas wojen
i zmarłych w wyniku epidemii
oraz różnych chorób.
W kaplicy jest około 3 tysią
ce czaszek. Szczątki ponad 20
tysięcy osób znajdują się w
krypcie pod podłogą. Prowadzi

Wie zó

do niej

wejście, znajdujące się

wewnątrz

kaplicy.
Zbiór kości uważany jest za
cenny dla antropologów i lekarzy, widoczne są bowiem
zniekształcenia, spowodowane
różnymi schorzeniami, zrosty
po złamaniach i uszkodzenia
powstałe podczas bitew. Daje
to możliwość poznania warunków życia ludzi przed wiekami
oraz sposobów leczenia.
W oszklonej gablocie znajdują się czaszki Szweda, Tatara, proboszcza Tomaszka, a
także wójta rozstrzelanego
przez Amtriaków za to. że
ośmielił się współdziałać z
Prusakami.
Zbiór w Czermnej to „plon"
wojny trzydziestoletniej, która
odbywała się w Jatach 1618 1646, a także późniejszych wojen śląskich.

Kazimierz Netka

kowy

• Koncert Schola Cantorum Gedanensis .
• Fotografia Roberta Kwiatka: ,,Obrazyx Bosni"
c i e ń stwem.
stawia
n at o mi as t
pytania
o sens
toczą

Zwiastuny
sm1erc1
I

któ

•

•

niewidoczną ręką lub nagle oświadczenie
członka rodziny, mówiącego np.: Bronek
nie żyje, płynące z głębokiego, niewiadome-

go pochodzenia przekonania. Zaduszkowy
nastrój jest specjalny, opowiem więc przygodę, która spotkała moją bliską koleżankę.
Z całą rodziną siedzieli w pokoju, oglą
dając'slajdy z pogrzebu jej męża. Nagle
ukochany pies zmarłego, który dotąd spal na
dywanie, zerwał się z radosnym skowytem i
kręcąc zadkiem - jak to robią boksery, bo im
brak ogona - ocierać się zaczął o coś nie istniejącego. W panującej w pokoju głuchej ciszy słychać było tylko sapanie i pojękiwanie
psa. Po długiej chwili boser zniernchomial,
pociągną! nosem i rozejrzał się zdezorientowany. Rodzina zostawiła slajdy i rozeszła
się w milczeniu. Znacznie później odważyli
się przyznać, że wszyscy - a byli wśród nich
wierzący i niewierzący - modlili się w tamtym momencie za duszę zmarłego.

Wiesława Kwiatkowska

cych się
tak długo w sa-

m y m

W czwartek o godz. 18
w Kościele św. Bartłomieja
w Gdańsku odbędzie się
Wieczór Zaduszkowy. Pieśni
dotykające tajemnicy progu
życia od średniowiecznego
chorału do współczesnych
kompozycji z nurtu gospel
śpiewać będzie Polski Chór
Kameralny Schola Cantorum Gedancnsis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego.
W drugiej części wieczoru
otwarta zostanie wystawa
fotografii Roberta Kwiatka, fotoreportera .,Dziennika Bałtyckiego", pt.
,,Obra:.:y Bośni'' .
Na ekspozycję zło
żyło się dwadzieścia

fotogramów wykonanych podczas wyprawy do Bośni. którą
autor odbył niedawno. Wy:stawa nie
epatuje krwią i okru-

Fot. Jaros/al\' Rybicki

zefa i Brygidy. Jeszcze kilkanaście lat temu w cieniu lip i
kasztanowców można było odnaleźć tam nieliczne fragmenty
nagrobków. Po drugiej stronie
ul.Traugutta mieścił się niegdyś, założony w początkach
dwudziestego wieku, cmentarz
krematoryjny. Na owe czasy
idea kremacji zwłok przed poch ówkicm stanowiła ogromne
novum. Zimą dzieci zjeżdżają
na sankach ze wzniesienia, na
którym obecnie króluje prawosławna świątynia, przed wojną
- krematorium.
Nad stadionem Lechii pnie
się po wzgórzu częściowo zachowany cmentarz protestancki. Najstarszy istniejący na nim
nagrobek pochodzi z 1935 roku. Dalej w stronę ulicy Smoluchowskiego znajdował się
cmentarz św. Trójcy, założony
w drugiej połowie dziewiętna
stego wieku. Po drugiej stronie
dawnej Grossallee przylegały
do siebie: cmentarz luterański i
tzw. Cmentarz Zespolony, oba
założone w połowie ubiegłego
stulecia. Obecnie pozostały po
nich parkowe ścieżki pośród
wysokich drzew. W pewnej

nie jak wiele innych, zamknię
to po wojnie. Spośród kilku
warstw uschniętych liści wyła
niają się dziś tylko szczątki
niewielu zachowanych nagrobków.
Przenosimy się do Gdańska
Głównego. Przemierzając ulicę

3 Maja aż do Nowych Ogrodów mijamy siedem nie istniejących nekropolii, m.in. zało
żony w piętnastym wieku
cmentarz Bożego Ciała i porośnięty trawą niegdysiejszy
cmentarz Najświętszej Marii
Panny. Dalej przechodzimy
obok miejsca spoczynku pod
wezwaniem świętych Piotra i
Pawła. z którego odjeżdżają
dziś autobusy Pekaesu. zaś
przebywający na nim podróżni
myślą zapewne wyłącznie o
sprawach doczesnych. Drugą
wielką cmentarną arterię wień

czy katolicki cmentarz niemiecki przy ulicy Kurkowej .
W tym miejscu już w szesnastym wieku istniało miejsce
pochówku. Teraz stoją budynki
aresztu.
Najstarsze cmentarze, których nie ma, służyły dawnymi
czasy parafianom gda11skich

entarz
W Gdańsku istnieje dziewięć
cmentarzy komunalnych oraz
sześć parafialnych. Pochówki
odbywają się obecnie tylko na
cmentarzach: Łostowickim, Sobieszewskim i od 25.09. br. na
cmentarzu garnizonowym przy
ul. Dąbrowskiego. Największy
mi nekropoliami Gda11ska są:
Łostowicc o powierzchni ok. 32
hektarów i Srcbrzysko o powierzchni ok.30 hektarów.

sercu Europy bratobójczych walk.
Obrazy rozstrzelanego
Chrystusa, muzułmanki płaczącej nad grobem syna, małego chłopca o smutnych
oczach z karabinem w rękach · • W ubiegłym tygodniu na
Cmentarzu Łostowickim niemówią sanie za siebie. Jak
znani ·sprawcy przewrócili i
powiedział ksiądz Krzyzniszczyli 12 drewnianych
sztof Niedał krzyży. Służbom porządkowym
towski, prc- udało się naprawić dziesięć z
z yd en t nich i ponownie je postawić.
Fundacji Na cmentarzu w Sobieszewie
Pro Arte natomiast zostało przewrócoSacra, te- nych 14 krzyży. Sprawcy działają późnym popołudniem lub
mat ten wieczorem, kiedy nadzorcy
„podjęty
cmentarzy kończą pracę. Znizostał nie
szczeń dokonują prawdopodobze smut- nie grupy młodzieży, albo zło
ki cm, dzieje działający w pojedynkę.
lecz
z Aby temu zapobiec, służby porządkowe wieczorami patrolują
nadziecmentarze. O każdym incydenją".
cie powiadamia się dzielnicowe
policji, infonnowa(K.K.) komisariaty
ny jest także Zarząd Dróg i Zieleni oraz Urząd Miejski.
Na Cmentarzu Katolickim
?rzy ul. Malczewskiego w Sopocie wandale sprofanowali

że

.
pochodqca z

'.'. "

1551 foku

brama przy ulicy Chlebnickiej
była bramą cmentarną, to należy przypuszczać, że cmentarz
zajmował również teren pomiędzy kościołem a ulicą Piwną - czytamy w dokumentacji
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Nie sposób opowiedzieć o
cmentarzach
w szystki eh
wchłoniętych przez rozrastają
ce się miasto lub zlikwidowanych dlatego, że osoby mające
tam groby swoich bliskich wyjechały, odeszły. Samotność takich miejsc dziś raczej nie pobudza do refleksji. Akceptujemy fakt, że nic nie jest wiecz~
ne: ani człowiek, ani nawet ka~
mier\ leżący w miejscu jego
spoczynku .
Wobec przemijania rzeczy,
pamięć ma prawdopodobnie
największą wartość. Dlatego
idąc przez park, warto zapalić
w myślach symboliczną
świeczkę na nic istniejących
grobach.

Aleksandra Szczepańska

, k ore sq

Gdynia posiada trzy cmentarze komunalne i siedem parafialnych. Cmentarze komunalne na
Witominie i przy ul. Spokojnej
są zamknięte. Chować można tu
tylko osoby posiadające grobowce rodzinne . Jedyny otwarty
cmentarz komunalny to Pierwoszyno.
W Sopocie znajdują się trzy
miejsca pochówku: parafialny,
komunalny i zydowski. Parafia!-

I

ny. obecnie już zamknięty, obejmuje pięć hektarów powierzchni , a pochowanych jest na nim
szesnaście tysięcy zmarłych.

Cmentarz żydowski zamknięty
jest od dawna, opiekę nad nim
sprawuje miasto. Cmentarz komunalny jest otwarty. Powierzchnia jego wynosi dwanaście i pól hektara. Znajduje się
na nim dziesięć.tysięcy grobów.

Małgorzata Figalska

m ntarze dewastowane
pojedyncze groby. Zostały one
zniszczone najprawdopodobniej w celach rabunkowych,
gdyż zginęły pojedyncze litery,
mosiężne krzyże. Kierownik
wieczorami pilnuje z psem terenu cmentarza.
Z cmentarzy giną też sztuczne kwiaty, wieńce, wazony,
czyli wszystko to, co może być
ponownie sprzedane.
- Ludzie zdziczeli, takich
kradzieży i profanacji przedtem
nie było - mówi grabarz jednego z trójmiejskic_h cmentarzy.
We Wszystkich Swiętych niektórzr oznaczają więc przyniesione przez siebie wieńce i don i ce, nalewając do środka
wosk. Zapobiega to kradzieżom
i powtórnemu sprzedawaniu
kwiatów
Na Cmentarzu Komunalnvm
w Sopocie od dłuższego czasu
jest spokojnie. Dwa, trzy lata
temu często zdarzały się przy-

padki profanacji grobów, np.
grobowiec rodziny Herbstów
został zni5zczony. Mówiono,
że grupy satanistów odprawiały
w tym grobowcu swoje ceremonie. Inni twierdzili, że były
to wybryki młodzieży, która po
prostu się nudziła. Faktem jcdnak jest, że zabytkowy grobowiec okrutnie ktoś zrujnował.
Wysunięte z krypt trumny są
pootwierane, na ścianach widnieją odwrócone krzyże oraz
dziesięć przykazań szatana.
Ostatnio zauważono także czy~ąś tam obecność, lecz wskazuJe ona raczej na bezdomnych
szukających schronienia. Smutne jest również to, że kierownictwo cmentarza nie uporząd
kowało i nie zabezpieczyło tak
dawno zniszczonego zabytku.

Monika Plińska
i Małgorzata Figalska
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PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

Kandydaci na urząd prezydenta RP odpowiadaią na pytania organizacii pozarządowych H. Gronkiewic1·Walll:
Są jeszcze szanse

I N.F O R M A'C J A
OWARUNKACH WAżNOŚCI ODDANYCH GŁOSÓW
NA KARTACH DO GŁOSOWANIA
W_WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

GŁOS WAŻNY, TO GŁOS ODDANY NA KARCIE
DO GŁOSOWANIA, NA KTÓREJ WYBORCA:

e

POSTAWIŁ ZNAK „X" Z PRAWEJ STRONY

PO NAZWISKU I IMIENIU TYLKO JEDNEGO
KANDYDATA

-~

'

GŁOSY NIE

ŻNE

y

rzeszająca 92 organizacje społeczne Polska
Federacja Ruchów
Obrony Życia zadała wszystkim kandydatom na prezydenta
RP, pytania dotyczące ochrony
życia ludzkiego, poprawy sytuacji materialnej rodzin, deprawacji młodzieży, reform prawa
rodzinnego, wprowadzania
,,ekspresowych rozwodów"
oraz zapisania w przyszłej kcmstytucji praw mniejszości seksualnych .
Na pytania odpowiedzieli
następujący kandydaci: Hanna
Gronkiewicz-Waltz , Janusz
Korwin-Mikke, Tadeusz Koźluk, Aleksander Kwaśniew
ski, Andrzej Lepper, Leszek
Moczulski , Jan Olszewski i
Lech Wałęsa.
Wszyscy responenci , z wyjątkiem Aleksandra K waśniew
sk iego, opowiedzieli się za
konstytucyjnym zapisem o prawnej ochronie życia ludzkiego
od poczęcia do naturalnej
śmierci.

-:»-

Podobnie wszyscy, z wyjąt
kiem A. Kwaśniewskiego, opowiedzieli się przeciw wszelkim
próbom osłabienia prawnej
ochrony życia dziecka poczęte
go, jaka jest zawarta w ustawie
„O planowaniu rodziny ..." z 7
stycznia 1993, przy czym Hanna Gronkiewicz-Waltz opowiedziała się także za tym, aby tę

GŁOS NIEWAŻNY, TO GŁOS ODDANY NA KARCIE
DO GŁOSOWANIA, NA KTÓREJ WYBORCA:

e

POSTA WIŁ ZNAK „X" PO NAZWISKU I IMIENIU
WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KANDYDATA

e

NIE POSTAWIŁ ZNAKU „X" PO NAZWISKU
I IMIENIU ŻADNEGO KANDYDATA

e

GŁOS NIEWAŻNY TO RÓWNIEŻ GŁOS ODDANY NA

KARCIE DO
USTALONA

,,Głos

95":

Nie zagłosujesz
nie będziesz mógł
narzekać
Pod hasłem „nie zagłosujesz,
nie będziesz mógł nar21ekać" ,
rozpoczęła się w poniedziałek
akcja „Głos 95", prowadzona
przez pohkie i międzynarodo
we organizacje studenckie. Słu
ży zwiększeniu frekwencji wyborczej ludzi w wieku 18-30 lat
i obejmuje Warszawę, Kraków ,
Bielsko-Białą. Poznań i Szczecin, poinformował dziennikarzy
Dominik Adamski z Europejskiego Forum Studentów.
W czasie akcji będą wykorzystane plakaty i ulotki, rozlepiane i rozprowadzane przez
ochotników w różnych punktach miast. Mają oni równie ż
kontaktować się z młodymi wyborcami i informować ich o zasadach glosowania. Woluntariusze biorący udział w akcji
nic będą agitować za żadnym z
kandydatów.
,,Niska frekwencja w poprzednich wyborach była wynikiem
malej świadomości wagi wyboru dokonywanego przez każde
go Polaka i wpływu tego wyboru na ostateczny wynik glosowania", uważa Katarzyna Hałat, szefowa warszawskiej kampanii „Głos 95".
Sponsorem kampanii je st
Międzynarodowy Instytut Republikański (IRI) z USA. który
wspiera rozwój demokracji na
świecie .

(PAP)

GŁOS OWANIA

„niedostateczną"
ochronę
,,udoskonalić" , a Tadeusz Ko-

INNEJ NIŻ URZĘDOWO

źl uk wskazał

na celowość
„umocnienia norm tej ustawy
przez wprowadzenie bardziej
konsekwentnych przepisów
wykonawczych". Również Janusz Korwin-Mikke uznał obe-

cnie obowiązującą ustawę za
„kula wy kompromis". Lech
Wałęsa potwierdził, że nawet
przy odrzuceniu jego weta, nie
podpisałby ustawy osłabiającej
ochronę życi a dzieci nie narodzonych. Aleksander Kwaśniewski opowiedział się za
„dołączeniem do katalogu
przyczyn dopuszczalności
aborcji z ważnych powodów
społecznych".

Wszyscy respondenci, z wyjątkiem Janusza Korwin-Mikke
opowiedzieli się za prorodzinną polityką społeczną państwa,
proponując jako główny środek

zmianę systemu podatkowego.
Janusz Korwin-Mikke uznał,
że takie postulaty „spowodują
zwiększenie liczby dzieci, ale
tylko u rodzin, które są gotowe
produkować dzieci za pienią
dze", co ma ,.doprowapzić do
upadku narodu i społeczeń
stwa".
Wszyscy, oprócz A. Kwaśniewskiego, opowiedzieli się
także za zwiększeniem wpływu
rodziców na szkolnictwo w celu zapewnienia dzieciom
ochrony przed deprawacją,
płynącą m.in. z demoralizują
cych programów edukacji seksualnej. Kandydat SLD zawarował prawo do ustalania
kształtu edukacji seksualnej dla
„specjalistów - pedagogów i
seksuologów". Jeśli chodzi o
kwestię karalności pornografii
A. Kwaśniewski „widzi w tym
zakresie rolę prokuratury i są
dów". Lech Wałęsa zadeklarował, że „będzie działał na rzecz
moralności w życiu publicznym, w oparciu o dekalog;
sprzeciwiał się projektom

A

małżeńskiej.
Jedynie wedł ug

Aleksandra
„prawa
mniejszości seksualnych powinny znaleźć w ustawie zasadniczej swoje odzwierciedlenie
w takim zakresie w jakim nie
godzi to w niezbywalne interesy państwa i innych grup społecznych". Reszta respondentćw wsb.zywała na wystarczającą rolę dotychczasowych
przepisów prawa cywilnego ,
nie popierając wprowadzenia
zapisów o tzw. prawach mniejszości seksualnych do przyszłej konstytucji. Hanna Gronkiewicz-Waltz wskazała na doświadczenia krajów zachodnich, które wprowadzając takie zapisy często doprowadzały do sytuacji, kiedy to uprzywilejowana mniejszość próbuje
„narzucać większości swoje
krvteria i rozumienie świata".
Tak.że Lech Wałęsa zadeklarował, że „odrzuca taki zapis".
Kwaśniewskiego

Włodzimierz

ndrzej Lepper, gościł
wczoraj w
Gdańsku. Podczas
konferencji prasowej zapewnia!, że jeśli zostanie
prezydentem, to Polska szybko
urośnie w silę, a ludziom bę
dzie żyło się dostatniej.
W Polsce dzieje się źle.
Lepper uważa, że jest „kandydatem ludu" - dzięki temu wyraźniej niż inni widzi, co się
dzieje w kraju: ,,Półki w sklepach są pełne, zaś stoły w domach puste. Miliony Polak.ów
straciło pracę i pozostaje bez
żadnych środków do życia. Oj-

Na ankietę nie odpowiedzieli: Leszek Bubel, Lech Ka czyński, Jacek Kuroń, Marek
Markiewicz , Waldemar Pawlak, Bogdan Pawłows ki, Jan
Pietrzak., Kazimierz Piotrowicz
i Tadeusz Zieliński .

J

acek Kuroń, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Tadeusz
Zie l ińsk i i Leszek Moczulski najlepiej rozumiej ą
problemy i wyzwania stojące
przed polskimi organizacjami
pozarządowymi . Podstawą do
takiej oceny stały się ich odpowiedzi na 7 pytań wystosowanych do wszystkich kandydatów przez Małopolskie IV Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Wczoraj podczas konferencji prasowej w Krakow ie
przedstawiciele organ izacji pozarządowych poinformowali,
że na pytania Forum odpowiedzieli również Andrzej Lepper.
Bogdan Pawłowski i K azimierz Piotrowicz.
Wszyscy kandydaci, którzy
odpowiedzieli na pytania są za
decentralizacją i prawem obywateli do uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Gronkiewicz-Waltz i
Kuroń postulują wprowadzenie
ulg podatkowych dla inicjatyw
obywatelskich.
Wszyscy, opróz Leppera,
sprzeciwili się zwięks zen iu
uprawnień kontrolnych administracji państwowej nad fundacj ami. Lepper domaga się jej
ponieważ „wiele z fundacji zakładanych jest przez różne zagraniczne instytucje".

Hanna Gronkiewicz-Waltz
uważa , że istniej ą jeszcze szanse
na wyłonienie jednego kandyda-

ta, który będzie alternatywą dla
Lecha Wałęsy i Aleksandra
Kwaśniewskiego . Trzeba cierpliwie czekać. Sztaby kandydatów
są w kontakcie - powiedziała na
spotkaniu z dziennikarzami pytana o możliwość porozumienia w
tej sprawie z Jackiem Kuroniem,
Lechem Kaczyńskim i Janem
Olszewskim.
Zaznaczyła jednak, że nadal
ma szanse na przejście do IT tury
wyborów prezydenckich, gdyż
ok. 30-40j proc. wy bo rców
podejmuje' decyzję w ostatniej
chwili. W trakcie spotkania zaprezentowano utwór muzyczny
,,Piwnicy pod Baranami" - Walc
dla Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Kandydatka stanowczo wyklucza możliwość porozumienia
w I turze w prezydentem Wałę
są. Dodała również , że nie widzi
możliwości takiej współpracy
przy kolejnych wyborach parlamentarnych, w sytuacji, gdyby
prezydentem został Kwaśniew
ski. Zapytana, czy scedowałaby
swoje poparcie na Wałęsę, gdyby z nim przegrała odpowiedziała, że jest to pytanie na II turę .
Jej zdaniem, Wałęsa nie zwycię
ży Kwaśn iewskiego .

Według Gronkiewicz-Waltz,
glosowanie na Wałęsę w I turze
jest wyborem Kwaśniewskiego
w drugiej . Takiej treści oświad
czenie wystosowała szefowa
sztabu Gronkiewicz-Waltz w
imieniu wojewódzkich sztabów
wyborczych.

Cimoszewicz w Gdańsku

• Korupcja to zjawisko w Polsce powaine
i nie naleiy go lekcewaiyc • powiedział
Wlodzimien: Cimoszewicz. Jego zdaniem ko·
rupcja urzędników państwowych, Io takie
ogromny problem wszystkich państw świata.

•wiat według ep era
napędza wzrost cen .
windując opłaty za energię.

sztucznie

Lepper postawi na rolnictwo i
budownictwo (bardzo nisko
oprocentowane kredyty na 30
lat). Jak będzie dużo mieszkań,
to ludzie będą kupować dużo
pralek, lodów e k . żarówek,
gwoździ . Słowem, przemysł
będzie miał dobrze jak nigdy
dotąd.

Jako prezydent chce zara21 mln starych złotych,
czyli 3 średnie pensje krajowe.
biać

Zaraz po wprowadzeniu się' do
pałacu prezydenckiego zwoła
debatę z udziałem Sejmu i rzą
du . Wszystko będzie transmitowała TVP, a on pokaże, ile w
Polsce nieprawości. Jeśli Sejm
i premier nie będą chcieli z nim
współpracować , to prezydent
Lepper rozpisze referendum, w
którym polski lud - porażony
telewizyjnym przekazem - zadecyduje o rozwiązaniu parlamentu.

Andrzej Lepper nie ma nic
do ukrycia. Urodził się 41 lat
temu jako dziesiąte dziecko w
rodzinie, s zkolę podstawową
ukończył w Stowięcinie, śre
dnią - w Sypniewie . Jak. twierdzi, ,,dalsze kontynuowanie nauki i pogłębianie wiedzy nastą
piło po ukończeniu słu żby wojskowej". Wiedzę swoją pogłę
bia „poprzez konsultacje z wieloma kompetentnymi ludźmi".

(ROD)

Wicemarszałek Sejmu Włodz imierz Cimoszewicz, który jest także przewodniczącym
Krajowego Komitetu Wyborczego Aleksandra
Kwaśniewskiego spotkał się wczoraj z dziennikarzami i wygłosił wykład na Uniwersytecie
Gdański m. Cimoszewicz jest przekonany, że w
II turze wyborów spotkają się Kwaśniewski i
Wałęsa i że wygra lider SLD.
Odpowiadając na pytania dz iennikarzy, dotyczące efektów jego głośnej akcji „czyste rę
ce", gdy by! ministrem sprawiedliwości, powiedział, że sukces był połowiczny. Z jednej strony bowiem, jego działania zwróciły uwagę opinii publicznej na nieprzestrzeganie prawa
wśród państwowych urzędników i stworzyły
klimat sprzyjający powstaniu antykorupcyjnego
ustawodawstwa. Z drugiej - wszyscy politycy
albo przemilczeli zarzuty albo je kwestionowali. Na uwagę dziennikarza. że minister Andrzej Olechowski złożył dymisję, Cimoszewicz
powiedział : - Pan Olechowski nie złożył dymisji dlatego, że naruszył prawo, on twierdził, że
go nie naruszy! i że zarzut był niesłuszny, ale
on naruszył prawo. Włodzimierz Cimoszewicz
uważa, iż rząd i parlament nie lekceważą tego
problemu o czym świadczą ustawy policyjne.
To one - jego zdaniem - pozwolą skuteczniej
zwalczać korupcję m.in. poprzez kontrolę wrę
czania łapówek.
Na pytanie, dlaczego najpierw uważał, iż
kandydat SLD nie powinien ubiegać się o funkcję prezydenta, a wkrótce potem został przewodniczącym komitetu wyborczego Kwaśniew
skiego, odpowiedział: żeby zapobiec wyborowi
Hanny Gronkiewicz-Waltz lub Lecha Wałęsy.
Przyzna!, że pól roku temu był zwolennikiem
ponadpartyjnej kandydatury: Jacka Kuronia lub
prof. Tadeusza Zielińskiego, ale jego zdaniem
inne ugrupowania nie chciały się na to zgodzić .

Na spotkaniu w auli UG , wicemarszałek
o pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W. Cimoszewicz przewiduje , że referendum konstytucyjne odbędzie
się jesienią przyszłego roku. Zakończenie prac
konstytucyjnych ma nastąpić w lutym lub marcu 1996, potem odbędz i e się drugie czytanie
projektu konstytucji; gdzi eś w czerwcu projekt
powinien otrzymać prezydent.
Włodz i mierz Cimoszewicz obawia się, że
samo referendum konstytucyjne może nie zainteresować społeczeństwa, dlatego najlepiej byłoby je połączyć z j akimś ważnym problemem,
np. z reprywatyzacją, prywatyzacją, uwłaszcze
niem, konkordatem albo przerywaniem ciąży.
mówił

Rejs do Kopenhagi?
POLSKIE LINIE LOTNICZE

Od 30
Informacja, rezerwacja

(PAP)

Kwaśniews

Konferencia
prasowa
,,kandydata ludu"

cowie i matki z bólem patrzą
jak. postępujący upadek moralny dosięga ich dzieci. Prostytucja, narkomania, alkoholizm
zbierają swoje obfite żniwo" .
Jednak można temu zaradzić
wybierając na prezydenta Andrzeja Leppera. On sprawi, że
kredyty w Polsce będą oprocentowane o 2-3 procent poniżej stopy inflacji. Malo tego,
on pokaże , że inflacji tak naprawdę nie ma - jest ona jedynie wytworem rządu, który

ustaw, które w jego sumieniu
tej moralności szkodzą".
Wymienieni kandydaci negatywnie ocenili inicjatywę
wprowadzenia „ekspresowych
rozwodów", pozytywnie ustosunkowując się do instytucji
separacji, przy czym Andrzej
Lepper niej asno uznał, że „rozwody to sprawa zbyt osobista,
aby ją regulować szczegółowo
od strony administracyjnej", a
Janusz Korwin-Mikke wskazał
na możliwość takiego ukształ
towania prawa cywilnego, aby
uniemożliwiało ono rozwodzenie małżeństw zawartych w
kościołach, które rozwodu nie
przewidują . Poparł także wprowadzenie instytucji separacji

na Wfłonienie jednego
-kandydata prawicy

października

z

Gdańska.

sprzedaż biletów : LOT Gdańsk tel. (058) 952 lub 953, LOT Gdynia tel. (058) 20 85 79 lub 20 13 58

oraz wszystkie biura i agencje LOT- u na terenie

całego

kraju. Zapraszamy.

'

(bmk)
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ENGLISH UNLIMITED
zaprasza do
największej w Trójmieście
międzynarodowej księgarni

•niezwykłe wnętrze
•wyjątkowa

atmosfera
•najszerszy wyhór podręczników i
beletrystyki w'językach obcych
•najciekawsze przekłady literatury
\
światowej na język polski
. •.
I
•naJn1zsze ceny
•najwyższe rabaty
1
•konsultacje meto dyczne dla nauczycieli

kiedyś.

Gdańsk, ul.I Rajska 1/5
pon-piąt 10-18, sobota 10-15

Jeśli mieszkasz lub pracujesz na Zaspie, Żabiance, Przymorzu, Morenie, Chełmie , w Śródmieściu , Oliwie , we Wrzeszczu, lub w Nowym Dworze

f

w prenumeracie
'fil „ darmowa dostawa do domu (lub biura)
•
•
,;;, .. 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
l'%

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

K0 L
tOR

Ja;t;

D0M

Owy

tel.

31-96-14, 31-50-41 w. 154; Gdańsk,

Targ Drzewny

81-392 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 3, tel. 20-58-51

.

w godz.

- konstrukcje nośne (drabiny, półki, stojaki)
- trasy z koryt (koryta, pokrvwv, teleksy)
- szafy, tablice i pulpity sterownicze
- osprzęt do obwodów pomiarowych i regulacyjnych
temperatur,,, ciśnienia, przepływu itp.
- kable sygnalizacyjne i sterownicze f-mv polsko-kanadyjskiej
'Drut-Piast·

,. \ obejmujący:

Zakres robót do wglądu w Dziale Technicznym
przy ul. Żwirki i Wigury 2 A

i
ł
aJ
:.t

"Katalog wvr!~~s~~;~~~~~:~~~~Y;~::::~ucenta kabli.
Ponadto zapraszamy do oglądania ekspozycji w naszej siedzibie,
pokazującej zastosowanie w/w oferowanych artykułów i urządzeń.

s::

i Nasz adres:
:~:- -~3

Oferty wraz z kosztorysami wstępnymi należy składać
w Sekretariacie Spółdzielni w ciągu 1O dni
od ukazania się ogłoszenia.

Dostawy gwarantuje Wydawca.

,,EKOL li
KUPI
na terenie Gdańska

Oferujemy atrakcyJne. niskie ceny oraz dopuszczamy katdorazowe
ich indywidualne uzgadnianie.

konserwację

zbiorników magazynowych
technologia: piaskowanie, gruntowanie, malowanie
2. konserwację instalacji wodnych w technologii jw.
3. prace murarsko-malarskie

8QQ -17QQ.

PµH

APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ W BRANŻV AKP I A.

przetarg nieograniczony
na remont hydroforni
przy ul. Krasickiego 12 i W. Pola 2

l}

45,

OFERUJE DO SPRZEDAŻY OSPRZĘT DO MONTAŻU

ogłasza

ff

Dział Kolportażu, pok .

BIURO HANDLOWE
ENERGOAPARATURASA

Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa

1.

3/7,

ENERGOAPARATURASA
WIELKI ZESPóŁ BUDÓW "GDAŃSK"
80-722 GDAŃSK, ul. Sztutowska 10
tel. 0-58/ 387-728; 737; 745, fax 0-58/387-759, skr. poczt. 268

DZIAt.K~ o pow.
5000+10 OOO m 2
z przeznaczeniem na działalnośt produkcyjno-usfugową
(Przewidywana budowa obiektów magazynowo-biurowych)
Pi sem ne oferty prosimy

przesyłać

oferuje bogatq
jesień-zima

pod adresem :

PUH .EKOL" SP. Z O.O. UL. KOŁOBRZESKA 41
80-391 GDAŃSK

Gdańsk,

FAX (O 58) 57-22-59

ul.

Długi

kolekcję

95/96
Targ 1/7

PHS SA Oddział w Gdańsku
nawiąże współpracę

Firnza Zagraniczna

KANCELARIĄ PRAWNICZĄ
w zakresie przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami procedury przetargu i sprzedaży fragmentów majątku Spółki. Oferty zawierające informacje o oferencie, proponowane warunki współpracy, należy
złożyć w siedzibie PHS SA Gdańsk, ul. Reja 3 w terminie 7 dni od daty
ukazania się ogłoszenia.

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk

niełlla
PRALNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY

ogłasza

przetarg
•
n1eogran1czony
ustny na sprzedaż:

"$NIEżKA"
ul. Okrzei 8/10, 81-747 SOPOT

•

2. Samochód ŻUK A 11 B - skrzyniowy
nr rej. GDF 884E
rok produkcji 1988
przebieg 98.962 km
cena wywoławcza 3.000,- zł

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem "Przetarg" należy
składać w sekretariacie PSP "Śnieżka" w terminie 14 dni
od ukazania się ogłoszenia .

3. Samochód ŻUK A07D Furgon
nr rej. GDK 505E
rok produkcji 1989
przebieg 85.000 km
cena wywoławcza 3.300, - zł

,

sz

przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Zimnej 11 A
w Gdańsku, w skfad której wchodzi dziafka
o powierzchni - 176 ITf
budynek o powierzchni użytkowej - 154,27 m'
Cena wywoławcza - 42.000 zf plus podatek VAT.
Nieruchomość ma uregulowany stan prawny. Sprzedaży
podlega prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność
budynku.
Oferta winna zawierać cenę nabycia, zobowiązan ie oferenta
do pokrycia opiat związanych z nabyciem.

1. Samochód ŻUK A 11 B - skrzy n iowy
nr rej. GDK 496E
1
rok produkcji 1989
przebieg 75.145 km
cena wywoławcza 3.500,- zł
"

ogł

Przystępujący do przetargu winni wpłacić do kasy Spółdzielni
wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej najpóżniej w ostatnim
dniu składania ofert.

Przetarg odbędzie się dnia 21. 11. 1995 r. o godz. 10.00
w Zakfadzie Usług Technicznych Politechniki Gdańskiej.
Samochody można oglądać na parkingu Sekcji Transportu PG
przy ul. Traugutta w dniach 17.11 .1995 r. od godz. 9.00 do 12.00.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na
pól godziny przed przetargiem w ZUT PG. Wadium przepada na
rzecz sprzedawcy, gdy żaden z uczestników nie zaoferuj e ceny
wywoławczej.

Zastrzegamy sobie prawo przerwania, odwołania , unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn (Raz. RM z dnia 5.10. 1993 r.
D. U. 97 poz. 443).
Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek 22% VAT.
20828!03

Wadium zostanie zwrócone w następnym dniu po
przetargu, a nabywcy zostanie zaliczone
na poczet ceny sprzedaży.
rozstrzygnięciu

Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta przepada
na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy
kupna-sprzedaży w terminie 1 miesiąca .
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 3 dni od ostatniego dnia
zbierania ofert.
Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,

oraz

odstąpienie

od przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział ,:1dministracji ,

tel. 51-00-52 wew. 45.
Nieruchomość można oglądać

po
w Trójmieście lub okolicy
w celu dzier·żawy,
ewentualnie zakupu,
obiektu przystosowanego
do produkcji spożywczej mokrej.

powierzchnia hal produkcyjnych min. 600 m 2
powierzchnia magazynu suchego- 100 m 2
powierzchnia magazynu - chłodni /temp. 4-7 Cl - 50 m 2
powierzchnia magazynu głębokiego mrożenia /-24C/ - 150 m2
biura + pomieszczenia socjalne ca 300 m 2
Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie firmy~

80-339 Gdańsk-Oliwa,
111. Adm. Dickmana 14/15.

w całym okresie zbierania ofert.
R-2960

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, w godz. 8.00-18.00, fax 46-35-68 cafą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04~79 w grot 8. 00-16.00; Sopot, tel. 5 1-54·55 w godz. 8.00·16.00; ' . .,;,,&,,,,.
·
Elblqg, tel./fax 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Proucz Gdllńskl, te/./fax 82-23-25 w godz. 8.OO - 16.00; Tt:.ztłw, tel./fax 31-63-26 w godz. 8.00 - 1.6.00; Statr)flllrd Gdański, tel.!fax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00
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SZAFY,GARDEROBY,WNĘKI

rKO

, Sklep Materiałów Budowlanych

Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI

KOMANDOR

ANDOR

I

oferu,Je

i

DRZWI TŁOCZONE

Zabudowa_ wnętrz na dowolny wymiar

transport gratis
Wrzeszcz, Partyzantów 27 A

SUPER-LOCK

46

ul. Jedności Robotniczej

kRÓTIIE TERMINY

341, tel. 39-08-88

Gdaftsll tablanlla, al.Gospodr 81

19871/09

lellfH.57•13•37

52-00-71 do 76 w. 2232
57-07-80

przeciwpożarowe

stalowe
aluminiowe
drewniane
tfoczone "PORTA•

Gdan,k, ul. Wielopole 7 b, tellla, 43-10-76, •x 0512554

niski• c1ny,ddy wybór
sprawdzona lakałt ,
FACHOWY MOIITd

Gdańsk,

Gdańsk

antywfamaniowe
nGERDA STAR"

• STYROPIAN
•ODWODNIENIA
LINIOWE

I

DYSTRYBUTORZY:

0~.E:IRlJJJ~

Zakład Stolarki Budowlanej Wołomin
• CEMENT, WAPNO r--~ -=-:--- • SZKŁO FLOAT

OKNA,DRZWI, WITRYNY,
ZABUDOWY z PCV l alumlnlum,
ROLETY ANTYWIAMANIOWE
I GARAŻOWE

-~......-1N----~Jo.

81-31 OGdynia
ul. Śląska 35/37 p.524
tel/fax 21 17 29

DRZWI

CO X IM J.\ 3 1.D lF{'ł Ml J

l,J

oo 70

....

_ _ _ _ do5.BO
i Mosiądz
do 3, 10
Aluminium elektryczne_ do 3,00
Aluminium inne_ _do 2,00
stal KO
do 1,50

WITEX

SALON

DROMEX - GDAŃSK

1-.

ANTYWŁAMANIOWE
i mechanizmy drzwi suwanych

,dro-nex>

•

~

METALOWE DRZWI

--=-=='--"""'-,:==""""'-.........,'~~"=~,

• SZKŁO OKIENNE
.
• SZKŁO ORNAMENTOWE
• SZKŁO ZBROJONE. .

r-1

PORTA KMI POLAND
w cenach producenta

.
GDANSK, ul. Prusa 2, tel. 41-80-86
GDANSK Wte~Mt.,.n.box 54 1~1. 31·10-34w. 382 • Targ Rai1cwy 'Gildia', box 102, tel. 31·24-01
! GDYNIA, ul. Ś~toJańska 128 ul. 10 lutego 23 • Skwer Kościuszki 13b, tel. 20-Sif.58
i' PRUSZCZ GDANSKI, iJ. Chopina 2li tel. 82-48-93
# STNlOOARO GDMSKI, Osiedle ~ia ONP 1e, teł. 291-00 ·
TCZf'łl, ul. Wąska 2. tel. 31-37-84
ł WEJHEROWO, ul. Sobieskiego 'l2.7, tel. 72·2U1 w.38.
SPRZEDAŻ RATALNA* ODPISZESZ TO OD PODATKU

Skup Złomu
Metali Kolorowych

• - OKNA Z SOKót.KI
- OKNA DREWNIANE
TYPU.EURO"
- OKNA Z TWORZYW
wszrsTKIE WYMIARY

Elbląg
33-16-35
Wejherowo 72-23-51

STALREM, Gdańsk-Wrzeszcz
Partyzantów 20, tel.lfax 460-~n

/KSZTAŁTY

SANIDRECH s.c.
SIDING (kanadyjski)
Podłoga typu "bar"
Okna drewniane
Drzwi

rr
rr
rr
rr

całym ŚWiecie

• Duży wybór rozmiarów dostępnych
w każdej chwili
• Gotowe rozwiązania umożliwiające
łączenie okien w grupy
• Rolety, markizy, żaluzje

.

oLe.ruj_e_w___cJąglej_s_p_rz_e_d_aży_:
rr
rr
rr
rr

• Sprawdzone przez klientów na

- OŚCIEZNICE - PODŁOGI
· LISTWY - DRABINY
·KLEJE-FARBY·
- PIANKI - KOTŁY C.O.

Deska podłogowa
Boazeria
Listwy wykończeniowe
Farby i lakiery

I SZEREG INNYCH
WYROBóW DLA DOMU

Z

,,

OGŁOSZENIEM

i981•Eł

UPUST DO 5%

GDYNIA, ul. Kmdr. Przybyszewskiego 5, ul. Mylna 13
tel./fax 20-16-89
ul. Unruga 73
tel./fax 25-33-44

,+:e 115 OLIUD11 Sp.,o.o.wGdańslru
Gd.-Przymorze, Czarny Dwór 6 A

( POLECA SOLIDNE WYKONANIE POD KLUCZ )

STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ produkcji
"STOLBUDÓW" (Gorzów Wlq)., ~~ WalSlawa i innych)
DRZWI· anty111amaniowe, płytowe, profilowane,
formirowane zościeżnicami drewnianymi

i metalowymi

ENERGOOSZCZĘDNYCH DOMÓW (szkielet drewniany)
- mieszkalnych, rekreacyjnych i innych indywidualnych
PRZEBUDOWY DOMÓW DREWNIANYCH
DACHÓW DREWNIANYCH
WYSOKA JAKOSC - SZYBKIE TERMINY

OKNA - zespolone jednoramowe drewniane
'3.
i ztworzywa (PANORAMA, REHAU) ~
podwójnie i potrójnie szklone
~
typowe i indywidualne
WYKONUJEMY MONTA2 I WYMIANĘ OKIEN
Duży wybór, ciągła sprzedaż · również wsoboty

tel.

Otuliny z wełny
mineralnej na rury
od 021

+ 324 mm

• akcesoria na otuliny, osłony, kolanka, taśmy
na zakończenie

Falla dachowa I budowlana
- dragofol - paroprzepuszczalna

Okrycia dachowe
Eternit - szary, kolor
Guttanlt m' - 12,75 zł

dzież robocza
i środki BHP

FJELDHAMMER

711 eta I a 1 0
~

Z NORWEGII

SPRAWDZONE W SUROWYM
KLIMACIE SKANDYNAWII

PRODUCENT: ZAKŁAD PRACY CHRONIO;'JEJ
ZPH "SKÓRTEX" s.c.
14-500 Braniewo
ul. Olsztyńska 4, telJfax 0-5043/2562

:~.

lekki i trwały dach w harmonii
z naturą, ale odporny na jej kaprysy
• Osnowa - 120 g włókna szklanego
• Unikatowy system

ł.:ąko, <1 35!3 t, t~I. centr. 058/318635
Niska 5, tel./fax 050/324329
Sztum. ul. Zw. Jaszczurczego 7, tel./fax 0557/39-46 ·

Niskie ceny - WYSOKA JA.KOŚĆ· ULGA NA WPŁATY

\t,;,:.:·:· ::"JII'

•

il

~ian działowych, witryn
llił'lll!l!:IIJI! Szeroka gama wypełnień • szkła, blachy, laminaty
~ - - - ~ Zapewniamy doradztwo, pomiaiy, transport i montaż

Somonino
~elef. 81-49-32,
84-13-15

Gd-Osowa
(Dworzec PKP)
52-73-64

GDYNIA ORŁOWO

·usus·

PPU
sp. z o.o.
GDAŃSK ORUNIA

Przy dostawach całosamochodowych
transport gratis

Ceny

konkuręncy/nę

MALM OR
HURTOWNIA
OFERUJE

PERON - l\IIŁA l SZYBKA OBSł„UGA

UL. JEDNO$CI ROBOTNICZEJ 223/225
TEL. 39-02-20 w. 203

UWAGA: kurtki zimowe w cenie
od 35 zł do 65 zł

WYKONUJEMY POSIADAMY DYSTRYBUTORÓW
PRACE
NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
DEKARSKIE IFJELDMAMMER
[lI~j fNTfRdOM
lcopal as Norway
··
produkowaną

MATERIAŁY

przez

ROCKWOOL POLSKA

LACH HURTOWNIA
OFERUJEMY

Gdynia
21-30-21

~...:i;;,....,a.a:--11

UL. WIELKOPOLSKA n
TEL. 2249 54

I

•

_..._, Dowolne wymiary i zestawy konstrukcji okien, drzwi

PHUDOMIX ~::::.......

.

··:;:-::ii:

f

JL

• Elastyczna w bardzo niskich
• temperaturach
DYSTRYBUTORZY:

Elbląg, ul.

ul. Grunwaldzka 64
tel.lfax 82·37·31

ZPROFILI KRAJOWYCH ANODOWANYCH I LAKIEROWANYCH

klejąca-uszczelniający

Gdai1sk', 1

ł:

'STOLARKA
ALUMINIOWA\ł
.

Tworzą

Zaprasza do SWOICH HURTOWNI

''"'"

,

FIRMY Rigips

we wszelkim asortymencie

• Pl:.YTY GIPSOWO-KARTONOWE
• Pl:.YTY SPECJALNE- RIFLEX
-DACHOWE
-GRUBASY
• MASY SZPACHLOWE, TAŚMY
• KONSTRUKCJE, OSPRZĘT,
• NARZĘDZIA

GDAŃSK, ul. MARYNARKI POLSKIEJ 59
(róg ŚNlEŻNEJ)

tel. 43 12 78; fax 43 20 64

OFERUJEMY RÓWNIEŻ DORADZTWO I TRANSPORT
Zapraszamy pon.-piątek 8.00-17.00, soboty 8.00-15.00

PPHiU "MIRMAG"

OMEG A

PODŁOGI SZWEDZKIE

vvysokajakość

sprzedaż hurtowa i detaliczna
usługi

montażowe

GDYNIA ul.Morska 37 t,1.20 tso

I

1
•

O NIEMIECKIE
O WtOSKIE
O W{GIERSKIE

a
..
gwaranCJl

O HOLENDERSKIE

O KRAJOWE

,
Zakład

Produkcji Kostki Brukowej
84-252 ORLE k/Wejherowa
ul. Ceynowy 1
tel. 72-42-84 ~

, TANSZE CIEPlO WTWOIM DOMU 1;

,I ****
I

MAGNETYZERY Ml
(zapobiegają odkładaniu kamienia kotłowego w ins1alacjach c o. i ew.u.)
FILTRY SIATKOWO-MAGNETYCZNE IFM
(chronią

pompy,

ciepłomierze.

I

• dwuwarstwowej
produkowanej
metodą wibroprasowania
- w różnych kolorach
- wykonywanej
wg technologii
zachodnich

•
2S

,
ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGl:.OSZEN

nalas)

nowoczesność

rozdziału

"B'

li

energii)

I

UWAGA!
Dla posiadaczy gazely z tym ogłoszeniem

KRAWĘŻNIK

KOSTKA
CEGIEŁKA

I (iNF~~g)

'

*** I

t

Tczew (069) 31-51-17
(069) 31-11-02
Gdańsk 43-10-95-;-97 wew. 61
Pelplin 090-50-10-33
Pszczółki 090-50-94-09

Transport bezpłatny do 100 km.

- specjalny rabat:

5% przy zakupie pozycji oznaczonej
2% przy zakupie pozycji oznaczonej

I 80-423 Gdańsk, ul. Chrobrego 8, tel. (058) 461617, 41 60 07, lax 1058) 41 45 75
w

Wita Stwosza 16A
czynne PN-PT 10.00 - 18.00
SO 10.00 - 14.00

I WĘGIA - MIAŁÓW - KOKSU

* OTULINY IZOLACYJNE THERMAFlEX
* ZAWORY KULOWE VEXVE
straty

Gdańsk-Oliwa

~,,.~)'///
•

- SUPERCENY:

instalacji)

Z PLASTIKOWYCH RUR
PREIZOLOWANYCH L0GST0R R0R

OBRZEŻA

DROGOWY

- krótki termin
realizacji zamówień

i

SKLEP FIRMOWY

Tczew. al. Solidarności 14
Przedstawiciele Kopalń

PRZYŁĄCZA

(eliminują

KOSTKI
PALETKI

elim1nu1ą

(zapewnia1ą bezpieczeństwo

KOSTKI 2T

VOSTKI

i

e

teł.

APl.AUSE
MAI.FARB
DODATKI MALARSKIE

r-"EWA-,,

wodomierze)

** POMPY WILO i KSB
** NACZYNIA WZBIORCZE REFLEX
(oszczędza1ą energię

FARB

c5,,.4bk
HURT· DETAL
Gdańsk-Przymorze ul.Arkońska 2 (GPIEpryz MTG)
tel./fax 52-49-13, 52-09-24, 52-12·58 w. 56
czynne PN-PT 8.00 - 16.00
SO 10.00 - 14.00

uL GRUNWALDZKA 62
83-000 PRUSZCZ GD.

USŁUGI TRANSPORTOWE

e ROBOTY ZIEMNE e

tel. (069) 31-51-17, 090-50-56-61

Gdańlll<, tel.!fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, godz. 8, 00-18.00, fax 48-35-68 całą dobę; Gdyni,, tel. 20-08-32, 20-04-79 ~ godz. 8. 00-18. OO; Sopqt, tel. 51-54-55
Proszcz Gdański, teUax 82-23-25 w godz. 8 OO - 16.00; TCZl!!w; tel.!fax 31-63-26 wgodz. 8.00 - 16.00; Stllrogard Gdań61d, tel.lfax 220-80 w godz. ś.00 - 18.00

82-33-76

AUTORVZOWANY DEALER
FIRMY
1
'TRANSMACi-BELET"

OFERUJE:
WÓZKI MAGAZYNOWE:
PALETOWE PODNOŚNIKOWE
PLATFORMOWE
SPECJALISTYCZNE:
DO BUTLI SKRZYNEK BECZEK
WORKÓW SCHODOŁAZY
TACZKI
REGAŁY

I POJEMNIKI

ZESTAWY KOŁOWE I KOŁA
PASY SPINAJĄCE
DO MOCOWANIA
ŁADUNKÓW
TAŚMY I NAPINACZE
DO PAKOWANIA
ZAWIESIA I STROPY

UDZIELAMY GWARANCJI
ORAZ PROWADZIMY
SERWIS
NAPRAWCZY
WÓZKÓW
PALETOWYCH
40386/MM

wgodz. 8.00-16.00; Elblqg, 'tel.lftv< 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8. 00-16.00;

A

OGŁOSZENIA .DZISIAJ PRZYJĘTE WCENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WCZWARTEK 2.11.1995 r.
Ce~a ~tto 1~a • 0,96 zł, Cena netto 1słowa wogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Dzienmk Ba/tycki czwarlek +Wieczór Wybizeża wyd. zwykle 1, 17 zł, Dziennik Baltycki czwarlek +Wieczór Wybizeża v,yd. mag. • piątek 1,45 z!

SUPEREKSPRESY na czwartek 2.11.95 r. przyjmowane są w:
Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, wbiurach ogłoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1 słowa - 2,88 zf
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1

PRACA

PRACA

PRACA

z

I

PRACA

PRACA

PRACA

p a

a

pytają

1. Firma wysłała mnie na pięciodniową zagraniczną de·,. :iację. Wyjazd obejmował także sobotę i niedzielę czyli dni wolne od pracy. Jakie przysługuje mi za ten
czas wynagrodzenie i czy dni wolne też są brane pod
uwagę przy rozliczeniu delegacji?
Wynagrodzenie przysługuje za okres wykonywania pracy w podróży służbowej. Jeżeli czytelnik nie wykonywał
pracy w sobotę lub niedzielę, za ten czas wynagrodzenie nie przysługuje. Natomiast niezależnie od tego, czy
praca w dni wolne była świadczona czy też nie, pracownikowi przysługują diety, które nie stanowią wynagrodzenia za pracę. W przypadku świadczenia pracy w
podróży służbowej w dniu wolnym od pracy - pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczone według
przepisów o czasie pracy, tzn. 1 OO proc. zwyżka wyna,grodzenia albo dzień wolny od pracy.
Odpowiadał Tomasz Rutkowski, nadinspektor Państwo
wej Inspekcji Pracy w Gdańsku.
2. Jestem na emeryturze. Jeżeli podejmę pracę na 1/2
etatu, czy zakład pracy musi płacić składkę na ZUS?
Zgodnie z art 4, ust. 1 ustawy z driia 25 listopada 1986
ubezpieczeń społecznych

(D 7.u. nr 85 z 1995 r., poz. 426) - ubezpieczeniu społecz

wszyscy pracownicy.

nadsyłanie

Prosimy o

ANKIETERÓW, 40 zł dz1el\flie, 5J
~dzwond00· 1600)
BLACHARZA samochodowego,
56·55·96

Wynika z tego, że każde zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę podlega obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego. Wymieniona ustawa ma charakter szczególny, a więc zapisanej w niej zasadzie przysługuje
pierwszeństwo przed innymi. Wyłącza ona stosowanie
zasady, że dla osoby mającej ustalone prawo do emery·

BLACHARZA samodlodów cięża·
rowych, 27-0H2
DEKARZY,53-m8
DEKARZY zatrudni od zaraz
przedsiębiorstwo ABT, Gdańsk
Wrzeszcz, ul Partyzantów 74 (w
budynku PGM), tel. 41-32·78 w.
271, 090·50·28·80

tury lub renty ubezpieczenie społeczne ma charakter
dobrowolny. Oznacza to, że w przypadku zawarcia
przez emeryta lub rencistę umowy o pracę podlega ona
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu tej
umowy, niezależnie od wymiaru czasu pracy.

DORADCÓW gospodarczych am·
bitnych, samodzielnych, wyższe.
20·86·38 w. 6· 1000· 17.00
OORADCÓW ubez~eczeniowych,
23)2-70

3. C.Z.y renciście Ili grupy zatrudnionemu na umowę zlecenie, okres trwania tej pracy wlicza się do stażu emerytalnego? Jakie rodzaje pracy może podjąć rencista Ili
grupy, aby wypracować ten staż?
Rencista Ili grupy zatrudniony na umowę zlecenie, który pracuje i z jego dochodów odprowadzana jest skład
ka na ZUS, będzie miał doliczony swój czas zatrudnienia
do stażu pracy. Renciście i emerytowi czas trwania każ·
dej pracy, od której dochód jest składkowy, dolicza się
do stażu pracy (zwiększa to jego świadczenie corocznie).
Odpowiadał Czesław Stankiewicz, rzecznik prasowy ZUS
w

OORADCÓW ubezpieczeniowychkandydatów poszukuje Commer·
ciał Unio'l Przeds\awic.e'.stwo So·
pot,SJ.74-76
EKSPEDIENTKĘ 'Delikatesy', 41·
6J.26
EKSPEDIENTKĘ na stoisko
odzieżowe, 31-4H5, Gdańsk,

w prawie pracy, inspektorów

EKSPED!EITTK.Ę zatrudnię,

Wymagania kw8lilikacyjne:

- wyksztakenie wyższe ekonomiczne,
- 5 lat stażu pracy.
Dokumenty proszę składać w Dziale Kadr, ul. Morska 83
Budynek "F~. tel. 20-27-36
w terminie do 15 listopada 1995 r.
209 sv18S10,

BUDOWLANO-REMONTOWE

FRYZJERKĘ męską
męską, 82·29-76

I WYPOSAŻANIA WNĘTRZ „ HADA"

Wymagane kwalifikacje zgodne z Rozparz. MZiOS z dnia 7.07.1995 r. /Dz. U. Nr
84 poz. 425/.
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporz. MZiOS
z 5.03.1992 r. /Dz. U. Nr 22 poz. 96/ z późniejszymi zmianami w Sekretariacie
Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 w terminie
30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
R-2929,1
Szpltal nie zapewnia mieszkań.

zatrudni pracowników w zawodach:

SPECJALISTĘ

-murarz,
-t)rnkarz,
- cieśla-zbrojarz,
- malarz,

SPEDYCJI
MORSKIEJ

-płytkarz

oraz pracowników niewykwalifikowanych
do przyuczenia w z.a.wodach budowlanych.
Zgłoszenia osobiście w godz. 9.00-14.00 w siedzibie "HADY"
20m1181;07
Pruszcz Gdański, ul. Kościuszki 1

•11n111ed.110
INMEDIO

Firma brokerska , ,

N AGRO)_.." sp. z o.o.

zatrudni o...ob l' m, sta1101l'i.,;ko
pomornika f,rokrra lmcarowego.
\Yyma{!ane: uyknralc,•nie

S-KA !.

mi,·z111·.

o.o.

tel. 23-18·33 2089s.~OI07

20685/185/07

PRASY

:t

OLPORTA

K

MONTERÓW
ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WDD„KAN
SPAWACZY
RUROCIĄGÓW C.O.
KIEROWNIKA
BUDOWY
ZUPRAWNIENIAMI BUOOW!J\NYMI
ZATRUDNI
„ MARSUD"Gdynia, Morska 147

oferty pisemne i c.v.
UNIPAW·SERWICE
ul. Polska 30
81-334 Gdynia

.średnie Ir,/, uyż,ze

znajomnć.f:

rolnirze lub eko110oh,l11!!i knmp11rrrn { ll.i1ufo11·s.

lr'nrd Exe/I), 11frk do 30 l.ir.
'1ile widziana

PROWADZĄCA KOLPORTAŻ PRASY

znajomoś('

5H5-08

STOLARZA młodego po wojsku,
23-42·20

PRACA na stale, zarotl(i od 8m~.
51·22·16

STOLARZY meblowych, drzewnych, lakierników· pomocników,
Gd.-Wiczlino, Wiczlińska 96

PRACA odniechcenia, pieniądz oo
zarobienia, (paszport). 43-28~0

PRACOWNIKÓW budowlanych,
20·53-02
PRACOWNIKÓW do działu handlowego zatrudni ogólnopolski

MECHANIKA sarrochodów cięża·
rowych, 82·8H1 wew. 26
MĘ2CZ'r'ZNĘ do działu handlowe·
go oraz pracownika do produktji
elementów blaszanych, Bolszewo
1\1 Wejherowa, 72-24-16, 72.a\.79

Gdynia,

Szyp,-ów 12 (9.00-15 OO)

"Przegląd
miesięcznik
Przemysłowy•. Wymaga·
nia: Wfksz1alcenie średnie lub Wf
ższe, doświadczenie wpracy han·
dlowej, znaJOrTIOść branży przemysłowej, tel. 31·50·21 w. 210 lub

MISTRZA warsztatu samoch<xJo·
wego z wiebletną p,raktyką. Wy·
so~e wynagrodzenie, 27-0H2

wykwalilikowanych, 21-90-92
10.00-16.00

KIEROWCĘ solidnego. kal. C.
O!erty 92696, BO, Gdańsk, Targ
Drzewny 'il/
KIEROWCÓW kat C, E, na pól
etatu, rencistów lub emerytów,
'Jurex', ul. 2abi Kruk 4,
090508913
KIEROWNICZKĘ na stoisku
odzieży damskiej. 3H4-84

MURARZA, kafelkarza
hydraulika na zleceniu PUB, 21 ·
80-21 w. 300

Gdańsk, Targ RakoWf 5.'6

Gdańsk, Targ Drzewny 'J/7

TYNKARZY, możliwość zakwaterowania, 39-00·04 po 15.00

SPAWACZY i monterów
wGdyni zatrudnimy, 51 ·
80-27

ZŁOTNIKÓW wykwalifikowanych,
56·89·93 grzecznościowy 10.00·
18.00

8GODZ. dzienrie- 60 zł na rękę,
20-6J.41

kadłuba

KIEROWNIKA budowy zatrudni fr·
ma 'Afl'y[J' SA, tel. 5641-01, 56·
45-16

MURARZY, malarzy. elektryków,
montażyslów sidingów- 'Lema',
53·1%1

SPAWACZY PRS. Gdań·
ska Stocznia Remontowa, 37·

KIEROWNIKÓW budów- v.ysokowykwalilikowanych oraz robotni·
ków wszystkich branż· 'Extraber,
Sopot, Reja 13/15(900-18.00)

MURARZY, tynkarzy, płytkarzy,
31-07·22
MURARZY i pomocnl«iw, tel. 71·
31·52

dis mar,
ketingu i reklamy,
transportu międzynaro,
dowego oraz sprzedaw,
ców, zatrudni firma 'Dajan', 32·
55-30, 32-53·23

KOSMETYCZKĘ z umiejętnością
pielęgnatji n~ i rąk. Kontakt Gdy.
nia ul. Ptk Dąbka 257C

KRAWCOWE zalnXlnię, 82·3&51
KSIĘGOWEGO do prowadzenia
pełnej księgowości zpraktyką. Hy.

undai· Serwis, Gdynia, ul. Spokojna 28
LAKIERNIKÓW· uczniów. tel. 43·

om !8.oo-1soo1

LAMINIARZY, szkutników, stolarzy
oraz pracowników niewykwalifikowanych do przyuczenia, Polaris
Yachts. ul. Sienna 45, 37-33-16
MALARZY, 52-20·89

n.25

PRZEDSIĘBIORSTWO handkiwousługowe zatrudni pracowników z

~iem średnim i zawodowym na różne stanowiska, 43-7702
STAŁE miejsca pracy dla młodych
i operalyi!nych, 206·341

]7.02

ZAGRANICZNA firma handlowa
za\rudni, 316.S18

CIEKAWA praca dla rezerwistów,
56-53-00

ZAGRANICZNA firma handlowa
zatrudni 50 młodych osób na róż·
ne stanowiska 235459

DOR'rWCZO, 52-13-12 wew. 38

SPRZEDAWCĘ leków waptece
Fundatji, tel. 56A5·15 wew. 512

FIRMA handlowa zleci pracę do·
mową- wyrób dekoracyjnych ko·
pert Podpisujemy umowę na dłuż·
szą współpracę. Dopisek "PAP"
koJ:€rta zwrotna polecona AG-JOT
39-201 Dębi::a 3skr. 17

SPRZEDAWCÓW AGD. magazy·
nierów i kierowców, zatrudni duża
fuma handlowa. Z~oszenia osobis\e wdniach 31. 10. 95 i z.3. 11.
95115.00· 19.00) ETC (biuro),
Gdańsk, Rzeczpospolitej 33

POMOC domową, elekt~ i mechanika samochodowego, 22-05·
18

PRZEDSIĘBIOASnvo handlowous!ugowe zatrudni na różne staoowiska wiek do 30 lat, 56-28·67
(dzwonić 9.00-16.00)

BEZPŁATNE szkolenie zawodowe
z możlr11ością podjęcia pracy, 43·

SPECJALISTĘ

OO hurtowni zsamochodem oso·
OOWfm, tel. 51·5J.2D
OPERATORA Białorusi, elek1ryka
~eciowego, 57-59-69
PŁYTKARZV, praca wGdańsku,
wysokie zareb~. możliwość za\ru·
dnienia na stale. Kontak1 budowa
Szprtal W*woozki wGdańsku

PRACA wNorwegii na pla\for·
mach wiertniczych, zarobki 410680 DM dziennie. Informacje:
Agencja Reklamowa, 68-200 lai'f,
box 16. Prosimy dołączyć znacz·
kami za 1,80,-zl
PRACOWNIKA l)urowego, 27-03·
82

TECHNIKA młodego zprawem ja·
zdy wcharakterze sprzedawcy,
zatrudni sklep hydrauliczny, Gdy·
nia, Plac Kaszubski 7

RENCISTÓW. Oterty 92694, BO,

MONTERA kadłubów, rurociągów,
spawaczy, ślllSall\', 37·22.a5

PRACA od zaraz, 31-68-18

SLUSARZY, 46-14-74 19 0013.00)

PRACOWNIKÓW fizycznych.
Oferty 92695, BO, Gdańsk, Targ
Drzewny 317

ZLECĘ dachy, 53-23-78

f

i~~lijiM ~'~'!':;I

DEKARZE· blacharze, /21, jeden z
P. O.. praktyką na kontrak·
tach podejmą pracę wNienmch.
Oferty nr 104760 składać do B. O.,
Gdynia, Swiętojańska 141

FIRMA odzieżowa z Gdyni za1ru·
dm mistrzynię krawi€ctwa. Warun·
kipracy atrakcrlne, 21 ·68·66

SPRZEDAWCÓW do skk)pów na
terenie Tróimiasta poszukuje Firma handlująca sprzętem AGO i
POMOC księgową, Bolszewo ki
RTV. Telefon 069 31-39-13, 31·
Wejherowa. 7rn· 16,J2.81-79
• 69·95

'

PRACA od zaraz, 23-54,59

SLUSARZA· spawacza, blacha·
rza- dekarza ~lnie zatMni Przed·
siębiorslwo Budowlane Allcon,
zgłoszenia Gdynia, Wrtomińska 2

21 1

MŁODĄ ze znaiomością obsługi
komputera, zatrudni finna zGdyni,
21-68~
MŁODYCH, 31·16·31 wew. 402

PANIĄ /20· 30/, zav.ieranie itiezpieczeń, na zlecenie, zatrudnię,

wizą

FIRMA zatrudni pracowników ze
znajomością jęz. włoskiego, 43·
72·52

KSIĘGOWA, 4H8· 14 po 16.00

ZESPóŁ z ~osenkar'!ą, 82-32·93

Nić /f10G!..IIJY ZIVAt.EtO liP#ZEGO

sklep

l/1!Nl~TRA Cf/OC6Y' Pl22EZ OGćObZć NIE W 1/0Z!ćNN/K(J 8rlć T,VCK/111
11

~--.

lub damsko·

HYDRAULIKA samodzi!lnego, 5626-98 po 18.00
KAFELKARZV, 23-52·42 po 20.00

Szpital Morski im. PCK '!N. Gdyni
ogłasza ponownie Konkurs
na stanowisko Ordynatora Oddziału
Chirurgii Dziecięcej

Zatrudnimy

STOLARZA, W/kwalifikowanego i
absolwenta ZSZ, zatrudni stolarnia
'Mazur', tel. 24-42-57

FITTERÓW, malarzy okrętOWfCh
do pracy weksporcie. zatrudni fir·
ma z~edzllą wGdyni, Sląska 35.
V~ętro, pok 527, 21-13-05

Pań

L
PRZEDSIĘBIORSTWO

PRACOWNIKA kadrowo- placowego ze znajomo~cią pracy na
komputerze, 52~-08

ELEKTRYKA z uprawnieniami pomiarowymi i SEP zatrudni spółka.
Oferty kierować na adres: Astona
Ltd , Gdańsk, Dyrekcyjna 6
ELEKTRYKÓW, mechaników z
praktyką. Hyundai· Serwis, Gdy·
nia, ul. Spokojna 28

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

poszukuje pracownika
w wymiarze 1/2 et. na stanowisko
specjalisty ds. zatrudnienia i płac

MALARZY· ~askarzy zatrudnimy,
tel. 27-71-44, 27-79-03. 27·79·33

EKSPEDIENTKĘ zatrudni sklep
spoiywczy, tel. n.35·70 lub 2017-57
ELEKTROMECHANIKA od zaraz.
Gdynia. ul. Warszawska 7, 800·
15.00, \el 21-05-04

na lamach tej rubryki. Korespondencję prosimy nadsyłać pod adresem: .Dziennik Bałtycki", 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3n, z dopi-

\VYŻSZA SZKOŁA MORSKA

PRACA

~czy, 39..\J.27

Filia Rejonowego Urzędu Pracy w Pruszczu Gdańskim
organizuje 31 października, w godz. 10-13, giełdę pracy
dla pracodawców i osób poszukujących pracy. Odbędzie
się ona w Szkole Podstawowej w Straszynie.

specjalizujących się

PRACA

Targ Rakowy 516

Gdańsku.

listów z uwagami i pytaniami. Odpowiedzi prawników

AGENTÓW handlowych
z własnym samochodem zatrudni
finna wGdyni. 29.J2·14
AKWllYTORÓW, wysoka prowizja, tel. 23·58·98

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

·•

KALETNICZKĘ, 'Legras',

KELNERKĘ, kucharkę, tel. 4?.56-

ABSOLWENTÓW, studentów,
bezroootnych, tel. 51-81-14, 10·50)
32·60·25 godz 800-10.00

Odpowiedzi specjalistów

podlegają

KAFELKARZY na stałe, 23-89-04.
WysoiJe zarobili.

PRACA

PRACA
MECHANIKA· mistrza do prowadzenia zakładu obsługi diesli, 3103·81 (9.00- 15.00), 82-89-38
(wieczorem)

KAFELKARZY 1,2 eta\, 5341-88

· 1 ~LNEAKI, kelnerzy, kucharze.
- - - - - - - - · Statki, res1auratje. Pomix: dla nie·

Redaguje Alicja Peplińska

nemu

KAFELKARZY, 82·25-58

. ZATRUDNI~

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEJ NOWEJ RUBRYKI.

r. o organizacji i finansowaniu

••

KAFELKARZY, 3944-98

PRACA

ób o
Czytelnicy

PRACA

6

5

4

3

PRACA

Ili

•

ją ,zmienić

lub chcesz

2

l; 1

·

Ili
j:!

t i~

_
.
Z at r u d ni :
Kontrolera do odbioru prac spawalniczych,
konstrukcji stalowych,
maszynowych oraz prac malarskich,

i WYMAGANIA:

Hj

! ·UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA

!

: · KOMUNIKATYWNOSC I DYSPOZVCYJNOSC

·.i.•

u

i;,

20839/m {'

~ ~ 1-::·:: ._. ·_-_.-.:~:. . .:~~::~:~:~:~:~~:-;_ ·:~~·-·-·-· : :7:~: -77.:~-~:~:.-:::::::::.-.~~:--:~~~~-:·:.~·-·::0.::::0.:~'-::0~~7:-0:.~·::.-.-.-~d

Przedsiębiorstwo

„INSTAL" SA
Gdańsk·Kokoszki,

>

ORBIS CASINO Sp. z o.o...
zatrudni
p111(:0W111k6w na ttanowtslw

zatrudni na umowę o pracę:
- monterów rurociągów

wymagane wykształcenie mln. "8dnle
llli pnicy na l1anowlaku krupier,
Inspektor • 2 lata.
Ofsrta powinna za~111ć kop~:
• świadectwa szkolnego
·opinii

Td. :374-306

r

i · PRAWO JAZDY KAT. B
!!
i/

2,ois2Mi

OFERTY PROSIMY SKl:.ADAC:
GDYNIA, UL SLĄSKA 35137, Ili p., pokój 321, godz. 9.00-16.00

-

......_.... ....., .-···:···.·

.... .

i

J

····················-.··:,;-;;,

Akademia Wychowania
Fizycznego w Gdańsku
zatrudni doświadczonego księgowego
po wyi.szych studiach, na stanowisku Kwestora.

· kwestionariusz osobowy Inr telefonu/
· zdięcie

-spawaczy

Tel. 47-54·89, 41·12-81 w. 489
lOlll/23

O!urty prosimy nadsyłać pod adresem:
• ORBIS CASINO Sp. z o.o.
Warszawa, pl. Pitsudslllego 9

Oferty Gdańsk-Oliwa, ul. Wiejska I, Kadry.
R-2811

""""'

ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCÓW DO DELIKATESÓW:
wymagania:
l. NIENAGANNA OPINIA I KULTURA OSOBISTA
2. MONWACJA DO PRACY
3. ODPOWIEDZIALNOSC, KOMUNIKANWNOSC
4. DYSPOZVCYJNOSC

tynkarzy
cieśli

stolarzy
elcktromon.tera u p r . S E P
od 1.12.1995 r. również
w...-i.alarzy
posadzkarzy

- praca w systemie dwuzmianowym ciqgtym 7·22

zatrudni Budimex Gdynia

5. VvYKSZTAŁCENIE SREDNIE · mile widziane
KONTAKT OSOBISTY W DNIU 31.10.1995 r.
w godzinach l O.OO + 11.00 W BIURZE FIRMY
GDANSK, ul. WITA STWOSZA 73, I piętro, pok. 130.

h·zyka angil'l~ki,·go.

!

!f · WYKSZTAŁCENIE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM LĄDOWYM LUB EKONOMICZNE

I

lr!sl!ektorl d/1 kg~

ul. Budowlanych 19

ZATRUDNI WDZIALE SPRZEDAżY NIERUCHOMOŚCI
SPECJALIST~ D/S SPRZEDAżY

d,

!lj Zgfoszenia ~ę sk!Bf1ać w_ Dziale K~d~ Stoczni, .t~. 31-M-31 w. 326. Ił!
!1l Jednocześnie mformu1emy, ze stocznia Jest płatnikiem VAT· nr 583-000· !!!
, ;, 46-56.

PRZEDSIĘBIORSlWO BUDOWLANE HOSSA S.A.

l\l
I!!
/,·
p
~p

rn -wykształcenie średnie techniczne.

····,·······················:···········,··=···.......-,.....,,........

. ..........

:;:::=·"="-- :·:::::::7::::c="."····-··::::"'11

Stocznia Remontowa "Radunia" SA, ul. Na Ostrowiu 1

Ll
H
Hl

:· .: ~~~'.: c·=·~-· -~~·-:.:c:.:~c:::.:.7···;::-·": .... • •._

Praca na terenie Gdańska, Gdyni, Rumi.
wyjazdu na budowy eksportowe Rosja, Niemcy.
Zgłoszenia osobiste Gdynia. ul. I Annii WP 13 , pokój 123 (I piętro)
lubtelefonicznic20-17-61 wew.121.
210101185/08
Możliwość

269/PG/8/95

NA TERENIE WOJEWÓDZTW GDANSKIEGO,
ELBLĄSKIEGO

I

SŁUPSKIEGO

ZATRUDNI OSOBY DO PRACY
W BIURZE DZIAW HANDLOWEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM.

DYSTRYBUTOR ŚWIATOWEGO LIDERA
W PRODUKCJI I SPRZEDAŻY
GUM DO ŻUCIA WRIGLEY

NOWOCZESNA, DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SI~ FIRMA
PRODUKUJĄCA WYSOKIEJ KLASY TELEWIZORY

• TRI LUX
ee
Polskie rele..vizory

OFERUJEMY PRACĘ NA ZLECENIE POLEGAJĄCĄ NA WPROWADZA·
NIU DANYCH DLA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH

ZATRUDNI
,?t DEALAERÓW

ZATRUDNI

SPECJALIST ~
ds. INFORMAi Kl

I NOCNYCH.

)' Z TERENU TRÓJMIASTA
"
0 ELBLĄGA, STAROGARDU GD.

OczEKUIEMY KANDYDATÓW SPEŁNIĄJĄCYCH NASTĘPUJĄCE WĄRUNKI:
W\KSZTAICENIE MINIMUM ŚREDNIE,
PRAKlYKA

w PRACY z

KOMPUrEREM KIASY

PC,

UMIFJĘTNOŚĆ OBSIUGI KOMPUTERA W ŚRODOWISKU WINDOWS
ZE SZCZEGÓ/NYM UWZGlĘONIENIEM PROGRAMÓW

MS fxcfl I MS

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ MlOO>,, POSIMASZ WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE ELEKTRONICZNE

WYMAGANIA: DYSPOZYCYJNOŚĆ,

STANOWISKU, ZNASZ ZAGADNIENIA ZWl",ZANE Z PROJEKTOWANIEM OPROGRAMOWĄNIĄ,

TELEFON, SAMOCHÓD,

Wow.

PROS:MY O ZGŁOSZENIA OSOBISTE W GODZINACH 12 00·17.00

LUB INFORMATYCZNE, POSŁUGUJESZ SIĘ JĘZYK IEM ANGIELSKIM, PRACOVIMEŚ JUŻ NA PODOBNYM
BAZAMI DANYCH, SIECIAMI KOMPUTEROWYMI ORAZ SWOBODNIE PORUSZASZ SIĘ

w DOS, WINDOWS, WORD, EXCEL,

ŻVCIORYS ZAWODOWY+ 1 ZDJĘCIE PROSIMY

A PONAOTO JESTEŚ OOPOWIEDZIALNY, KOMUNIKATYWNY I AMBITNY
ZIÓi SWOJĄ OFEITĘ

PRZESYLAĆ DO DNIA 15 LlSTOPADA POD ADRESEM:
INMEDIO S-KA z o.o.
Ul. TARG DRZEWNY

3/7

80-886 GDAŃSK

WRIGLEY POLAND
80-369 GDAŃSK, UL. RZECZPOSPOLlTEJ 4
PAWILON C.

OmuJEMY' ATRAKCYJNE WYNAGROOZENIE ORAZ INTERESUJĄC\ ,uq
20886/09{1

• ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ

z c.v. VI SIEOZIIIE FIIMY: Pf{OELCO S·KO z oo.

Pruszcz Gdański, ul. Ba!alionów Chlopsiiclr /, tel. 82-20-53 w. /09.

R-2610(1

6
5
4
3
2
1
w. 169 w godz. 8. 00-18. oo, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20·08-32, 20-04-79 w .aodz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; Elblqg, teUfax 32-70·94, tel. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Ptvszcz Gdsń11kl, te/.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczr,w, tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00 • 16.00; Starogard Gdllń11kl, te/.lfax 220-SO w godz. 8.00 • 16.00
Gdań11k, tel.lfax 31-80·62, tel. 31-50-41

i.:;;

VI MłOOYM SYMPATYCZNYM ZES,OLE.
,___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __J

mm

Dol
Itr

11,
13

OGŁOSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE W CENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WCZWARTEK 2.11.1995 r.
Cer_ia ~tto 1sło':fa - 0,96 zt. Cena netto 1słowa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Dzl8nnik BaJtyc/ci czwaltek + Wieczór Wyb1Zeża wyd. zwyl<fe 1, 17 zt, Dziennik Ba/f}tcki czwaltek + Wieczór Wybneża wyd. mag. • piątek 1, 45 zł

w:

SUPERE:KSPRESY na czwaltek 2.11.95 r. przyjmowane są
Centralnym Biu'rze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, wbiurach ogłoszeń w Gdyni do godz. 13.00
Cena netto 1słowa -2,88 z!

31 października 1995

Str.13
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BIZNES

BIZNES

'

NAUKA

POJAZD

sprzedam

BIZNES

AMIGA CDTV, 600 zł, 53·08·32

· J~lYU OBCE ,./

BOKSERY, Otwarła 3120, Gdańsk
CEMENT P35 po 124 zł+ VAT
oferuje Przedsiębrorslwo "Matw1na
i Adam', Chwaszczyno. Prusa 1,
tel. 52 -80-65

ABC· kursy maszynopisania komputerowego- zmżki, 46-12-78
~C Komputera. 20·1B·76
AGENT Celny i Studium Wyceny Nieruchomości, 46-03·
11, 0-90501790

FAXY, kserokopiarki (uż)Wane),
telefony nowe. Gwarancje. Male·
rialy eksp!oalacyjne. Losowanie
nagród dla klientów K&K, Gdańsk,
Czamy Dwór 8, 53·00·71, 53-01·
19 w.107

ASYSTENTKI, sekretarki, komputerowy, maszynopisania, pilota,
organizalora turyslyki, stewardessy, księgowości, wyceny, nieruchomośct, lnvesttob, 41-03-06, 41·
49-19,22-19-82

FAXY, kserokopiarki,
używane· gwarancja, materiały
eksploalacyjne, naprawa. DKS,
Gdańsk, Subistawa 13, 52-48-36,
52-15-81. Salon· Sopot 3 Maja 6.
51·51-12

BCI prowadzi kursy kompulero·
we, księgowości, Szkoła Sekrela·
rek, 21-71-10
BORLAND Ct+ 45· potrzebuję
zaawansowanych konsuhatji. Tel.
72-59-37 po godz. 21.00
CREDO Kurs prawa jazdy.
wszyslkie kalegorie, 32·32-18
CZTEROTYGODNIOWY kurs kat.
'B", rozpoczęcie 31 października,
Wrzeszcz. Chrobrego 79A, 41-36·
76

AUTO-SZYBY Carglass
Przymorze, Czarny Dwór 1O, 53·
49·98, 0·90·50·30-04

KSEROKOPIARKI· sprzedaż, na·
prawa Ksero'ax, 57-12-91

PRAWO Jazdy, 22·49·05
STUDIUM doradztwa podat·
~.46·33·25
WEKTOR· indywidualne kursy
7·2_7_ _
~erowe, 31·6_
OBSŁUQA

MASlYNY szwalnicze, tet. 32·67·
64
MŁOCARNIA "Warmianka", wią·
załka WC-5, dmuchawa do siana,
prasa do słomy. Stan~law Naza·
rewicz, Koślinka 20, 82-431, Dą
brówka Malbo<ska woj. elbląskie

NUMER telefonu24... Wiadomość
24-47-4017.00· 22.00
NUMER telefonu 32...,
41 ...,43-07-03
ODZIE2 używana· wyprzedaz, 82·
36-32
OPAKOWANIA dla gaslro·
nomii i producenlów żywności.
Frytkownice 'Olko', 51-54·
07
OWCZARKI niemiecki, 51·03·53

r

ioREPnt~

BIURO Rachunkowe, 32-78-00 w
105, 32·5&-67
BIURO Rachunkowe, 48-45-27
BIZNESPLANY, wnioski kredylo·
we. doradztwo, lei. 25-14-47
USŁUGI

rachunkowe- konsuhacje,
1el. 57-11·59

FIAT 126, 1992, 51-37-45

MATEMATYKA. 32-13-05
MATEMATYKA, 47·77-12

FIAT Uno kib Skoda, rocznik 8790, lei. Grudz~dz 207-24

MATEMATYKA, 56·88·00

POLONEZ, 39-43-95

MATEMATYKA, egzaminy, 56·03·
75

TOYOTA lub Nissan Sunny, lei.
Grudziądz 207-24

MATEMArlKA· asyslent, 47-97·
39
MATEMATYKA ośmioklasislom, li·
cealistom, 21-67·33

unn POJAZD '

POLSKI, angielski. 53-11-55

INNE .,.

··

I

POTRZEBNE korepelyCJe zmalematyki, szkota podstawowa, lei.
25-43·19

57-03.34

,l

DORADlTWO JXXJa1kowe, tel. 31·
34-08
KREDYTY doradztwo kapłtałowe,
52-46-34
LEASING, 23-12-22
OGRZEWANIE, 20-40-44
STUDIUM doradztwa podat·
kowego, 3ll-01-79

WOREK bokserski. 21-96-47
WÓZEK inwalidzki, tanio, 41·49·
11
ZBIORNIK kwasoodporny. fa·
brycznie oowy. o JXJjemnośct 40 m
sześciemych z włókna szklanego
sprzeda PUEiK 'Unikom' wGdań·
sku· Kokoszkach, ul. Budowlanych
31, !el. 41-12·81 do 89 W. 331
SKLEP Folograficzny- duży wy·
bór. Kupno. gotówka, sprzedaż,
fanio, rafy. Słupsk /0-591244-96.

TlUIIACZEfłłA

ANGl~LSKI, 21·15·84

BUTELKI szklane. transporlery,
ku~ę Tel.10-89126-41·33

BIURO Tłumaczeń. Sopot Kościu·
szki61, 51,72-58 _ __

EUROPALETY używane. hurtowo,
!eV fax 042 87-66-02

TŁUMACZENIA,

MAKULATURA, 274-999

Gdynia. Staro·
wiejska 26, 20-50-72. Gdańsk,
Grunwaldzka 102, 46-02,91
niemieckie-

go. 41-07-54

SPóŁKĘ

AUDI 80, 1979, benzyna+ gaz,
57·89·02
AUDI 80, 1988,/0-691217-36
BMW 323i. tel. 32·4Ś·12. 800·
15.00, 0·90-50-21-20
CITROEN XM. 1990 lub zamienię
na doslawczy, 24.500 zł, lei. 39·
92-27
FIAT t26p, 1985, 37·01·71
FIAT 126p, 1987, lei. 51-30-32

BUDZIKI. zegary, akumclatorki,
balerie, 52-34-24. 52-20-20
FAJERWERKll- lmporler, 41 ·40·
56
ODZIE2 użyNana· Hurlownta Ka·
ro- Lumpex, doslawa co 7 dni.
przecena 50 %, 41-00-95,
Gdańsk, Kościuszl<i 7/9
PORCElANA sztućce, 2087-76
REKLAMÓWKI 2516x 45,
151.- Torbacz Przedstawiciel Sin·
plastu, 47-24-12
$RUBY. wkręty, nonnalia Reali·
zujemy zamówienia wg nonn DIN.
P. H. Irena Gdynia, tel. 0-58120·
99-51 wew. 146.

we, 52·22·96 ·Trójmi1,
sto!!!

GDAŃSK· Ujeścisko, Gdy-

GDAŃSK, 1·, 2·, 3· pokojowe, 57·
02·99

osobowe,
DOSTAWCZE
najkorzyslni,ej, 0·90 503-604 lub
71-14-45
DOSTAWCZE \/W LT, 41-39·24
DOSTAWCZYCH, Żuk. 46-61·
94
MG osocowe, 20·22-71
OSOBOWE, /0-90/ 50-18-47

?_OO~osprzętem,41-28·7~

BELGIA, Holandi.1, wyiazdy, transport, 4 aula sktadaki, 29-06-04,
27-04·12

SAMARA przyjmuje
Tawńa. Nrwa, 39·46·52

Łada,

SAMOCHODY sprowa·
dzam, dostawcze również, 248·
695
SKUP· Komis samochodów,
Siennicka 30140, te. 31 ·98·54
wew. 316
· - -- - VECTOR· Au1ołlandel oferuje samochody amerykańskie, europejskie· duży wybór, Gdynia 23·60·
98 wew. 44. 09050· 6125

GDAŃSK· Chełm, bez pośrednika,

POLMOBIL· osobowe, 21-98-25

jowe, pośrednictwo, 51-27-64

32-41-56

doslawcze,
POLONEZY
przyczeplli, Malbork, 29-01

GDYN IA, czteroJXJkojowe,
51 ·7508 'Jodłowski'

64

lawety,
PRZYCZEPY,
v.ypożyczam, 52·80·72

· ZABEZPIECZENIA

WYP02YCZALNIA przyczep, 31·
40·50,39-39-50

GDYNIA, Inżynierska, p'ętro domu
1OO m, ct.eropokojowe. komfortowe, garaż, działka 400, pośrednie·
two, 51-27-64

samochodów osobowych, 41-0401. 41-16-93

AUTO: alarmy, blokady, gaz.
Goony. 32-35-76

AUTOALARMY, blokady, cenlral·
zamki, elektryczne szyby, radood·
lwarzacze, głośniki· sprzedaż
monlaż- doświadczenie, facho·
WOŚĆ, OrlONO, Al. Zwycięstwa 236,
22-43-66
AUTOALARMY Boxer
Mutti·T~an·Lock, 51-76-49, raty
AUTOALARMY Cerber, 32·
48·94, 52-43·11

GDYNIA· Chylonia, lrzypokojowe,
2306·11, 27-04-29

AIJTOHOLOWANIE, 41-24-30
AUTOHOLOWANIE, 714-555
AIJTOKONSERWACJA, 46-77-71

GDYNIA· Grabówek, M-5, 86 m,
65.000.- 211-501
GDYNIA· Karwiny, lrzypokojowe,
parter wczleropięlrowym, pośre·
dnictwo, 51-27-64
GDYNIA· Karwiny I mie·
szkania zgarażami wdynamicznie
budowanym osiedlu małych do·
mów oferuje CIC, ul. Chwaszczyńska 50, tel. 20-79-51, 20·
49-62 w. 147

NIERUCHOMOSCI
· LOKALE

DĘBOGÓRZE, Mosly, Chwarzno-

MIKROBUS osobowy. dostawczy,
46-85-58

lnvestor, 57-54-92
GDAŃSK, Schuberta, 46-00·38

GDAŃSK· Oliwa, 500 m, 46-08-47

GDYNIA. ul. Hulnicza obok Coca·
Co'i, lei. 72·83·26
KOŚCIERZYNA. działka 796 m

kw, uzbroiona, tel. (058) 86·45·30
LUBLEWO gm. Kolbudy. działki
budowlane, gaz, las, lei. 82·33·88
po 1600
MOSTY· działki budowlane, lei.
72-11-77

KRAJ, zagranica, 23·60·32

~~·.: ~:n:~~:~~~y,

PRUSZCZ Gdański, uzbr~ona 12
arów, atrakcyjna cena. własność
hipoteczna, 52·76-86
TRóJMIASTO, okoice, 41-95-31

41·

24-30

~·· .

!

spr~~:~m • ;

'I

MERCEDES 1,5 T, 43-74-55
MERCEDES bagażowy, 29-73-63
MIĘDlYNARODOWY, 47-68-10
MIĘD2YNARODOWY, 48-51-83

wschód·

GDAŃSKIII Sopotl!! 20·14·03, 51·

64-27
GDAŃSK, do!ll wraz z lokalem na
wszelką działalność

sprzedam,
wydzierżawię lub zamienię na
mieszkanie, 57-52·29

woloo slojący. 56-16-02

FORD Transrr 2.5 D, 1986, 0-69
280-26 po 16.00

2WIR, 53-28-06

HYUNDAI Sonata V6, 1992, 46·
33-42, 47-64-23

AUTO· Gaz komplelne instalacjesprzedam, 350zl, 56·81 ·74

GDAŃSK- Zioła Karczma, seg·

2WIR, 56-00·34

meni wykończony, 48·30-60

MAZDA 626, 1992· zamienię na
752-096

CZĘŚCI Mercedes. Gdynia, Mor·

2WIR, wyt.opy. 82·83·79

lańszy,

ska 375

1.5 T, 51·01-49

GDYNIA· Ml Kack, segment, stan
surowy, 23-06-11, 27·04·29

MAZDA 626, fabrycznie nowa,
okazyjnie, lei. 32-08·28

FORD sk~. Gdynia. Chyklńska
149,!el. 23·77-08

MERCEDES 124E. poj. 230E, rok
1992, golf 1600, 1994 rok, !el.
0531 -868·12

IMPORT części samocho·
dowych Procar, Gdynia, Re·
dlowska 14a. 22-18-42

MERCEDES 1900, 2,5L, 1988.
tel. 72-11·77

MERCEDES 508-406. lylni mos1
kup~. 56-71-33

MERCEDES 3000, 1978, !el. 0-69
36-16·23

OPEL· części nowe, używane, 23·
'
74-27

MITSUBISHI Galant, 1985, 39-43·

SILNIK Renautt 2.11uroe diesel z
osprzętem plus skrzyn~ b:egów 5
sprzedam, lei. 31·39·18 do 14.00
lub 47-96-64 po 18.00

KONCESJONOWANA Agencja
proponuje ustugi ochrony mienia.
osób i detektywislyczne, 53-02· 11
wew 342
MASZYNOPISANIE kompu1ero·
we,52-42·99
ODZYSK długów 374-216,
374-417
SAUNY· szybi<.o, solidnie, 81·
74-12
SKŁAD Celny, 43-74-55
STYPY· jak 'N domu. łanio, 31·
59·01
WROZKA. 23-66-25
WRÓŻKA. progrozy, pary, 2044·95
ZESPOŁY muzyczne. Videofilmowanie, 43·21·40
ZESPóŁ, 53-16-55

ZICO· lokal na imprezy. wesela,
46-39-61

8

ZAPRASZAMY DO NA5ZYCH BIUR OGWSZEŃ

9

ZWIR, 22·22·66
2WIR, 48·54·76, 47-61·15

2· 5- 10 TON· kryte, 39·05· ll
23·83·59
31·69·28
3T. 28 msześ., Iveco, stała ws~::
~ca-tanio, 46· 11-27
4·2_87_ __
3TONY,71__
57-12-68, 57-28-15

GDAŃSK- Wrzeszcz, Jaśkowa

Dolina. 41-21-25

GDYNIA· Redtowo, komfortowy
szeregowiec. 22-14-59
GDYNIA· Rumia. dom z warsztalem do wykończenia, 23·06·11,
27-04-29

GDAŃSK!ł!· 53-09-28 -super·
pilnie_!!_! _ _ __

• • • 29-72-68, WGN· Nieruchomości, Święlojańska 72. 1000 ofert w
miesięcznuw • Pomorskie Nieru·

GDYNIA· Obłuże Dolne,
76_ __
M·2, 79·12·_

GDAŃSK, 32 55-27

GDYNIA- Ortowo, JXJkój dwuosobowy, niepalącym studentkom, 24·
84-44

GDAŃSK, odnajmę. 31·22·36

GDAŃSK, 31-12·28
GDAŃSK, 52-34-44
GDAŃSK· Jasień, 64 mkw, 32·

GDYNIA· Pustki, czteropokojowe,
23·00·11, 27-04·29

32-09

GDYNIA· śródmieście, lrzypokojowe. 23-06· 11, 27-04·29

pokóJ panu

GDYNIA· Wzgórze Maksymiliana
(84). Okazja. 22· 14-59

GDYNIA,3_2·5_5-_27_ __

GDAŃSK· Wrzeszcz, Dubois 79,

GDYNIA,21-06·52
SOPOT, 32-55-27
21-63-13, 25-33-00

SOPOT, 100 m,nowe, 46·08-47

TRóJMIASTO, 32-41-81

SOPOT, 126 mkw, 4pok~e. li
piętro, lelefon. św'etna lokal~cja,
widok na morze Gdańska
Kancelaria Prawnicza
Gdańsk Wrzeszcz, Waryńskiego
46, 41 ·62·74, 41·50-47. Prowadzi
Krzysztof Pawlicki

TRÓJMIASTO! 41-51 021
TRÓJMIASTO, 2f.84·94
TRóJMIASTO, Giermak odnajmie
m~zkanie, 511-104
WYNAJEM, 415-1021

'" ANTIDOTUM, Grunwaldzka
871:l1, 46-14-56158
... APEKS, Grunwaldzka 102,
41-05·33, 46-08-46. 46-08-47
"'20·18-76 VEKTOR
" 20-28-35 ASTRA· Sprze·
dażl!I Wynajem!!! Swięlojańska
Sf7!a
"2f-63·13, 25·33-00 BŁY·
SKAWICZNY wyna·
jem!!! Arcan
" ABRAMOWSKI kancela·
ria prawnicza, 21-88.02

SOPOT, dwupokojowe, piece (40)
, 51-75-08, 'Jodłowski'
SOPOT, pięćdziesięciome1rowe,

AGENCJA.:.._wyn_ai!)l!l,]1 ·96· 12

SOPOT· BrcxtNioo, M3, tel. 51-94·
07 po 18.00- 20.00
OSIEDLE Zielone oferuje do
sprzedaży mieszkaria własnościo·
we. miejsca garażowe, lokale
usługowe. Zasiedlenie· trzeci
kwarlal 1996 r., oraz pierwszy
1997 r. Gdynia, Legionów 130,
22-0(J-41

GDAŃSK· Wrzeszcz, centrum

'Janta~.40 m, 374-380
GDYNIA, produkcyjne, biurowe,
. 23.54.59

AGENCJA Michalak, 51-53-04 Sopel, 718-719 Rumia. 72-26-61
Wejherow_o_ _ __

DOMENA, 20-83-01

we· ScjXII· 41·22·22

GDAŃSK· Zaspa, lokal handlowo-

GDAŃSK, kawalerki, 47-14·41,

GDAŃSKI!! 1-, 2·, 3·JXJkOiowe, 53·
38·93, superpilnie!!!

GDAŃSK· Brzeźno, Zaspa. Przy·

morze, cenlrum, min. dwupokojo·
we, ~elro domu, satl'OOzielne, 47·
75-27 po 16.00

LĘBORK,

GDAŃSK- cenlrum (Starówka),

FACTOR. 29-79-27, sprzedaż,
v.yn$ffi
GEM,41-46·93
GIEŁDA Nieruchomości

Tabor.
20·71·96, Gdynia, Slarowiejska 14

FOLIE anlywlamaniowe, role1y
'Janex', 51-60-22, 46-79-83

CYKLINOWANIE, 20-14-77
CYKLINOWANIE,20-74-81
CYKLINOWANIE,20-94-35
CYKLINOWANIE,21-00-74
CYKLINOWANIE, 21-62-75
CYKLINOWANIE,31 ·66-66
C!KLINOWANIE, 31-89·52
CYKLl~OWAt!!~2-06·10 _

CYKLINOWANIE, 53-09-40

CYKLINOWANIE. 53·22-62

- - -- - · - -

53-6385
·- -- -CYKLINOWANIE.
CYKLINOWANIE. 56·01·95
CYKLINOWANIE. 56-89-45
CYKLINOWANIE, lakierowanie,
53-94-68
CYKLINOWANIE, solidnie.
57-26·19

AUTO-SZYBY "Jaan".
Superpromoc)11e ceny delaliczne
i dla warsztalów. sprzedaż, mon·
lai, naprawa uszkodzeń
Wrzeszcz, 090508403, ~1-4992 Kościuszki 8. Orunia.39-02·
51 Jed. Robolniczej 223 (Ettor),
Gdynia 20-49·77. Kapitańska
4, Sopot 51-13-85 Aleja Nie·
podległości 811A

dostawcze,
AUTA
mikrobusy. Mercedesy "Tex•,
41 -24-30

lrzypoko1owe, lip, 46·12-91, 46·
12·92· Lege,:;.:. ;.Arlis:c. _ __

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

iem, 46-08-46

GDAŃSK· O'iwa, 87 m, z gara·

TRóJMIASTOI!! Wolno stojący,
32-69-58. 51-64-27

TRóJMIASTO, 32-55-27
TRóJMIASTO, Giennak wynajfi'ie
mieszkanie, 511-104

SZMIDT, 20-14·03

21-63-13, 25-33-00

SZMIDT, 32·69·58. Zg!oszenia. In·
lormaqe

GDAŃSK· Przymorze, t1MJ!):)kojo·

we. parter, JXJśrednictwo, 53·86·

SZl.l,DT, 51-64·27

84
GDAŃSK· Sopo~ dwupoziomowe

do wykończenia, 46·08-94

BIS· Pol Ola, osobowe. 374.573·

GDAŃSK· Sródmieście, 3-pok~

5

we, 46-08-46

12

chomości 52-27-06

CHEŁM I!!

mieszk1ni1· do·
mu. 53-07-61 (kup~- wynajmę) •
Trójmiasto!!!, N1tych,
miast!!!

TERENY rekreacyjne. chały, dacze. tel. /0-691232-89

0

13

zynowej + biuro, !el. 41-20-34 do
17.00

20-01·26, GOYŃSKA Kan·
celaria Prawnicza· kup·
no. sprzedaż. wynajem

14

15

GDAŃSK, 400 mkw pow. maga-

ŻALUZJE pionowe, poziome,
rolely. markizy (okna PCV· Veka),
montaż, setW~. Posezonowa ob·
niżka ·10%. Producenl 'Aga·.
tel 52-45·22

ŻALUZJE pionowe,
poziome· producenl Ma·
gnum System. Gdańsk
Wrzeszcz, Szymanowskiego
14. 48-33-15
ŻALUZJE Jjonowe. rolely anlywamanilwe, lekslylne. Marilizy,
drzwi harmonijkowe Produkcja·
montaż "Porolet", Sw etoiań
ska 128. 29-7155. Rajska 115, 31·
31-23. Beniowskiego, 52-00-71
wewn. 2252

ŻALUZJE pionowe. Ro·
lety antywłamaniowe
oferuje producent Deko Sy·
stem. Gdańsk, Polanki 110,
52-37-36

BUDOWLANO· modernizacyjne,
47-74.35
DOCIEPLENIE budynku, remonly,
53-67-24
IZOLACJE przeciwwil·
gociowe murów /poziome i
pionowe/ melodą iniekcji krysta·
licznej, więźby dachowe
oraz roboly dekarskie, murarskie i
posadzkarskie wykona PW PBK,
'-.____ __
lei. 57-59·-85
KOMl~~I, 43-59-78
OGóLNOBUDOWlANE, 29·02·15
PROJEKTY wnęlrz· realizatje, 52·
11·39
REMONTY mieszkań komplekso·
wo- VAT, 52-20-87
SAUNY· szybko, solic11ie, 48-73·
31

ŻALUZJE producent 'Harles',

CZYSZCZENIE, trzepanie,
dywanów, 20-07-43

JXJZiome. p:onO'Ne. Gdynia, Wiei·
kopolska 209, 22-12-82, 24-28-56

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

C2YSZCZENIE dywanów, 23-57·
53 tapicerek

PARKIET 'lliasny. powierzony-wykonanie kompleksowe, 51-30-64

KAFELKOWANIE,2?-52-42

PODŁOGÓWKA wysuszona, dlu·

C2YSZCZENIE dywanów, 4146·
86

KAFELKOWANIE, 3944·98

C2YSZCZENIE dywanów, 57·17·
73
ClYSZCZENIEdyNanów, 57-71 ·
61

ga. 32-17·50

KAFELKOWANIE, 72·66·19

UKŁADANIE, C)',llinowanie, 31-76·

C2YSZCZENIE dywanów, tapcer·
ki. 41-32.01

KAFELKOWANIE, hydrauliczne,
23-89-04

C2YSZCZENIE dywanów, lapicerek, 20·24·25, 23·01·97

KAFELKOWANIE, hydraulika. 41·
89·30

CZYSZCZENIE dywanów,
1apicerek, 23-33-22

KAFELKOWAN E, hydraul:ka, ma·
!owanie. płyty gipsowe, solidnie,
82·25·58

C2YSZCZENIE dywanów, lapice·
rek, 23-55-12, 25-44-21

48

MALOWANIE, lapetowanie, 32·
83·88

GDAŃSK· Morena, komforlowe.

i

ZALUZJE orygina11e szwedz·
~i~,_Alu_c~~r.._Jel. 43·09·35
ZALUZJE pion- poziom (malowa·
nie. tapelowanie, czyszczenie dy·
wanów), 23-304

ZALUZJE Żanwo, pion, poziom. 170.000, 39--00·24

RADIUS obrót. wycena nieru-

AIJTA dcslawcze, 57-73-48

2ALUZJE 19 zł+ 'Amaranl'
16mm+Jjonowe+ anfywlamamo·
we, 56-19-63, 9.00-16.00

PARKIECIARSKIE. 51-19·20 'Ma·
an'. Ukfadanie. cyklinowarie (mat.
własne. JXJwierzone, ekok>giczne).
Gwarabqa. VAT, ra~!
PARKIET eksportowy.
Gwarancja jakości, 57~69

MALOWANIE, 1apetowanie, 32·
81-69

TRóJMIASTO, 32-41-81

MONTAŻ -au1oryzowany se·
rvis zamków Gerda i innycli ateslowanych . Lares Gdynia. ul.
Swiętojańska 98, 20-16-67

CZYSZCZENIE dywanów, 23-09·
16

POSESJA, 20·32-17.
(l(fynia, ul. śv,,ęlojańska 91

TRÓJMIASTO, 21-84-94

46-08-47

KONTRAKT, 51 -07·48

ROLETY antywłama·
niowe Boguml &Górka, 32-62·
51 w. 208. Okna PCV w. 209
Punkly sprzedaży: Gdy~a. 1OLu·
tego 2b, 20·21 ·89, Gdańsk, Go·
sfXXlY 6a. 57.93.37

ŻALUZJE prodocenl, (l(fynia,

GDYNIA, 24-37-30

AUT, 39-28·95

ZALUZJE, tanio, 23-55-69

ROLETY antywłama,
niowe, bramy zwijane.
Raty. Sohns- Pol, 39·
92-65:....__ _ __

Wte koJX)~ka 154, 22-48-97

GDAŃSK, trzypokojowe (61).

AIJTO·S2YBY 'Alaska', SJ,'Zedaż,
montaż, Gdynia, Mireckiego 16,
!el. 27·01·24

ZALUZJij, roleiy standardowe,
ekskluz)Wne Kama 2000, przeciw·
inseklowe, antyv,famaniowe. Pro·
ducent Dorna, 51-4_0·3_1_ _

ROLETY antywlama
niowel Produkcja.
montaż "Rolux", 31-5991

PARKIECIARSKIE 24-09-31

MALOWANIE, 32-06-10

GDAŃSK· Morena, 2-pokojowe,

ŻALUZJE producenl, Urba·
niak, Gdynia, Słupecka 21 /od
Warszawskiej/, 20-62-40, Gdańsk,
32-2904

KRATY, drzwi, 32·45 57
OKNA. Rolety anlyv.iamanio
we, producenl 'Marpol', 52·83·34

CYKLINOWANIE, VAT, 41-27-03

N!ERUCHOMOŚCt, 53-86-84
Kancelaria Prawnicza, Jakub
Tekieli, Przymorze Jagielloń·
ska2

GDYNIA,29-79-27

prod~cenl, 20-52-27, Gdynia, Słu
pecka 14

TANIEJ niż wOpocznie. glazura.
1erakota. gresy, 24-42-78

GDYNIA,21·96·12

57.000,- 32·15·86

ŻALUZJE, drzwi dodalkowe.

SZWEDZKIE podłogi ,
390·881
ZWIR, ziemię doslarczy żwirow·
nia_._48·54·76, 47-61· 15

"Jodłowski"

ABS· osobowe, 25-14-92

51 -75-08,

2ALUZJE, 56· 13·57, 'SunSlop' (pionowe, poziome- rachun·
kiVA_T),..___ _ __

STROPY "Teriva". ateslowane, wciągłej sprzedaży 52·
75·51 Gda1sk· Osowa. Bamie·
wicka 139

MALOWANIE, 20-74-81

garaż,

ZALUZJE, 4146-86

wiórowe zwykle ogr.
12' 28 mm wcenie 7,20' 11,90 z\l
mkw. + VAT. Hurto~m1a ptiJ wió·
rowych. Przeds1awiciel ·Alpex'
Kanino. Gdańsk, Narwicka 10, 4313-61, Kartuzy, Węglowa 30, 81 ·
03-57, 58 w. 30. Udz elarny rabatów.

LIDIA, 20-31-84 Kupno· Sprze·
daż· Wyna;em

GDAŃSK, Karłowicza, czteropoko-

ZALUZJE, 31°66-66, poziome,
~onowe

PŁYTY

KANCELARIA Prawni·
cza, Gdańsk· Oliwa, Al. Grunwaldzka 486, tel. 52-04-04

jowe, telefon,

- ---

ZALUZJE, 24-35.frG

ORYNt--K>WANIE, 32·56·67

GDAŃSK· Gdynia 53-06·03, 24·
26·77 Pilnie!
GDAŃSK· Osowa lub Oliwa. tel.
31·65-22 wew. 01, lei. 52-58·47
po 19.00
GDYNIA, 21-06-52

ABC· osobowe, 56-38-82

NAPRAWA. uszczelnianie, mon-

MOZAIKA pod!ogowa od 18 zło·
lych.2547-1_4_ _ __

JEZIORKO z ziemią· sprzedam,
/0-691232·89

GDAŃSK, dzielnice, 52-42-34

DRZWI anlywlamaniowe
tapicerka
zamki ,
harmonijkowe, 46-31-96

SZKlARZ, 46·03·04, 41·08·07

GDAŃSK· Chełm (okoice), kawalerka, łanio! !el. 46·32·66

GDAŃSK, 57-02-99

DRZWI od 52 zlolych. 25-47-14

DRZWI. anlywlamaniowe
doda!kowe, harmonijlowe; zamki
krafy, 52-31-88

ŻALUZJE, 23·57-86

INVESTOR, 57·54·92 Nierucho·
mości· obrót, budownictwo· organizacja, na:lzór

GOSPODARSTWO, działka 15
ha, dom, budynki gosp., okolice
Wiefycy, gmina Slężyca, 84-3674

----

DRZWI, 41-90·91

KROKWIE7x 14 i 10x 18, 32-17·
50 _ _ __

mieszkanie trzypokojowe, umeblo·
wane na okres 1roku, 1el. 38·77·
68 oo 14.00, od zaraz

GDAŃSK, 31-12-28

DRZWI a1es1owane, zamki. tapi·
ceika, drzwi harmoni;kowe. 41-45·
92 Polileczniczna 9

DOMOFONY, 4t-66-40

DRZWI metalowe, drewniane
raty. 31·34·48, 51·34·18

UKŁADANIE wyktadzin, 53· 14·46

& IIERIICIIGiiiiit ··•1
,przediłm ..
:L:t

DRZWI· ABC· największy wybór· a1esty, 41-45-92

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

OKNA· naprawa. malowanie,
uszczetiiianie, 20·27-20

FIRMA "Parkietus•, 51-26·
04 układa pariliel (własny, powierzony\. Cyklinowanie, lakierowarie, VAT.Gwaranc,a Tanio

:
I

DRZWI. różne, 31-60-48, ra·
ty, Piwna 19121

ALARMY, 37·06·89

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

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

centrum· budynek pro·
dukcyjno handlowy 305 mkw,
czynny sklep, sprzedam lub wydzteriawię 0-59 621 ·3ll8 po 17

DRZWI. 52-31-88

ALARMY, 23·09·64

DRZWI antywlamaniowt
drewniane· zbroj,Jne, 46·93-46

CYKLINOWANIE 53-18-40

DICTUM, 51-73-22, Sopot. Łokiel·
ka 23

NAPRAWA kuchenel<, junkersów
wykonuje mistrz gazownictwa, 24
17-94

laż, 56·29·7___c2_ _ __

CYKLINOWANIE, 5314-09

prosk: Krzyśka

---

BOAZERIE. schody, podłogi,
57.53.59

BIURO A. R P. G. S. A. Nieru·
chomości Gospodar·
cze, handlowe. usługowe, przemysłowe. 46-32-31
BONA, 710-799

GDYNIA, firma sprzeda nierud'omości zabudowane budynkami
biurowo magazynowymi, tel. 23·
05-42

BRAMY· automaty garażowe, wjazdowe Onowo, CumO'N·
nków fj, 24-06-22

BOAZERIA panelowa 19,50,
3 - - - -32·26_-0.c_
BOAZERIA szlrtowa'la, 48·73-31

ANIPOl.141-51-021 Wynajem

DENAR· Gdańsk, Abrahama
1A, kupno· sprzedaz nieruchomości· zamiany, oferty bez~alne, 52·
35-31_ _ _ _ __

714-394

ALARM, 24·32·89, 78·31-11
domofony

BOAZERIA- łanio, 71-10-15

GDYNIA· Ortowo, parter domu,
23-06-11, 2704-29

CUMENA. 53 27-43

41-68-71

DACH, ~osy_66_ _ _

BLOCZKI. gazobeton, puslaki,
cegła, cement, obrzeża. ply!ki,
zwir, transport, 48-78-00

CYKLINOWANIE, 39-44-98

biurowy, 48-57-44 wieczorem

; DAClł
,,.
-------

BLACHA płaska i lrapezowana·
lania· na wymiary- duży asMy·
men1, Giełda Towarowa, Gdańsk
ul. Rzęsna 3(przed Rafineną),lel.
38·77·75wew. 310, 56·98· 10

AKME, 51·26·41, Sopo1· Grunwaklzka 6712

SPÓlDZIELNIA Mieszkaniowa
'Zagórze" Gdynia, Gniewska 21
!YOwadzi nabór członków na rrieszkania. k1óre będą realizowane·
Rumia· Janowo lala 1996· 97.
Koszt 1m700 zł +wskaźnik inflacji
oraz VAT. lnformaje: 23·07·55

41-51·79

I

bi1umiczne, rynny PCV, slyrop;an,
23·14·._.__,50_ __ __

GDYNIA· Chylonia, biuro 55 m,
kom~etn!l W'fposażone, odnajmę,
21-90-76

CENTRUM Nierucho·
mości, Gdynra, św1ęlojańska
75, 21-79·71

37-06-89

AMERYKAŃSKIE okladzi·
ny elewacyjne "Siding', dachówki

CYKLINOWANIE, 37·31·2_1_

dowy,tel. 52-05·53 (18.00· 20.00)

41-24-30

ALFA pustaki wibropraso·
wane, belonowe i zbelonu lekkie·
go. Zapewniamy transport!
Jakość gwaranlowana! Fa·
bud Orle k. Weiherowa, Zamosl·
na 6, tel. 72-46-42

AGPOL. 21-84-94

PRUSZCZ· centrum, 80 mkw, nowy, 32-49-49

24-24-04

ŚCIANY, sufity z płyt

TAPETOWANIEnalryskowe· Ma·
!owanie· Va\· Tanio-53-00·10

•, -,: sprzedam '"

'47-67-64, POLSTAR· nieru·

A.B.G. Byczkowska i Góralczyk,
21·95-42

POMIARY, inslalacje, 'Lema', 53·
19-61

TAPETOWANIE natrysko·
we. 23-18-16
------

chomości

• A-LEX Kancelaria Pra·
wnicza, Gdynia, ul. Sw1ęt~ar
ska 5513a. obiekly gospodarcze.
działki, mieszkania, dorny, 20· 13·
48, 20-62·17

ELEKTROINSTAlATORSKIE, 4109-41

TAPETOWANIE, VAT, 52·20-87

• 32·55·27 GASPRA

FACTOR, 20-81-56

TŁUMIKI, sprzedaż, moniaż,

11

"'"' 41-73-68· LOKUM· 46-07·
66 ?:gl_aszająr;y bez~~;~iet

GDAŃSKI!! 1-poilojov,e, 2-pokojo·

GDAŃSK!!!- 53-09-28 ·natych·

t

......... KANCELARIA
Prawnicza L.Kucharski.
Gdańsk, Za Murami 211 O(Dom
Harcerza) lei. 31-62·16, 31-36·21
mieszkania, domy, działki
........ 37-42·91· "ARTUS"·
37-43-56· 'Zie~nial\"- Najtanieil!t
........ TRÓJMIEJSKA
Korporacja Nieruchomości!!! "Forum"· Gdynia,
Bema 611, 21 -09-95, 29·72·7011!
"lnto"· Gdynia, Abrahama 10,
20·98·93, 21-69-64!1! "Fides"·
Gdynia, 10 lulego 1917, 20-74-48
fil0 Dom Towarowy· Chylon0, 23·
62-17 wew.2201!! "Odrzywol·
ska"· Gdynia, WtadyslawalV
34812, 20-36·22, 29-70-01!!! Ko·
niec!!!

dowanie!!!

miast!!!

10

SOPOT· Rumia, dom woloo s1oją
r;y, mill. 5pokoi, od zaraz, 27-0382

•,AGEłlCJE

GDAŃSK· Morena, pawilon han-

PRZEPROWADZKI, 5640-68

AIJTO- S2YBY, szyberdachy, lani
montaż, Gdynia. Morska, 23-68·88

GDAŃSK, pilnie, 39·03·39

,; PO$RE11111CTWO ,

090503929

23-46-07

AIJTOFEST dostawcze, osobowe,
29-03-59

TRÓJMIASTO, G:ermak kupi mieszkanie, 511-104

SOPOT, duży pokój· wsp:ilne mie·
szkanie na kwalerunkowe, inne
propozycje, 51-6816
ZAMIANY, 41-46·93

PRUSZCZ, 82·36·32

SKRlYNIA biegów Nissan s~nny,
1983· ku~ę. lei. 32·95·15

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

TRÓJMIASTO, dwupokojowe,
211-501

wygody, kwaterunkowe lub hipoleczne na Wrzeszcz. Większe.
parter, piętro. Piece nie wykluczone, deptała, 47-1>7·64

DOM Lfd., 52-42-34

MEBLOWÓZ, przeprowadzki,
51-53·54, 11.00· 19 oo

ASTRA, 39-30·25

GDYNIA· Witomino, 2 JX)k~owe,
pilnie, 29-79·27

GDAŃSK, dwupokojowe, 39/IV.

USŁUGI ELEKTRYCZNE

ŚCIA~KI gipsowe, sufity, 47-62·86

gipsowych. Wykonanie, malerialy, ceny konkurencyjne, 090505728

'"

'" 53·06-03!11 WYNAJEM!!!

i:l.00-17.001

SUFITY podwieszane. ścianki gi·
~owe,0-90-509378,41-60-54

M4TERIAŁY BUQ.. ,

GDAŃSKI!!· 37-43-56· Zdecy-

SOPOT, wolno siejący (Mickiewi·
cza), pośrednictwo. 41 ·46·93

AS. Osobowe, doslawcze, 419·
724, 090-50-36·96

MIESZł<ANIE

GDAŃSK, Gildia, box, 25-15-51,

SKLEP częśct samochodowych do
aut zac~odnich !el. 56-73·10, bla·
charstwo. lakiernictwo, specjaliza·
ga Honda.tel. 56· 73-33

AUTO-GLAS Gdańsk, szyby samochodowe. osobowe, c~żarowe,
au1obusy doslawcze, szyber da·
chy. Szybki profesjonalny montaz,
fachowa obstuga. Oliwa Grunwaldzka 487. Tel. 52·22·31, 52·
28-14

·,

chomości'

siedemdziesięcioośmiometrowe,

STROPY podwieszane, sidingi·
'Lema·, 53·19-61

TRóJMISTO, (okolice), firma wy·
dzierżawi lub kupi halę o po·
wierzchni JX)wyżej 600 m., kw, o
wysd\ości powyż~ 4,5 m.. 32·55·
30, 32.53.23

miast!!!

dziewięćdziesięciopięciometrowe,
sześćdziesię·
Gdańsk,
cioczterometrowe, Oliwa, sześć
dzies1ęciomelrowe, 51-07 ·48

ROBOTY malarsk·e, ~owanieszybko, łanio, solenie, tel. 20-1360 od g:dz 1500

41-95·31, DIOGENES· kupnosprzedaż· v.ynajem

TRóJMIASTO, 32-4181

GDAŃSK!!!· 53·38·93 -natych·

sześćdziesięcioczteromelrowe,

REMONTY, ma'owan·e, 32-21-80

Góraobiek1u gastronomicznego poszukuję, tel. 22·45·74

GDYNIA· Leszczynki, 43 m, 51·
65-76

PRUSZCZ· centrum, dwupokojo·
we zlelefone(Jl, 82·20·97

PŁYTY gipsowe, 51-56·84

41-29-64, BIURO Obrotu Nieru·
chomościami H. Jasińska 'Hor:ielBP', Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka
82

JASTRZĘBIA

MOSTY, pćt bliźnial<a do W'fkOń·
czenia. 23·06-11, 27 -04-29
SOPOT, dom 550 m, działka 1000
m, sfan surowy, 48·57-44 weczorem

72-07-11

GDYNIA· DąbrO'Na, Sojowa, lrzypokojowe 82 metry. dwupoziomo·
we, nowe· u~a podatkowa, pośre
dmctwo, 51-27-64
GDYNIA· Działki Leśne (75), nowe
wbudowie, raty. 22-14-59

GDAŃSK, Karluska, 2.400 m,

KRAJ. zagranica, 1.5 lony, 21·81 ·
97

GDYNIA· centrum, dzielnice.
29-79-27

AUTOHOLOWANIE, 32-68-68

~IMUZYNA, 23-40-21

KAMAZ skrzyniov.y, 24-51-88

GDYNIA, 20-31-84

GDYNIA· Chylonia, lrzypokojowe,
23·06·11, 27-04·29

tarie działki budowlane na kredyl,
51 ·32· 14 (9.00· 16.00)

DOSTAWCZE, 56·29·93

GDYNIA, 1-pokQJowe, 2-pokojowe, 24-37-30

AUTOHOLOWANIE, 21·
63-71

LIMUlYNA, 20-21-55

CAŁODOBOWO 2,5. 20-70-73

16

AUTOHAKI, 39-40·28

AUTOALARMY Splinler, 52·
12·65, 23-68-88, 0·90509554

BARDZO tanio 6,5 T, 57-52-29

GDAŃSK- Starówka, 31·62·

GDYNIA· Rumia, dwupokojowe,
pinie, 710-799

AIJTOAlARMY od 250 zł, immobi·
lisery, radia. 23-09-64

AVIA, 1.8 T, 57-70·96

2p:tk~owe, 46-08-47

GDYNIA· centrum, okazja, czteroJXlllojowe (90), możliwość rai, 22·
14-59

AUTOALARMY od 250 zł,
53-65-12

MIKROBUSY· Mercedesy, 41-24·
30

GDYNIA, Kopernika, lrzypok~owe
80 m, Ili piętro poddasze, rnożli·
wość rozbudowy, pośrednictwo,
51-27-64

GDAŃSK· Przymorze. Zabanka,

GDYNIA· Chylonia, dwupdl~owe,
23411, 27-04-29

AUTOALARMY Mu~T-Lock.
znakowanie, radioodlwarzaczeprofesjonalny montaż . Auto·
rad- 20-lelnie doświadczenie.
Gdańsk, Kocurki 1, 31-77·46

BUS, 16 osób. Koncesja. 23-70-72

garaż,

GDAŃSK, magazyn 300· 500 m
kw. parter, parter +p~tro, zaplecze socjalno- biurowe. lelefon, na
lerenie slrzeżonym, rampa, plac
manewrowy. Oferty 94946, BO,
Gdańsk, Targ Drze"11.Yl!l.__

18

17

'.%, zamienią ,, "

GDYNIA· cenlrum, 60 mkw., tel.
713-214

..·llłlE USŁlłGI · ·
MOTDRYZABYJIE t

AUTOALARMY aulo- gaz,
raty. 'Coala', 52-40-94 w. 4

MIĘDZYNARODOWY

na·

GDAŃSK, 1-, 2-pokojowe, więk·
sze, 52-42-34

GDAŃSK- Zabianka, cz1eropoko·

zactl)'.j, 43-74-52

prawa, 39-02-20

22

12-28

AMORTYZATORY Gabriel,
sprzedaz· mon!aż. kompulerowy
pomiar sprawności. Gdańsk, ul.
Miszewskiego 21, tel. 4118·85

DElYNSEKCJA, 57-72-42, 57·86·
02

GDAŃSK, 1·, 2-pok~owe, 51-73·

we, 57-35·83

GDAŃSK· Osowa. komforlowy

DETEKTYWISTYCZNE, 374-311

69-58, 20-14-03

OSOBOWE, najkorzyslniej,
090505985

GDAŃSK, okazja. 39·03·39

95
OPEL Kadet, 1989, disel, 1600.
pełna dokumentacja, 82-85-84
POLONEZ, Cinquecen,
to, 125p, 126p,- sprzedaz.
zamiana. raty, skup, 53-19-61,
090-50·50·50
POLONEZTruck. 1,90. 1994. 150
mln, 47-83-65
POLONEZY nowe, na raly
kred~ 15 %lrzy lala, Fago· Gdy·
nia, 211-460
SKODA 105, rok produkcji 1982,
tel. 25-12-83
Wł Passat· białe tabice. rok produkcji 1988. silnik 1600 cm. sze·
śc., kalalizator. cena 120 mln zł
(12 fys zł), tel. 23-45·06
Wł Passat 2.0i kombi. 1994, no·
wy model, dodatki, 0-90505637,
22-46-54
VW POLO Coupe, 1991. poJem·
ność 1043. 165.000 OOO, 23-74-27
WARTBURG 353WiS, 1985,
80.000 km, 41-30-78
2UK towarowo· osobowy, 1993,
!el. 72-31·31 po 16.00
126p, 1985 rok. /0·691245-10
126p, S~arszewy, lei. /0·691 88·
24-46
KREDYTY na samochody 3,1%,
tel. 31-68-21 w. 210, 31-80·10
OKAZJA!!I P~iczll! 23 raly na Po·
k>neza ,Autokonsorcjum' odsląpię.
188 OCQ.00,l/, 20-65-22

GDAŃSKII! Gdynial!! Ładne, 32·

GDAŃSK, trzyJX)kojowe, pilnet 31 ·

,

I AUTO-ł'OśRE~HmVO j

n0· Dąbrowa mieszkania 26· 120
m, garaże, lokale uż~kowe. Ulga
podalkowa, raly, zasiedlenie od Ili
kwartału 1996. Kombud, Gdynia,
10 LU:ego 33, VI ~ętro 20-17-52,
20-55-11

GDAŃSK!'!· 41-22-22· Sopot·

zdecydowanie

GDAŃSK- Wrzeszcz, dwuJX)ko10·

VAT, 1,5 I, 41-49·92

KALENDARZE, naklejki, wiz~ówki, 32·63· 12 (9.00-16.001

ARKUSZE·HDPE. worki na
śmieci 'Sinplasl' kurczakówka
6,90, taśmówka 0,12; Torbacz 4724-12

GDAŃSK!!!· 1·, 2-pokojo-

1pokój, 319 p, pogrzewanie EC,
le'efon. po remoncie, cena 35 lys.
Kancelaria "K&K" So·
pot, ul. Kościuszki 61,
tel. 51-72-57, 51-72·54
w godz. 10.00. 17.00prowadzi Jul~a Fiszbach

2WIR, 51-42·06

na ładowarilę

DEZYNSEKCJA. deratyzatja. 51-87-59

GDAŃSK· Śródmieście, 43 mkw,

90508588_..::..::...._ _ __

FIAT Tipo 1993 rok, komforto·
wy: skórzana !apicerka. klimatyzatja, alufe~. lamo'!! 56-16-02

ZŁOM sialowy, 56-40-68

w zyskowne
p,'Zedsięwzięcie, 0-90504514

CINQUECENTA, Polonezy, O·

FIAT 126p, 4.000 zł, !el. 51·34·51

TAŚMOCIĄGI, 711-445

ZAINWESTUJĘ

• LOKALE

balkonowy, silnlr\ Stara

FIAT 126p, 1988. tel. 48·28·29 i
po 20.00 32-58-53

zo o, 23·76·93, 23-79·

DETEKTYWISTYCZNE. 475-558

NIERUCHOMOŚCI

· LOKALE

BiAŁORUS (lub wydzierżawię),
podnośnik

wlaśckiele)· solKlność, rzelelność.

69

SKLEP obuwniczy w centrum
Wrzeszcza przyjmie przedstawi·
cielslwo, 41 -40·01 wew. 21
(11.00-19.00)

kupię

tradyc~. 24-35-52. 71-04-66 wew.
40
NIEMCY· samochody osobowe
sprowadzam, 24-22-07

SPRĘ2ARKA, W053, 82-36·32

INWESTYCJE, iokaly. obról ka~lalami, 0-90506293

:

.

HOLANDIA· wyjazdy po
zakup samochodów· osobowe,
doslawcze, ciężarowe (pierNsi

SIATKI ogrodzeniowe powie• kalle PCV Rabitza. Transport bez·
~alny. Słupsk /0-591278-42
SOLARIA· 46-27-16

WINDOWS 95/PL, 47·29·
18.46-61-141

AUDI 126, 125, Ford, Volkswagen,

FRANCJA!!!· najtańsze dostawcze- ciągniki siodłowe, profe·
sjonalna obsługa, leasing. 41-96·
42

ROTTWEJLERKA 7· miesięczna
rodowodowa, 0-1>9 214·94

TELEX, RFT F 200 O, 21·67-15

AUDI, 126. 125. Polonez, Mercedes, Voi<swagen do remontu. rów·
nież rozb~e. 32·99-66

HISTORIA, 56·53-88

PIELUCHY telrowe oraz rajtuzy
wedtug życzeń zamawiającego.
Łódż, 36·56·70

godz 8.00-16.00

~AM.o.'C'!._~
1 tmarkiJj
" . .. . .
•....,,.,t

ime, do remonlu. 82·32·87

PARKIET, lei. 73-76-61

STRAGAN warzywno· owocowy,
Pl. Domin~ański, 83-81-20

ZACHODNI, 52-11 ·81

FllYKA, chemia, również AM. 39·
44-78

RATLEREK, pudelek miniaturka,
31·20-79

BIURA Rachunkowe Navilrans·
pełna rachunkowość, doradztwo,
tel. 470-384, 470-220

OKAZYJNIE od 1.000 do 30.000,
również rozbile, 53-12-71 wew.
41, 090-50·50·50

I·.

NIERUCHOMOŚCI

OSOBOWE. dostawcze. 31·86·31
wew. 44

ALARMY, 23·22·83

powyi.ef 1Dtys. d ,

NIERUCHOMOŚCI

· LOKALE

WYPOŻVCZALNIA

SAM OCH óB~ k,ii,,ę

PLANDEKI, 71-19-36

ekonom. • prawna

DORADZTWO

ZACHODNI do rernonlu, 47-€0-15

SZKOŁY JĘZHOWE

16

GDAŃSK, 41-56·53

SWIATŁA jazdy dziennej, 23-09·

SAMOCHÓD nap,ęlni~ do 2 oo.i
?3iemności, 52·11·81

15

GDAŃSK· Wrzeszcz, oo, 41-56-53

ELEICTRłMECłłAlłlA

KA2DY i powypadkowe, 71 ·16·80

NIEMIECKI, ttumaczenia, korepe·
fyc~, sokdnie, 52-44·22 poił~ 411

VICTORIA· nauka języków
obcych. dzieci. młodziez, dorośli,
firmy. Gdynia, Gdansk. Rum~. Za·
pisy: 20·85-03, Władysława IV/52

KURS pedagog'any, tel. 57-11-59

ODOK zaprasza na kursy: kompu1erowe. księgowe, doradzlwa
podalkowego, kasjerów walulo·
wych, agema celnego, sekrelarek,
maszynopsania. 41-12-36, 41-12·
31 w. 312, 313

oo

14

NIERUCHOMOŚCI

OSOBOWE, 24-06-67

AUTO na gaz. 51-76-49, raly

od 5 do 10 tys. li ·

NIEMIECKI, 57-04-32

MtCKANłKA

AIJTOGAZ, 56-66-37

SAMOCłl I-kupię

ANGIELSKIE konwersacje, 25-59·

GARAZE blaszane, 57-28-55

KOMPUTERY 486-Pentium.
Finna tanio sprzeda, 47-19·53 w.
314

KURSY samodzielnych
księgowych 310 godztn·
i:ay~towu~my oo profesjonalne~ prowadzenia księgowości, rów·
nież skoml,'IJ1eryzowanej. KOllCepcja, maleńaly· dr Roman Nilidziń·
ski, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 41-12-36, 41-12-31
w. 312, 313

ANGIELSKI, konkurencyj.
nie. 51-03-67

EURO School angie:ski, nie·
miecie.i, 25-48·10

KOMPUTEROWE podsla·
W'f· 1.200.000, Word, Excel, Co·
relDraw, 41·53-47, 41-11 ·27

.. ,

13

· LOKALE

OSOBOWE, 21-13·28

.. " . Pł,IAlDOWA . .
SAMOCHÓD, 46-71-35 po 20 OO,
46-59-47 wew. 58

ANGIELSKI, 46-75-78

FAXY, telefony!!! Najtaniej,
20-37-37
JAMNIKI óługowlose mmialurowe,
51-03·53

SKUTER wodny- Bombardier oo·
wy, 752096

ANGIELSKI, 29.09.77

COOL School· kursy angiel·
skiego dorośli, dziect. Filie:
Oliwa. Pruszcz, 56-90-94

KOMPLET W)1)0czynkowy, 57-35·
61

KURSY kompu1erowe lei. 3ll-4265, 31 ·96·23

l

FAXY, kserokopiarki· nowe,
uzywane· niskie ceny, gwarancja,
naprawy, malerialy eksploalacyj·
ne, 53-44-73, 53-55-15

KOMPUTEROWE. 21-80·
21 (331)

7

AUTO·MOTO

AUTOPRlYCIEMNIANI·
Eszyb, 53·07-99 do 16.00, 56-51·
71

------

BOAZERIA, 57·54·31

duże zlecenie
Fadromę, 711-445

AIJTO-MQ10

AUTO-SZYBY sprzedaż,
montaż- naprawa pęknięć (również jaJX)ńskie), promocyjne
ceny, Gdynia 21·74-26, ul.
Podolska ajazd od ul. Sląskie)

PBH,M Wejherowo. ul. I Brygady
Paocemej W. P. 32 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż cemenlonaczepy CN-1815-1985, 72-1321

NAUKA

BASETY, jamniki, pudelki. Reda.
12 Marca 92

DAM

12

AUTO -MOTO
łNNY

TŁUMACZ przysięgły

11

10

9
I

I'> SClłJIY, sum

MALARSKIE, !apelowanie. cykli
nowante, 56-89-45
MALOWANIE, 21-62·75
MALOWANIE. tapetowanie, 'Januszko', VAT. 20-54-65

MALOWANIE. tapelowanie, 7180 39- - - - - -

KAFE~KOWANIE, plyly gipsowe,
remonfy, 248-679
KAFELKOWANIE, transport, 43·
59-26
52-28-23
USŁUGI KfflRAULICZIE

C2YSZCZENIE ctywanów, tapicerki, 29-08·17
C2YSZCZENIE dywanów. lapicer·
ki, 32·14·29
C2YSZCZENIEdywanów, lapicer·
~ ~~·51·7_1_ _ __
C2YSZCZENIE ctywanów. lapicerki, 56·53·95
CZYSZCZENIE dywanów,
tapiceoo, 56-85-19

HYDRAULICZNE. gazowe. 56-27·
29

C2YSZCZENIEdywaoow, lapir.er·
kl, r.apaniaj, 41-70·11

HYDRAU_L_ICZNE, VAT, 23-56·01

CZYSZCZENIE d)Wanów·
lapicem (VAT), tel.56·74-84

HYDRAULICZNE· lanki, 248-439
HYDRAULICZNE· lradycyjne, 23·
61·77

CZYSZCZENIE dywanówi lapi·
cerki,43-48-62
ClYSZCZENIEwyktadzin, VAT,
21·90-92, 53-24-97

MALOWANIE, tapelowanie, wy·
kladzny, VAT, 51-81-64, po 18.00

HYDRAULICZNO- gazowe. 32·98·
56
WODNO· kanal~acyjne, 52-83-94
VAT

MALOWANIE,VAT, 52-20-87

23·04·39 VAT

MALOWANIE 1anio. 32 80-57

32-85-61

BOAZERIA, zabudowy, meble 56·
27-29

PŁYTY gpsowe, 23-63~

32-86-97

BOAZERIE, zabudov.y, 32·21-80

MALOWANIE, !apelowanie, VAT,
56-17-41

16

17

USŁUGf

STOLARSI.O .

, . TAPICERSKIE

18

Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169 w godz. 8. 00-18. OO, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; Elblfg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09
mm
w godz. 8 .00-16.00; PruJIZ'CZ Gdań•ld, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00- 16.00; Ta.w, tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00- 16.00; Staf'Ot1llrrl Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 • 16.00

..__... .... ~

-

_._,..._,.. _""! - ~ ::_ ' O a ~ · , ; = - 1 - ' " " ' " " ' - ' lht'YV, 1--.,iuy

OGtOSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE WCENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLJKOWANE WCZWARTEK 2.11.1995 r.
Ce~a ~tto t sb~a -0,96 zf, Cena netto 1sfowa wogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Dziennik Ba!tycki czwartek+ Wieczór Wybaeża wyd. zwykte 1, 17 zJ, Dziennik Ba!tycki czwartek+ W,eczór i,wt,aeża wyd. mag. - piątek 1,45 zJ

SUPEREKSPRESY na czwartek 2.11.95 r. przyjmowane są w:
Centralnym Biurze Ogfoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, wbiurach ogłoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1 słowa • 2,88 zi

Str.14

31 października 1995
19
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TURYSTYKA
I PODRÓŻE

AACHEN, Hamburg, .ibeck, Kieł,
Bremen, Koln, Stuttgart- codziennie. Wiochy, Anglia, Francja.
Ubezpieczenia. Pol· Ola. 374573· 5, v.ieczorem: 485-482

PETER-Leo,Hamburg, 31-38·
37

SPRZĘT

ELEKTR.
• ELEKTRON.

MAHON· drrM, schooy, 475-691

AIWA. inne!II Wideo1elew1zy1ne,
ekspresowo' Roczna gwarancja,

STOLARSKIE. 248-679

56-05·88

TAPICERSKIE. 23-63-86

ANTENA, 20-84·89. gwario'leja

TAPICERSTWO. tamo, 57-35-61
DREWKOM. wystroje
~wnem, lei. 26-82--07

ANTENA, 22-45-05, satelitarnote~wizYJre

wnętrz

ANTENA, 23-73·38, RTV satelttarne
ANTENY, 52-30-30
ANTENYTV- Sat 41-89-97
COLORMAT· Sony- RoyalNeptun inne. Bezpłatny dojazd. 3237-30, 23-51·04

SPRZĘT

ELEKTR.
· ELEKTRON.

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

SPRZĘT

&OSP. DOM.
a11prawa

CHŁODNICTWO,

-----

JOWISZ, Neptun. Heliosnaprawa, dojazd bezpłatny, 31-8863, 41-38-66, 51 ·30-45

lolfów,u, 46-49-

NEPTUN! Jowisz. Helios.
Telenaprawa· dojazd bezp!atny41-69-66. 41-71-01, 46-79-45

71, 57-21-65
CHŁODNICZE,

lodówki, 52-

16-53

NEPTUN, 21-62-75, 20-32·76,
d_Qj_azd bez~atny

CHŁODNIE-lodóv.1<l, 51-70-91

LOCÓWKI, 2018-62

NEPTUN, 57-56-75, 52·29·34,
dojazdbez~~a~tny_ __

LODóWKI, 24-88-70, usługi domowe

SONY· Sanyo- Neptun- Samsung- Siesta, inne. Bezpatny do·
jazd. 32-37-30

LODóWKl, 31..SU3
LODó_wKI, 32--07-75

AHS, Elżl:letańska 10/11, 31-5111, autokarowe- Europa Zachodnia, Koln- codziennie
ALTOURIST- najtańsze paewozy- Europa· codziennie- zniż
ki, 374-558, 374-543

ANTENY, instalage. 20·51--04

AUTOCENTRALA najtań
sze przewozy międzynarodowe
codziennie, 374-406, 374-664
BANK przejazdów autokarowych, bilety lotni:ze, wizy, wynajem autokarów, Pnmatour, 20-1342
BT Inter- Express przewozy
Europa, codziennie, Hamburg,
Bremen, Bremerhaven, Lubeck,
wynajem mikrobusów, 31-10-48,
po 20.00 43-25-85
BTU Maciek· najtańsze
przewozy Europa, 37-44-48,
82-W-66
CENTRUM informacji
przejazdów autokarowych Biuro
Brokerów Dom Technił.a 46·20-46
DOMINIKA· napańsze prze"II_OZJ· Europa. 31-01-71

TELENAPRAWA, 41-72-72 gwaranqa

!:_OOÓWKI, 51-84-61
LOCóWKl,_52_29_-67_ _

_

EST, wynajem aulokarów,
przejazdy aulokarowe· N~.
31-55-25, Brama Wyżynna (siedziba PTIK). Biuro Brokerów,
46·20·46 (siedziba NOT). Faloon Centrum Handlowe Zaspa,
Panda·
46-54-52.
Tczew, (069) 31-46-60

TELENAPRAWA, przestra·
janie. 29-02-33

LODóWKI, 56-23-74

TELEWIZVJNE, 32·00·82 gwaranc"

MIKROFALÓWKI, 53-43· 79
PRALKI,20-19-64

VIDEO!!! Rocina gwarancjall! Dojazd bezpłatny!, 53-11-26, 0-9050-63·63

PRALKI, 23-44-48, 20-1975
PRALKI, 31-52-63
PRALKI, 32-28-48
PRALKI, 32-80-10

VIDEOFILMOWANIE, 41-59-59
"Playback'

PRALKI, 46-1589

VIDEOFILMOWANIE, 52-44-44

PRALKI, 51-02-59

VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95

~-~ALKI'-52.-.1!-53_ _
PRALKI, 53-43·79

VIDEOFILMOWANIE, 57-53-32

PRALKI, 56_-20_-2_1_ _

'

PRALKI. 56-61-11
PRALKI, zmywarki. 41-97-74, Kuczewski
KRIS· Serwis urządzenia
chłodnicze, gastronomiczne, prał·
ntze. transport. przygotowanie do
sprzedaży, 46-25-41

ABATRONIK, Neptun, Neptun.
21-62-75, 20-32-75, dojazd bez~atny
ABATAONIK, Neptun, Neptun,
57-56-75, 52 29-34, dojazd bez-

~~~- -- - -

I
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EUROPA- największa oterta,
Skiff, 31·95-31, 31·23-46
EUROTOUR, 51-28-95. Prze·
wozy międzynarodowe. Wynajem
mikrobusów
INTERGLOBUS· z nami
szybko, tanio, bezpiecznie, konce·
sjonowane przewozy: Niemcy,
Hamburg 6xty~niJwo, Anglia.
Francja. Benelux, Genewa, 31-60·
16
LONDYN, Benelux,
Francja, Szwajcariaprzewozy, wycieczki, 'Wagonlit',
31-76-10
MAK· Tourist- koncesjonowane przewozy au1okarowe: Brema. Kolonia, Karlsruhe, Monachium, Paryż, Saarbrucken, Stutt·
gart. 50% zniżki- dzieci do lat 12;
do 26 i powyi~ 60 lat- 10% zniżki
46-24-31

A·BALT•TUR przewozy mikrobusami i aulobusami, Eurcpa,
do Niemiec /zniżka 1Oztl. Wynajem mikrobusów, Sopot, ul. Kościuszki 12, lei. 51-64·44, 51·7514

MIKROBUS, 21-13-63
MIKROBUS, 2556-17, 51-28-95
MIKROBUS, 51-14-37
MIKROBUS, 57-57-52

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29 października 1995 r.
zmarła moja Kochana Źona, Matka, Teściowa, Babcia i Prababcia

ś.

Biuro: Gdynia, ul Morska 34 (12.00-20.00)
PornżeJ

tel.48-78·65 (7.00-11.00) fax 48 78 65 (24h)
zamieszczamy ceny stoisk (wyposażonych)
Sm - 130zl/m2+ VAT
10m2 • 120zllm'+ VAT
12m'-11ozllm'+ VAT

~

® D

okottznościowe.

PEGROTOUR o!eruje bilety
promowe, autokarowe, wczasy,
wycieczki zagraniczne, krajowe.
20-66-60
SIGMA Travel oferta spe·
cjalna listopad· marzec, Ałryka,
Egipt, Maroko- Hiszpania, Hiszpa·
nia, Wiochy, Paryż, Wiedeń. Imprezy sylwestrowe Wenecja, Paryż, Czechy, Grecja. Narty-Alpy
austriackie. ceny promocyjne, 3115-23

. TURls-THA . .·.
llfJDZIUOWA' r
BALTICANA -51-20-74 -wycieczki
szkolne: Paryż, Wiedeń, Słowacja,
Polska
ORGANIZOWANIE wycieczekkraj, zagranir.a, 'HoliJays', 41-27·
61

~ g

'-0

Msza święta odbędzie się dnia 31 października 1995 r. o godz. 10.00
w kościele par. oo. Franciszkanów św. Antoniego w Gdyni.
Pogrzeb o godz. 12.00 na cmentarzu w Pierwoszynie.
Pogrążeni w głębokim smutku
Mąż z Rodziną.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 października 1995 r.
zmarł nasz Kochany Syn, Mąż, Ojciec

fp.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29 października 1995 roku
po ciężkich cierpieniach zmarł nasz Ukochany

Chirurg

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 2 listopada 1995 r. o godz. 12.30
w kościele parafialnym św. Maksymiliana Kolbe, ul. Małokacka, Witomino.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.00 na cmentarzu Witomiriskim.
Pogrążeni w smutku
żona, Córka z Rodziną. Teściowa

Prosimy o nieskładanie kondolencji.
(autokar przy kościele)

Z głębokim żalem zawiadamiam, że dnia 27 października 1995 r.
zmarła moja najukochańsza Żona

ś . łp.

L_OMBA~DY

PEDIATRA- Rawicz, wizyty, 47-

ALERGIA testy i odCZU•
lanie. Terapia b10rezonansowa
aparatem Sicom. Alt· Med, 52-42·
29

GDYNIA, $więt~ańska 75/3, Lekarze stomatolodzy· protetyka, 20·
10-39

SAMOCHODOWY superlombard. 20-24·01, 29·
70-58

GDYNIA· Chylonia, Dom Towaro·
w;· parter, ASDENT specjaliści ortodoncji, s1omatologii
~11ej, pro:efylu, cłlirurgii, 23-62·
17w.186

SUPERLOMBARD, Warszawska
64, 20·24·01

99-83
!!:RAPIA uzależnień, 23-30-45

DENSYTOMETRIA· diagnostyka
osleoporozy. Osteo, Med
s.c., lei. 32-24-28
ALKMED, 51-97·64 odtruwa·
nie poalkoholowe. Esperai. Dojazd bezpłatny
ALKMEDYK, leczenie
poalkoholowe, espe,
rai, 3U19-531 2().68,16,
0-9().5().81,15

ALERGOLOG, dermatolog, dr
Olszański. 20-46-62
GINEKOI.OG, 41-19-85
GINEKOLOG Gdynia, tel.
710·251
GINEKOLOGIA Klinika Kaliningrad. 52-08-33
GINEKOLOGICZNY gab1·
net. Testy ciążowe. porady, dr
Glinczews~. 51-33-68
INTERNIŚCI . wizyty, 53·
69-51
LOGOPEDA, 53·99-34
LOGOPEDA· terapia dzieci, tel.
23-67-50
NEUROI.OG Nniel'IICZ· gabinet
Szczecińska 32. również wizyty,
56-12-49
OKULISTYKA -diagnozujemy Sopot-Kamienny Polok ul. Kujawska
4/51-47-961 poniedziałek- piątek
15· 17 lnforrnujeny o mozliwości
operacji wykonywanych wSz~talu
'Korvna· wPoznaniu przez Rosyj·
skich Mikrochirurgów
oka z Instytutu prof.
Fiodorowa.

CHIRURG ~cki, 31-25-26
INTERNISTA- wizyty r.alodobowe,
47-80-20,41-59-78
LEKARZ Domowy Internista·
EKG, pediatra, neuro·
log, 31,89,53, 20·68·
16, 0-9Q.50,81,15
WYJAZDOWA Pomoc Lekarska
dzieci; dorośi, EKG, 53-69-86, 5165-97. 56-27-40

ECHOKARDIOGRAFIA. USG, gastroskopie. Operac~ cłlirurgiczne,
laryngologiczne. Prof. Szczu,
rowicz· rozrodczość, ciąża. Sa·
łon Dr Kreps. 20-18-11, Gdynia,
Slarowiejska 23
NORD, Medica USG, gastroskopia, 51 ·05--04
OŚRODEK Leczenia Nerv.ic- dorośli, dzieci, 51·06-32 wlorek,
czwartek 14.00· 18.00, środa
16.00-1800
TRANSPLANTACJA
Gdansk. 47-69-01

GDAŃSK. Pańska (naprzeciw Hali
Targowejl Curodental stomatologia zachowawcza protelyka,
chirurgia 8.00- 20.00, również
niedziele.31-69-58
GDAŃSK, ul. Długa 67168.
Dens· Prywa1ny Gabinet Denty·
styczny. Codziennie 8.00- 20.00,
sobofy 8.00-14.00, tel. 31-12-58

ALERGIA Aparat 'Sicom' Alergenów 300· bezi~owe testy. odczulanie. Leczenie wszelkich
schorzeń. Sico· Med. Sopot, Al.
NiepO<lleglości 606 '610, tel. 51 ·
32-14 wew.22, 76-00-83

GDAŃSK- Wrzeszcz, Al. Zwycięstwa 43, Centrum Stomatologiczne Vis· Dent,
specjaliści ortodoncji. protelyki.
narkoza. lasero!erapial!! 41-92-96,
41-85--04

KRYSTYNY DEUTSCHENDORF

Nauczycielka Liceum Ekonomicznego w Gdańsku
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 31 października 1995 r.
o godz. 13.30 na cmentarzu Łostowice w Gdańsku.

w dniu 27 października 1995 r.

zmarł nasz Najukochańszy Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

ZGUBY
LOMBARDY

29 P.A.ŻDZIERNIA (niedziela) zaginęła na Zabiance ruda suczka,
krótkowłosa wabi się Zaba. Na
znalazcę czeka nagroda. Gdańsk.
Gdyńska ~-7-7_8-0_1__

AHU Lombard, Gdynia, Morska 167, 29-74-52
AKROS pożyczki pod samo·
chody, 0·90521519. 29-70-58.
nieruchomości. 20-29·88,
0-90504514
AUTOLOMBARD, 20-47-77
BRYLANTY, złoto, samochody.
RlV, 51-47-12
BYŁY Hotel Monopol, 46-31-57
DWORZEC Gł. PKP, soboty do
14.00, 46-33-42
LOMBARD- Komis- Centrum HandiOwe, Chełm- ul. Cieszyńskiego
38, soboty do ~z. 15.00 le!. 32
78-00 w. 134
LOMBARD Komis Sopot,
Podjazd 7, 51-71-18
LOMBARD Obłuże, Unruga 56.
25-24-59

PG unieważnia legir1mację studencką Nr 60102 na na,.'l\isko Artur Sv.irgoo

arÓLKA z o.o.

lflieulanio, f.iaroi4

Lnlals /Jano'IOWJ

- -,
Hantec
Sędzia Komisarz przedsiębiorstwa
sp. z o.o. w Gdyni, ul. Jana z Kolna 12,
sygn. akt ,U-37/93 informuje, że w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gdyni Wydział VI
Gospodarczy został wyłożony plan podziału ww. masy upadłości. Wszyscy zaniteresowani mogą się z nim zapoznać i ewentualnie wnieść do niego zarzuty w terminie 14
dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

i Spdzla Komisarz
MATRYMONIALNE
'

ANIA, 46-75-11
JULIA, 47-87-49. Partnersko· Ma·
trymonialne. Nai,vięl<.szy wybór!!
OMEN,236625

Wydawnictwa "Albatros"
; sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Za Murami 2-10,
informujp że w Sekreta$ sygn. akt U-240/92,
riacie Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydz/BI
XI/ Gospodarczy-Rejestrowy został wyłożony
; plan podziału ww. masy upadłości. Wszyscy
: zainteresowani mogą slp z nimi zapoznać I
i ewentualnie wnieść do niego zarzuty w term/' nie 14 dni od ukazania sip niniejszego ogłoszenia.
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Serdeczne podziękowanie składam Personelowi Medycznemu
i Pomocniczemu Polikliniki MSW w Gdańsku za stalą
i troskliwą opiekę podczas choroby

składają

Dyrekcja i Pracownicy TP SA Zakładu Telekomunikacji w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się 31 października 1995 r.
o godz. 14.00 na cmentarzu Łostowickim.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 października 1995 r.
zmarł nagle mój kochany Mąż, nasz Tatuś i Dziadek

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w dniu 31 października 1995 r.
w kościele Stella Maris, przy ul. Portowej w Gdyni o godz. 12.30.
Wyprowadzenie Zwłok tego samego dnia
z kaplicy cmentarnej Witomino o godz. 14.00.
Pogrążona w smutku
Rodzina.

Dnia 29 października odeszła od nas na zawsze, po ciężkiej chorobie,
Nasza najdroższa żona, Mama, Teściowa i Babcia

fp.

ś.

lat 67

TROJNAR

lat 83
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem
św. Jana Chrzciciela w Gdyni-Chyloni o godz. 10.00.
Pogrzeb tego samego dnia na cmentarzu parafialnym
w Gdyni-Cisowej o godz. 11.00.

Pogrążona w smutku

Rodzina

za pomoc
i wsparcie w tak trudnych dla nas chwilach.
Stefan i Barbara Myszk ,;
"ł

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

ś.

ś.

Pogrzeb odbędzie się dnia 31 października 1995 r.
o godz. 10.30 na cmentarzu Łostowice.
Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego
składają

oraz Koleżanki i Koledzy
ze Stoczni Północnej S.A. w Gdańsku.
Zarząd

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że odszedł od nas po długich cierpieniach
w wieku 86 lat, Kochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

fp.

Msza święta odprawiona zostanie 3 listopada 1995 r.
w kościele Najświętszej Marii Panny o godz. 11 JO.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu
o godz. 13.00 na cmentarzu Witomino.

w bólu z

Kol. MAŁGORZATĄ KUSZEWSKĄ

tp.

składamy podziękowanie, a w szczególności Kierownictwu
Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych
w Gdańsku, Przyjaciołom, Kolegom,
byłym Współpracownikom oraz Sąsiadom.

Żona z Dziećmi

21165/05

tp.

lat 69
Msza św. żałobna odbędzie się dnia 3 listopada 1995 r.
o godz. 1O.OO w kościele ~więtego Krzyża w Rumi.
Pogrzeb tego samego dnia po mszy świętej
na cmentarzu parafialnym w Starej Rumi.
Pogrążone w smutku
Córki z Rodzinami

w głębokim smutku zawiadamiamy, że 29 października 1995 r.
nasza najukochańsza Mamusia, Babcia i Teściowa

ś.

fp.

ALICJA ŻÓŁTOWSKA
lat 62

Pogrzeb odbędzie się dnia 2 listopada 1995 r.
o godz. 12.00 na cmentarzu Łostowice.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 października 1995 r.
odeszła na spotkanie z Bogiem nasza Ukochana, Najlepsza Mamusia i Babcia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 października 1995 r.

ś. łp.

t łp

JANINA FRYDRYCHOWICZ

HELENA NIEDŹWIEDZKA

zmarła

nasza ukochana Mama i Babcia

lekarz medycyny

Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia 31 października 1995 r.
w kościele Gwiazda Morza w Sopocie o godz. 9.00.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 14.00
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 października 1995 r.
odeszła Moja Ukochana źona, Nasza Mama

ś. łp.

Kl

dnia 28 października 1995 r. zmarł

zmarła

EDWARDA
UKLEJEWSKIEGO

ZVGMU T KURKUS

że

TADEUSZ WALDER

Pogrążeni

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 października 1995 r.
zmarł nasz były, długoletni Pracownik

MA

dziękujemy również Przyjaciołom

fp.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w dniu 31 października
w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego o godz. 9.45.
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej w Łostowicach o godz. 11.00.
Pogrążona w smutku
Rodzina

tp.

AGNIESZKI MYSZK

MARIANNA ZIELIŃSKA

ZVCiMUNT KURKUS

Łączymy się

ś.

lat67

OJCA

Informacja:
POLSERVICE, Kartuzy
tel. 814742
POLNORD S.A., Gdańsk
tel. 316231 w. 76, 19

11199/09/ip

26

ś.

po stracie

fp.

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ

Osiedle 2ieloqe

Informacja i sprzedaż:
Gdynia, ul. Legionów 130
tel. 220041 w. 256, 222
FORUM, Wrzeszcz
tel. 411231 - 34 w. 346

Dnia 29 października 1995 r. odszedł od nas na zawsze nasz kochany
Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

Wyrazy głębokiego współczucia dla

A

21 0981051235/6

25

24

BRUNON WIKTOR OCiORZELSKI

DĄBROWSKA

R-1982

włosów

ALERGIA! Aparat Bi·
com! Bezbolesne odczulanie i
testowanie. Leczenie schorzeń.
Mona-0tth· Nonh, 56-13-60

23

ś.

KRYSTYNA

WŁADYSŁAW

21070/179/07

Z OKAZJI OTWARCIA
PROMOCYJNE CENY ORAZ LAMPKA SZAMPANA
GDYNIA • PAWILON EXPO, UL. WENDY 7/9

ZDH9WIE

fp

JAN KOWALEWSKI

ś.

1

ZDROWIE

Rodzina .

że

-wszelkiego rodzaju zawiasy puszkowe do mebli
- prowadnice rolkowe do szuflad
- maszyny i urządzenia do łatwego i szybkiego montażu okuć meblowych

@

ZDROWIE

ZDROWIE

Pogrążona w smutku

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

B

C'l)

---------------------------

Pogrzeb odbędzie się 31 października 1995 r.
o godz. 10.30 na cmentarzu Łostowice.

Pogrzeb odbędzie się 31 października 1995 r.
o godz. 10.00 na cmentarzu Katolickim w Sopocie.

, "'"''""

C::&

OFERUJEMY: - szeroką gamę uchwytów meblowych

zgłoszenie jest ważne po wpłaceniu 40°1o zaliczki
decyduje kolejność zgłoszeń

ś.

SUŁKOWSKI

ś.

OTWARCIE EKSPOZYCJI
ORAZ PUNKTU HANDLOWEGO NA TERENIE TRÓJMIASTA
na

Do dnia 08.11.95
rabat 10%

Zamawiam stoisko ............ rń
' nazwa firmy.........................................................
adres .................................................................. .
tel. .................... .

GROMADA· 31-27-00, 31-6641 , G:fyn~- 20-42-16, Elbląg- 33·
47-76. Oferta zimowa 95196 dla
narciarzy, wczasowiczów wkraju i
za granicą. Swięta. Sylwester·
Druskienniki- sanatoria,
przewozy autokarowe: Wilno, Europa
HOTEL 'Rugan' -Kartuzy 81-1583 -zaprasza: noclegi, imprezy

GAMET - producent akcesoriów meblowych
oraz Generalny przedstawiciel firmy G • GRASS w Polsce
zaprasza w dniach 3.11 i 4.11.1995 r., godz. 10-18

ZVGFRYD PIOTRZKOWSKI

GERTRUDA BONIECKA

TADEUSZ

'

tnfonnacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

z powodu zgonu

fp.

ś.

DRUSKIENNIKI- saratoria
Litwa (lux), Suru1is, Niemunas,
Birsztonas· emeryci- zn~ka,
Pńmatour, 20-13-42. 51-18-96

!!! WAGA!!! I
WA
PRODUCENCI MEBLI, HURTOWNIE
PROJEKTANCI WNĘTRZ

"RR Promotion" AgenCJa Promocji i Marketingu

A·BALT·TUR -Narty wAusllii
taniej niż wPolsce -tydzień ze
śniadaniem i skipasem od 550 zt turystyka kra1owa, zagraniczna.
Sopot, Kościuszki 12 tel. 51 -64·
44,51-75-14

BALTICANA -51-20-74 ·wycieczki
Pol·
ska, Słowacja -zamówienia zimowe /Syttlester, ferie/

DL OWCY

ŚWIETA W GDYNI

WCZASY, WYCIECZK(
, SANATORIA

Wiedeń, pobyty ind)widualne:

27

NA TERENIE WTC EXPO

ROKITRANS, 41-07-16. Codzienne przewozy do Niemiec.
Wynajem ootokarów. Pielgrzymki.
Wycieczki szkolne, 32-78-51

ATRAKCYJNE wczasy, wy·
cieczki Pńrr.atour, 20· 13-42

26

11-24.12.95

PRZEWOZY marynarzy- rodzin,
22-13-47

ATRAKCYJNA ofer1a zimowa.
Skiff.31-95-31, 31 ·23-46

25

24

H

22

20

19

23

22

21

DANUTA ADRIAN
Pogrzeb odbędzie się dnia 31 października 1995 r.
o godz. 9.30 na cmentarzu Łostowice w Gdańsku,

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w kośc iele pw.
~w. Andrzeja Boboli w Sopocie w dniu 31 października o godz. 12.30.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 14.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Pogrążona w smutku
Rodzina

Zgłębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 października 19.95 r.
zmarł

nasz były Pracownik

mgr inż. ZBIGNIEW CZAPLICKI
Generalny Projektant
wybitny specjalista, wielce zasłużony
dla rozbudowy polskiego przemysłu okrętowego.
Rodzinie Zmarłego wyrazy serdecznego wspólczucia

Współpracownicy.

o czym zawiadamia
Mąż i Dzieci.

składają

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z CTW PO •pRQMOR".

Gdańsk, te/.lfax 31-80--62, tel. 31-50-41 w. 169 w godz. 8. 00-18. OO, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 2()-()4-79 w godz. 8. 00- 16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; E/blqg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09
mm
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23·25 w godz. 8.00 - 16.00; T~w, tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 18.00

-...a..,-.....c..--····-..,;·

\,U
,

NASZE BIURA OGŁOSZEN PRZYJMUJĄ
ZAPłA TĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚC ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

~/~A

31 października 1995

Diner);C[ub

JCBCIIDI

/nlermlionor

_j

Str.IS

[ PolC'lf<ld

,,ss

~f!l~~cg~ _ _ _ _
11/kg
ffi):rm~:D
1,35 zllkaJtka
ffi)]@]~

PUi "Inwestor-SERWIS"

zleci wykonanie tynków wewn,trznych
i ścianek działowych wpomieszczeniach
zamkniptych na terenie Gdyni.

SALON

·~~,; : :· .-r*e·!' ~~~~
~,,.., .:,:

~..,;;;,,;;

Reda, ul. Gniewowska 5
tel. 78-30-60 telJfax 78-34-11
Gdynia, ul. Nowodworskiego 2
te!Jfax 23-00-48
( vis-a-vis SKM Gdynia-Chylonia
od strony ul. Hutniczej) R

~ ul.Rodakowskiego 3 A
teł./fax 56-63-11

FIRMA Z TRADYCJAMI OFERUJE
NAJLEPSZE MEBLE PRODUCENTÓW KRAJOWYCH
I ZAGRANICZNYCH, CIEKAWE WZORNICTW0 <1J
/;P '%
ORAZ KOLORYSTYKA.
©i t\1 l
. ,tl .f j"" PIĘKNE MEBLE TAPICEROWANE fV

Zapraszamy l l 00

2366

-

ZAPRASZA NA INTENSYWNE KURSY NA TEMAT:

a,ITlc;;,ZZa, Sp.1 a.a.

· Gdańsk, ul. Kartuska 73 ~ tel 32-04-41

P. H.U.

Centrum Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego
University al Gdańsk Business Know-How Center

0~1lul~@'.D01l[!!)l!Hil'.9_1,55 zl
[l)J[!!J~ ]])Jnm
1,0511/bute/ka
. Sklep spaiyway

v.:·,.,__._,,;.

Międzynarodowe

61<is

MEBLE
BIUROWE

i

i GDAŃSK'.uzcz

O

te!Jfal 41-43-54
'
ul. Grunwaldzka 139,
tel.41~1 w.282,
46-00-54

«ł Fotele obrotowe
O Kompleksowe
wyposażenie biur

~ NAGROBKI

;

~BiiCJC:.łsojano~

; tel, 76·00, 79, 29·04,01

HURTOWNIA GRZEJNIKÓW C.O.

N

,~ PARAPETY;
z
:

Konkurencyjne ceny
gwarancja 5 lat
pełen asortyment

grub. 2 cm • 59,40 zł !:::
: grub. 3 cm - 78,30 zł :
t-

:;

ceny bez VAT·u

~

~I·

Z marmuru CARRARA :
1 mb. szerokość 27 cm >

Kurs skierowany j est do pracowników działów marketingu'•• \łych finn i ma na celu przedstawienie w teorii i praktyce najnowszy ch metod i sposobów planowania działalności firmy .
TER.MIN: 6-7 .11.1995 r.
CENA Z VAT: l(i(),. PLN

Krzesła

GDYNIA
ul. Krasickiego IO
(dawna Baltona)

l ąx,, soboty l OOO - 1500

"STRATEGIA RYNKOWA FIRMY"

"PROCESY DECYZYJNE KADR
KIEROWNICZYCH - SYMULACJA
DZIAŁAŃ NA RYNKU"
Uczestnicy kursu będą brać udział w najnowszej generacji sym ulacji komputerowej, poz walającej na wyeliminowanie naj częściej popełnianych błędów i decyzji w procesie działalno
ści firmy (pra widłowe ustalanie cen, budżet promocyjny, kadry itp.)
TERMlN: 16.-18.11.1995 r.
CENA Z V AT: 350,- PLN
WYKŁADOWCY:

ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE
SEKRETARIAT MCZ UG, telJfax 51 OO 61 w. 395
SOPOT, ul. Armii Krajowej 119/121 (pok. 2)

GDAŃSK, DO STUDZIENKI 16
tel. 41-04-32

:

GROBOWCE
·.::.:-:·~
. ~-·.
·-:~--~-·,.:~-

Uniwersytet Gdański , FHTW - Berlin

~-:":'."·

Nowa - dla

z Lubeleklch Fabryk Wag
poczty, przemyetu, pstronomll, urzędów, azkól Itp.

• dokładność 1 g
• liczenie sztuk
RS232

TP-3

PH .BRATPOI.•
GDYNIA KARWINY I
ul. NOWODWORCOWA 19
29·05-48

SI Ę

NIE

BIMIT - MITA

KASY FISKALNE

===
-=--

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

NIGDY

AUTORVZOWANY DEALER AUTORYZOWANY DEALER

NIVLĄ!

AT&T

~[3~

Global lnlormation
SoJulions

~

spneda:.t

~

autoryzowany
serwis

~ L WAŁY JAGłlllOHSKłł: 14 (Up.)
tł 461 - ~64, . , . • " '

TU./f'AX Jf3 - .516
310 • 917 CZYHHY

CAŁĄ DOię

BIMIT • MITA

•
mttil.

KOPIARKI
NOWE I u2TWANE
AUJORIZOWANf SERWIS
OllfOINALHE MATHIAll EKSPLOATACYJNE
REGENERACJA CAllllllOGE • WlllADIIW

CIOA.HIK, Ul. WAt.Y JAQIII.LOHSKll 14 (Up.)
'li' 4,1 • 114, 4,1 · . . .
TtL./fAX 311 • 516
UO· 911 (IYHHY (Al.I\ DOIU!
17705

PM AUTO-GDAŃSK Sp. z o.o.

EUROPEJSKI
FUNDUSZ
LEASINGOWY

Gdaris"k. al. gen. Hallera 132, tel. 41 67 18, 41 92 21, 41 9 1 75

• rynny ciągfe z aluminium
• dachówki bitumiczne
• materiafy izolacyjne
• maszyny i narzędzia
• obudowa balkonów

CHJ

DEA L ER

Zaprasza do NOWO OTWARTEGO
SALONU SAMOCHODOWEGO
przy ul. Grudziądzkiej

SP_RZ~óAż .! MQNT AŻ
( RA„TY

HONDA

i

,AREM s.c.

80·131 ' GOANSK, ul. Nowol!ple 28A
.te ..(058) 32·37·54, tel./fax (.058). 32·99-23

==' =

AUTORYZOWANY DEAlER
~ BEZPOŚREDNI IMPORTER

~

nowe warunki leasingu

o raty równe i

degresywne

o elastyczny czas trwania leasingu -

ZAKŁAD USŁUGOWO ~HANDLOWY

I

proponuje

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

American Building Products

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

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

PROMOCJA !!!
Kupując samochód

w naszym salonie 14

6

ui od
kupony

Serdecznie
zapraszamy do

bezpłatnych

noclegów w hotelu (dla 2 osoób)

lis

od 7 do 36 miesięcy
O n iższy kos-z:t leasingu
O 0% prowizji
o specjalne warunki dla stałych klientów
o minimalny czas załatwiania transakcji
Nasze przedstawicielstwa:
ul. Heweliusza 11 , p. 151 O
tel. 462-462, 314-247, fax 310-153
Gdynia, ul. Śląska 35/37, tel./fax 211-463
Gdańsk,

1bn.

pada .

do nabycia ...

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

NOWE I Utł'wANE W KOMISIE

-Potrzebuiesz
ogłoszenia

w rubryce:
biznes,
auto-moto,
lokale~

Oferujerny revvelacyjne towary
vvloskie, 'francuskie i azjatyckie

* makarony * sosy * przyprawy
* warzywa i owoce orientalne
* wina * kawy * ciastka * słodycze
* oliwy * oleje
* zupy błyskawiczne
V/FON, MIFUSI i KUKSU

10o/o

•

-

ta ni e \ i

cena

""'

OSZCZĘDZ I SZ SWÓJ SILNIK I PIENIĄDZE
WYMIENIAJĄC

5 zł

ROZPYLACZE NA NOWE!

KAŻDA INNA NAPRAWA JEST DROŻSZA!

\ 15% taniei\

NOWE ROZPYLACZE - TO ROZPYLAC ZE \NLJZe le rn

FORD. CITROEN..PEUGEOT

RENAULT, FIAT. LANCIA,
ALFA AOMEO,}(OLV~ "

• Uwaga oferta tylko
dla osób ł1zycznych

ZATOKA S.A.

prowadzących

------

-

.

~;iata\ności gospodarc2.e1

... w naszych Biurach Ogłoszeń :
18462

CH B·"I.UR OGŁOS'7EN'

UŻYTKOWNIKU D I E S L A !

, , •\o'w za cenę pięciu
szesc a

SDS -~- dó 'sa~;; hodów otóbawych

Gdańsk-Wrzeszcz

,.., ...,

szyb ci e \

· MERCEDES~Auo1.0vw: OPEL. BMW ; •

ul. Grunwaldzka 1OO
wejście od ul. Partyzantów

:,:,,,,,., •.•• ,z,,.... I-·>•

56. 100 PLN
· 147.000 DEM
· 98.700 PLN
16119/ll fa

zupy chińskie VIFON - O.SO zł
ostry sos chili 200 ml. -1.65 zł
potrawa orientalna z makaronem - 1.63 lł
makarony Federici - 1.75 zł
fasolka konserwowa - 1.35 zł

ZAPRASZAMY DO NASIY<

WPŁATA

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

Niespotykany asortyment,' niespotykane ceny:

SPOŁEM

LEASING BEZ KAUCJI

Centralne Biuro Ogłoszeń Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3/7
Biuro Ogłoszeń Gdynia, ul. Swiętojańska 14 1b
Biuro Ogłoszeń Gdynia, ul. Władysława IV 24
Biuro Ogłoszeń Sopot, ul. Kościuszki 61
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Gdllńlk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 ~: 169 w godz. 8. 00· 18. oo, fax 46-35-68 carą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 w godz. 8: 00-16. OO; Sopot, 'tel. 51-54-55 w godz. 8.00· 16.00;
w godz. 8.00-16.00; Pmszcz Gdllń1kl, tel.lfax 82·23-25 w godz. 8.00 - 16.00; T ~ tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00- 16.00; Staroganl Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00
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Legia w Blackburn

-SU

• Zespól mismyń Polski w
tenisie stołowych CIECH
Siarka Tarnobrzeg, pokonał
w wyjazdowym meczu 1/8 finału rozgrywek o Puchar Europy SK Plama Plewen (Buł
garia) 4: 1. Tym samym Polki
znalazły się wśród ośmiu najlepszych europejskich zespołów, a o awans do półfinału
pucharu zagrają ze zwycięż
czyniami meczu BFL Grove
TIC (Anglia) - Borey Badt
St. Petersburg
• Zespół piłkarskiej ekstra
klasy ŁKS Łódź, który 8 li
stopada przyjedzie na ligowy
mecz do Gdańska, ma nowego trenera. Po porażce w minioną sobotę dotychczasowy
szkoleniowiec tej drużyny
Zbigniew Lepczyk złożył rezygnację, a opiekę nad druży
ną zarząd klubu powierzył
dotychczasowemu menadże
rowi w łódzkim klubie, znanemu trenerowi Leszkowi Je
zierskiemu
• Zarząd GKS Katowice
oficjalnie poinformował Sokola Pniewy, iż nie wyraża
zgody na rozegranie zaplanciwanego na 18 listopad.a br
spotkania o mistrzostwo I ligi
pomiędzy tymi zespołami w
Tychach. Katowiczanie powiadomili, że pojadą na mecz
do Pniew lub alternatywnie
mogą rozegrać to spotkanie
w Katowicach Zarząd tyskiego oddziału Sokoła Pniewy podjął decyzję, iż w tej
sytuacji mecz odbędzie się w
Pniewach.
• Para łyzwiarzy figurowych gdanskiego Stoczniowca, Jolanta Burv i Łu
kasz Zalewski, zajęła· drngie
miejsce wśród par tanecznych w zawodach juniorow
35. Pucharze Błękitnych
Mieczów w Chemnitz. Gdań
szczan wyprzedzili Rosjanie
Jekaterina Dawidowe! i Roman Kostomarow.
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Liga Mistrzów zaprasza

ELEGR. IY

Medale młodych
,

e1ę1arowcow
Na młodzieżowych mistrzostwach Polski w podnoszeniu
ciężarów w Ostrowi Maz. medale z wybrzeżowych sztangistów zdobyli: złoty Roman
Wroński (Flota Gdynia) wynikiem 330 kg w dwuboju wagi
'19 kg i Piotr Potocki (Żuławy
Nowy Dwór) - 290 kg w w.
I 08 kg; srebrne: Aleksander
Wujec (Pomerania Gdańsk
Osowa) - 192,5 kg w w. 54 kg i
Adam Hebel (Flota) -305 kg w
w. 83 kg; brązowy: Radosław
Papużyński (Zuławy) - 340 kg
w w. powyżej 108 kg.
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polskich klblc6w zwr6cone lest na Ligę Mlstrz6w, L•gla ~ 1 UKF 71.09 i 90.70 MHz stereo
WfOREK
Warszawa wybiera si• na swól mecz cło Blackburn Rovers. '. '
"
6·00 do O.OO
info~acyjne:
Serwisy.
Zacznijmy jednak po kolei. We wtorek, chociaż z małym pośli-

co g~mę oprocz l9.00.
zgiem na środę i czwartek, rewanżowe mecze drugiej rundy Pucharu
7 .3 5 ,
lokal.: 6 .45 ,
. Serwis
UEFA. Oto zestawienie par, w nawiasie wynik pierwszego meczu:
8.35,1035,l235,l435 ,17 35 , 20 .35 ·
Zimbru Kiszyniów - Sparta Praga (3:4), Dynamo Mi.ńsk · Werder
Serwis sport.: 8.50,. l l.3 5, !5.35,
Brema (0:5J, Roda JC KErkrade - Benfic_a Lizbona (0:1), Rotor Wo!gograd - G1rondms Bordeaux (1:2), Slav1a Praga - FC Lugano (2: 1), [fti 18.15. Przegląd prasy. 9:10 .
Bayern Monachium - Raith Rovers (2:0), Olympiakos Pireus - FC ", 6:00-10.00 Przebudzeme na ~yczeSevilla (O: I). PSV Eindhoven - Leeds United (5:3 ), Eendracht Aalst. , me; 6.05 Piosenka dla solemzanta
AS Roma (0:4), Lazio Rzym - Olympique Lyon (1:2), Nottingham , 6.15 Rock'n'roll na dziś; 610 Piosenka z uśmiechem; 6.25 GimnastyForest - AJ Auxerre (I :0), FC Liverpool - Broendby Kopenhaga
(0:0), Vitoria Guimaraes - FC Barcelona (0:3); w środę: RC Lens· · . . ka; 655 Trójmiasto na żywo; 7.10
Czarnomorec Odessa (0:0), Betis Sewilla · FC Kaiserslautern (3: I); .. ';, Temat tygodnia; 710 Konkurs dla
. t i dzieci; 7 .45 Mag. motoryzacyjny;
.
w czwartek: AC Milan - _Racing Stra~bourg (I :O)..
Środa przeznaczona Jest dla drużyn występujących w Lulze Mi- f · 8.15, 9.40 Radio Arnet zaprasza;
8.40 Wiadomości ekonomiczne;
sti:zó~· ~czynają one rundę rewanż~wą, graną w odwrotn~j kolejno9.25 SOS dla bezrobotnych; 9.55
śc1 niz pierwsze mecze. Zatem druzyny, które spotkały się ze sobą
ę Zapowiedzi programowe; 10.05dwa tygodnie temu,już teraz będą miały okazję do rewanżu.
Grupa A: Aalborg BK.- FC Nantes, Panathinaikos Ateny - FC _Po- J , ]4.00 Drugie śniadanie; 10.40 Murto. W zaległym meczu teJ grupy Aa(borg BK wygrał z Panathma1ko- ~ \ zyczne kalendarium; 1055 Jnfonnasem 2: I,_ a Jed_y~ego gola ~la Grekow zdobył Krzysztof Warzycha. [(., cje kulturalne; 11.15 Konkurs; 1155
ił; Horoskop; 12.45 Trzy tyki klasyki;
.
Mimo teJ porazk1 Panathma1kos Jest liderem tabel1.
Grupa B: _Spartak Moskwa ~ Ros~n?Crg Trondheim, Blackburn ~': 13.45 Konkurs; 14.05-18.00 PopoluRovers - Legia Warszawa. W teJ grupie Jedynym zespołem z kompie- ~ . . dnie z Radiem ARnet· 14.15 Magazyn Politechniki Gd~ńskiej; 14.45
!em trz~ch :"".ycię_stw i oczy~i~cie li~er~m jest S~artak.. Legi~ zajll';uJe. drug1_e m1~Jsce I a~y powazn!e myslec o awa_n~1e ~o cw1ercfinałow pi Mechanomania; 15.15 SOS dla bezrobotnych; 17.25 Temat tygodnia;
~1g1 ~J1strzow, mus! zd?bywac ~unkty na ~yJezdz1e. P~weł J'.111as. 1
k"
Fot. Piotr Kajmer Jego piłkarze zapow1adaJą, ze byc moze własme w Angin uda 1m się 17 40 S 0 tk · kl b " ka..
Iwona Bedenak wwieku 29 lat zadebiuwwala w kadrze narodowej.
zdobyć coś na rywalach. Blackburn zajmuje aktualnie 11 miejsce w · 18 ·05 20P00 aMme z uStemd
1eJ
u encZia· League, a ostatni· r1gowy ~ecz wygral 3:oz Che1sea.
·. 20 05_22
, A . · R. d' agazyn
tabeII. Prem1er
00
.'
gen~JI a_ wwe~, ·
Grupa C: Steaua Bukareszt - Bor:uSSla Dortmund, Glasgow Ran- '
5_
gers - Juventus Turyn. W tabeli pierwszy Juventus z kompletem f't D11glowka ~ry I zabawy •._22.0
punktów. Jeżeli Borussia wygrałaby w Bukareszcie, to razem z wło- {1;1 O.OO SłuchaJ razem z naffil, 0.056.00 Muzyka non stop
skim zespołem mogłaby już być pewna awansu do ćwierćfinałów.
.
ŚRODA .
Grupa D: Ferencvaros Budapeszt - Real Madryt, Grasshoppers ~i
- Co jest dla pani ważniej- Zurich - Ajax Amsterdam. W tabeli Ajax przed Realem i tak już pew- iffi. 6.00-10.00 Przebudzeme na zycze·
W ellmlnacylnym dwumeczu mistrzostw Europy '96 piłka·
nie 6.05 Piosenka dla solenizanta
nie zostanie.
rek ręcznych z Białon,slą w reprezentacli Polskl zacfecfluto· sze, klub, czy reprezenacja?
6.15 Rock&roll na dziś 610 PiosenW czwartek mecze Pucharu Zdobywców Pucharów. Grać będą:
· Nie robię takiego rozgraniwała 29-letnla bramkarka AIS AWF Nata Gda,sk, Iwona
ka z uś1!1ie~hem 6.2_5 Gimnastyka
Becfenak. Forma laką .Gruban demonstrowała ostatnio w czenia, tym bardziej, że moim Hradec Kralove - Dynamo Moskwa (0:1), FC Bruges - R~al S'.1fag~s6.55 TroJmiasto na zywo 7.10 Tespotkaniach ligowych w pełni uzasadniała powołanie lej cło trenerem w reprezentacji i w sa (1:2), Feyennord Rotterdam - FC Everton (0:0), Rap1d W1eden .
klubie jest ta sama osoba. Tu i Sporting Lizbona (0:2), AEK Ateny . Borussia Moenchengladbach · mat tygodnia 710 Konkurs dla dziekacf.., przez trenera Jerzego Cieplińskiego,
tu chcę grać najlepiej jak tylko ( I :4 ), -'.',C Parma - Halm stad BK (0:3), Celtic Glasgow - Paris St. (. ci 7.45 Magazyn motoryzacyjny
.'
8.15 Radio ARnet zaprasza 8.40
- Czy naprawdę nigdy wcze- spolach. Pamiętam, iż jeszcze potrafię, bo dla mnie najważ- Germam (0: I), Deportivo La Coruna - Trabzonspor (I :0).
liaw) Wiadomo&ci ekonomiczne 9.25 SOS
śniej nie zdarzyło się pani za- dwa lata temu w klubie młode niej sza jest piłka ręczna.
~ dla bezrobotnych 9.40 Radio ARnet
IJ
- Skąd tak duż.e wahania fordebiutantki zawsze po pierwgrać w reprezentacji?
- W czerwcu tego roku szym meczu otrzymywały Ja- my (18:24 i 28:19 z Białorusią) ....,._.,.......,,....,...._ _.....,.,....,....,....,....,....,....,......,..,....,....,....,....,..._ , zaprasza 9.55 Zapowiedzi prograreprezentacji i wielu czołouczestniczyłam w turnieju ka- nie.
1 mowe 10.05- 14.00 Drugie śniada~· nie 10.55 Informacje kulturalne
łftl$ $ 0 OWJ
- Może dla jej podtrzymania wych drużyn w lidze?
dry w Macedoni, ale za prawk
1140 M
t'• ll 15 K nk
- Nieraz długo się nad tym
dziwy debiut uważam dopiero warto było się poświęcić i wyukzycz~e24a5. . o ulrsl 55.H
f
stawić tylną część ciała na tę zastanawiałam i nie znalazłam
spotkania z Białorusią.
oros op ·
lendanum ·
żadnego racJ·onalnego wytluróbę?
udany.?
Trzy łyki klasyki 13.45 Konkurs
.
p
_
Elbląscy sympatycy tenisa Pszów 5:5, AZS WSP Często- " 14.05-18.00 Popołudnie z Radiem
. Gdyby koleżanki się tego maczenia.
- Mimo awansu do dalszych
.
- Przed AZS Gdańsk ważny
eliminacji, nie jestem z siebie domagały, nie protestowałaligowy mecz ze Startem El- stołowego liczyll, ie HWO• chowa - Pogoń Siedlce 3:7,, ARnet 14.15 Majster- magazyn majzadowolona. Nie czułam się bym.
- Jaką atmosferę zastała pani bląg. Czy Iwona Bedenak za- cfnlcy Mlexera Polcotexu po• PKT Pabianice - Gorzovia Go- • sterkowicza 14.45 Mechanomania
najlepiej, ale to nie była trema.
16.10 British Top 40- albumy 17.15
Ze wszystkimi zawodniczkami w kadrze? Podobno niektóre stopuje EB, podobnie jak za- konają przemyski Domex w rzów Wlkp. 6:4 .
Quiz 1715 Temat tygodnia 18.05Tabela po V kolejce
meczu o mistrzostwo I ligi.
znałam się przecież wcześniej piłkarki wyżej cenią sobie wy- trzymała Montex Lublin?
3 30 20
20.00 Arnetowy Kulinaliusz 20.05.
- Bardzo bym chciała, aby Niestety elbląianle zremlso· 1. Kormoran ·MorlinyOstróda 7:
doskonale z gry w lidze. Po stępy klubowe.
22.00 Otwarta Scena Poetycka
Pogoń Siedlce 7:3 28-2L
znów wyszedł mi tak dobry wali 5:5.
·
· 7 3 27 23
k kT
32. El
- Wszystkim bardzo za1ezaprostu nie miałam najlepszych
22.05-24.00 SłuchaJ· razem z nami
,
:
orun
try
e
.
ciężkadrze
na
Ostatnio
mecz.
k
·
t
·
·
k
!
·
·
,
·
·
3 26 24
Punkty dla Mlexera zdobyli
o na po onanm 8 ia orusme ,
dm 1 z pewnosc1ą stać mme na
" 0.05-6.00 Muzyka
4. PTK Pabianice 7:
ko pracowałam i czuję się nie30-20
5
.
Pszo'w
Go'mi·k
_
Wojciech
2,
Grzelak
Ryszard
El
k'
.
porażka
że
znacznie lepszą grę niż z Bia- gdyż wiedziałyśmy, · ·
5
5
co zmęczona. Kołczan ·1 z I b d I
RA O I Q
Śl. . 5 29-21
. rozpracowac, Tebecio, Georgij Rubinstein i 6 _Wawel w;=k
bi ąga stara1y się
oznacza
lorusią.
u, Ruda 5
·
· a 1y k' wu etmą· rneob
·
ES KA N ORD
ecnosć Po s I na areme mię- moje słabe strony, a ja ich. Co debel Rubinstein - Grzelak po 7. Gorzovia Gorzów Wlp. 5:5 25-25
- Zadebiutowała paru w reprezentacji dość późno. Jak dzynarodowej. Wiązałoby się z tego wyniknie, p•rzekonamy l. W innych spotkaniach zano- 8 . Domex Przemyśl 4 :6 20-30
towano następuJ·ące rozstuy
wypadły ',chrzciny"?
to ze znacznym ograniczeniem się w sobotę podczas meczu.
- 9. MlexerPolcotexElbląg 3:7 24-26 . Gdańsk UKF 68.63 1· 96.4
·
IO. AZS WSP Częstochowa 0:8 11-39 t. Gdynia UKF 72.92 i 106.7
gnięcia: Kormoran Ostróda •
_ Dziękuję za rozmowę.
- Lepiej późno niż wcale. czasu szkolenia centralnego, a
WfOREK
ł
Adam Suska Wawel Wirek Ruda Śląska 5:5,
„Chrzcin" jednak nie było. nie jest tajemnicą, iż kadrowa
....) t 5.30 _ 2330 _ Wiadomości (co go_g_d_y_ż_t_ra_d_y_cJ;...a_ta_g_i_m_·e_w_z_e_-__dn_i_ó_w_k_a_w_y_n_o_si_3""0""z„t.....----...-..,.,.,.........,,......,...............- ....-.-E...I.,.ek,,..t„r„y„k_T„o..,r...u.,.ń..,..-,...G_o_·r_n_i""k,..._ _ _ _ _ _...,..___(_am
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mnienia O ludziach znanych i nieznanych, tradycje dnia zmarłych rodzime i obce
- cały dzień relacje o sytuacji na drogach
22.00 Radio BBC; 23.05 Muzyczni
goście braci Łyszkiewiczów; 1.00
• Radio nocą prowadzi M. Cegielski
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Iwona Bedenak

(Paw)

Gralo 61
Piąty w tym sezonie turniej
tenisa stołowego open w hali
MRKS Gdańsk o puchar
,,Dziennika Bałtyckiego" zgromadził 61 amatorów pingpongowej gry. Zwycięży! po raz
drugi Kacper Kubisiak przed
Marcinem Czerniewskim, Andrzejem Makowskim i Zbigniewem Kordulą. Następny
turniej odbędzie się 11 listopada br. (sobota) jak zwykle w
hali MRKS o godz. 15.30. Za(Paw)
praszamy!

Przymiarki
koszykarzy
Trefla
Pauzę

w rozgrywkach trzecioligowi koszykarze sopockiego Trefla wykorzystali na
rozegranie dwóch spotkań kontrolnych z zespołami wyższych
klas. Pierwszoligowcy AZS
Elany Toruń okazali się dla
nich jeszcze za mocni
(115:74), ale z drugoligową
Astorią Bydgoszcz podopieczni Adama Zimińskiego już sobie poradzili (87:83).
Oba mecze sopocianie grali
na parkietach rywali, a najskuteczniejszym ich zawodnikiem
był Piotr Bruździak, który uzyska! odpowiednio 25 (100 procent celności z gry - l l) i 24
punkty.
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Tylko rem·1s w Elblqgu

Polscy piłkarze ręczni pnygotowvlą się na zgrupowaniu
w Poznaniu cło ellmlnacylnych meczów mistrzostw Europy z
Rumuaią (2 llstopacla w poznańskie! nArenlen I rewani S li·
stopacfa w Bala Mare).

Eliminacie mistrzostw Europy
Polska 11 11 gra I Rumunią
Jak wiadomo, w grupie eliminacyjnej obok Polaków i
Rumunów występują jeszcze
,,T' Rosji i Islandii. Dwie drużyny awansują do finałów ME,
które odbędą się w maju przyszłego roku w Hiszpanii. Pewniakiem jest Rosja, która dwukrotnie wysoko pokonała Polaków i uświadomiła biało-czer
wonym ile ich jeszcze od europejskiej czołówki dzieli. Pytanie: kto jako drugi wyjdzie z
grupy?
Rumuni wygrali u siebie
dwiema bramkami z Islandczykami i przegrali z nimi na wyjeździe jednym trafieniem.
Chcąc awansować Polacy muszą osiągnąć korzystne rezu !taty z Rumunami i z Islandczykami. A na to się raczej nie zanosi, gdyż te ekipy są wyżej
klasyfikowane od Polaków. a

W imprezie startowało 200
zawodników i zawodniczek z
18 krajów. Po wyeliminowaniu
Czecha i Wiocha, Guzow ki w
finale poko n ał na punkty

Robert Kugiel:

ciężko."

I liga piłkarzy ręcznych
wznowi rozgrywki 11 listopada, czyli po meczach z Rumu(Paw)
nami.

Niemca Fritza Sbnara. Był to
ósmy medal gdat'!szczanina w
tym roku. Ponadto srebrne
krążki wywalczyli: Marcin Nakielski i Katarzyna Czerw, a
biązowe, Joanna Chodakowska
i Anna Wysocka.
W grndniu Guzowski planuje zorganizować w Gdańsku
show, którego ozdobą ma być
fullcontactowa walka zawodowców o tytuł mistrza Euro(sus)
py.

• • a owybr e• wei piłce noinei
s1q
Przez dwa lata obecny prezes Gdańskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, dr Wiesław
Wika gromadził materia! i następnie pisał książ
kę o wybrzeżowym futbolu z myślą o tym, że to
dokumentalne opracowanie ukaże się w obecnym roku jubileuszu 50-lecia GOZPN. Książka
pt. ,,Piłka nożna na Wybrzeżu gdańskim" ukazała się. Tyle tylko, że jej nakład wynosi zaledwie
1100 ~gzemplarzy i nie trafi ona do publicznej
sprzedaży w księgarniach. a większość egzemplarzy otrzymają kluby. Być może w przyszłości

jej dodruk pozwoli na publiczne rozprowadzenie, bo chyba niejeden kibic chciałby ją posiadać.

Kilka zdań o książce. Spisana została na 169
stronach i zawiera kilkadziesiąt zdjęć. w tym
część kolorowych. Jedno z nich pnedstawia rozmowę papieża z ówczesnym kapitauem piłkar
skiej reprezentacji Polski juniorów, gdyniani-

wrocIawsk'I
bunlown1'k

-

Gdyby do czołowych zespo-

łów zaplecza „dołożyć" po

dwóch dobrych Murzynów, mogłyby one z powodzeniem rywalizować w ekstraklasie.
. Czyli będziecie walczyć O I
·
ligę?
_ Jeżeli nie w obecnych rozgrywkach, to w kolejnych.
. W spotkaniu z Czarnymi
Słupsk przez dłuższy czas nie

Wszyscy zastanawiają się czy Arkadiuszowi Konieckiemu, z
obecni zawodnicy potrafią na- którym nie chcieliście współpra·
wiązać do legendarnych przed la- cować. Zostaliście przez klub zaty „Korsarzy". Materiał z pewno- wieszeni. Czy do tej sytuacji rześcią jest, ale trener Adam Pra- czywiście musiało dojść?
ponadto trener naszej reprezen- bucki nie chce zapeszać.
- Zdecydowanie, ale trudno mogliście uzyskać wyraźnej
ograma
Zglinicki
tacji, Jacek
Przypomnijmy, że Wybrzeże teraz do tego wracać. Być może, przewagi. Dlaczego?
niczone kadrowe pole manew- w tych rozgrywkach zasiliła piąt- zarówno klub jak i my, przemy_ Gdzieś w naszej po<lświadoru. Zadzwoniłem do niego ka nowych graczy. Wyróżniająca ślimy sobie niektóre sprawy. Bo mości tkwiło, że Czami beniawczoraj do Poznania. Powie- się postać to z pewnością wycho- z pewnością obie strony miały minek z końca tabeli. 10
dział mi: ,.Z zawodników wy. Przed wami trudny mecz z
wanek Śląska Wrocław Rado- trochę racji. Na pewno żałuję, że
stępujących w zagranicznych
z Wrocla- Notecią. A więc?
klubach mam mieć do dyspo- sław Czerniak, z którym rozma- musiałem wyjechać
. Lubię takie mecze, gdzie
wia, ale z warunków zapewniozycji jedynie Przybeckiego, wialiśmy po ostatnim meczu.
. W poprzednim sezoniśe wraz nych przez Wybrzeże jestem cal- trzeba się maksymalnie sprężyć.
Badowskiego i ewentualnie
Zobaczymy zatem, ile jako zeMichalskiego. Pozostali to kra- z czteroma kolegami ze ląska kowicie zadowolony.
· Ale poziom w II lidze jest z spół jesteśmy warci.
jowi z tym że Budny i Nowa- nie dotrwał pan do końca rozgryMaciej· Polny
kowski z Iskry przyjechali na wek. Główny powód to bunt pewnością niższy, aniżeli w eksobóz kontuzjowani, a z Wasia- p...
traklas-ie_··..· - - - -.....- -.....................,.._....,......,......,......,......,...,...._
· ............
...
.....wi
.....n_ero
.....i""w""k""o""kl"'u""bo"""'w""e""m""u""tre
rzec
ka z Anilany musiałem zrezy- gnować gdyż ma wybity ło
kieć. Z Wybrzeża jest trójka:
Dudaref, Grzenkowicz, Judycki. Powalczymy, ale będzie

Fighfe ' ataku· e
Pięć mecfall, w tym złoty
Krzy11tofa Guzowskiego,
zdobyli klckbokseny Flghłe·
ra Gdańsk na zakoiczonyc•
w Staufenbergu •htrzo•
stwach Europy (llghtcontact)
w wersll WIASKA.

Po poraice na lnauguracię
rozgrywek I Polonią w War·
111'
awl k ....1.
e os.. , ..ane • igowego
SI
Wybrzeia kroczą ocf zwyci,·
stwa cło zwycięstwa.

nem Michalcm Biskupem z Bałtyku podczas wizyty teamu biało-czerwonych u Jana Pawła II w
1990 r.
Rozd1.iały ksiqżki pozwalają zorientować się

o czym mówi jej treść. ~ytuly rozdziałów
brzmią: Geneza piłki nożnej na Ziemi Gdańskiej
( J 884 - 1994); Tworzenie podstaw ruchu piłkar
skiego w województwie gdańskim (1945-1949);
Okres prób i poszukiwań (1950-1956); W kierunku budowy systemu (1957-1975); W nowym
l<sztakie administracyjnym (1976-1982): Przewodząc makroregionowi ( 1983-1990); Powrót
do korzeni (1991-1995); Wojewódzka centrala
'
piłkarska.
Niniejsza notka informuje tylko o ukazaniu
się „cieplej" jeszcze książki, nie jest recenzją, na
którą przyjdzie czas po dokładnym przeczytaniu
(Paw)
opracowania W. Wiki.

Był mecz

dzinę); 6.00 · 20.00 - Skrót wiadomości (co godzinę); o.oo - 23.00 Pogoda (co godzinę); 6.15, 7.15,
' 8.~5, 11.~5'. 15.15, 16.15, 17.15 .
··~ W1adomosc1 drogowe; 0.05, 7.05 ~ Horoskop; 835_. Wiadomości walut i towe_; ~.45 Stoliczek Eski - ~ozmowa
tj z gosc1em; 9._l~. Pol_ p_aczki z rana ~ ko_nkurs n_a _smadan1e, 9.45, 14.45
! Wiadomosc1 kulturalne; 1050 Ka•. len~anum muzyczne; 11.02 Okrągłe
,, p1ęc mmut - konkurs; ]UO TwoJa
, szansa - konkurs 45 ~ekund; 11.35
! Zloty kwadrans Eski - muz_yczny
· Non-Stop; 12.40 WypoczywaJ z nami - rekreacja z Eską; 12.15, 13.15
ft Informator gie_ldowy; 15.10 Co mi
gł} zrobisz Jak 1:1me złapiesz - konkurs;
i . 17 .05 Se_rw1s m~~yczno-filmowy;
i 17.45 W1ad,omoSCJ sportowe;18.35
Muzyk.a,_ktorą ~oc~ac1e; 20.02.?of rący tuzm Eski . hsta przeboJow;
t 22.3~ .• 23.30 Muzyczna godzina
rrulosc1. muzyka Non Stop
ŚRODA
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0 0.05, 7.05 Horoskop; 835 Informa-

I

w którym zdobyłem 14 goli }

fJ,

Napastnik gcfańskiel Polo·
nil Robert Kugiel był W mi•
nloną sobotę autorem kia·
sycznego hat•tricku. W cfru•
giel połowie meczu z Chro•
• kl p1'ł •
, gcf ans
L
urym Gł ogow
kan zdobył trzy gole, kt6re
cf a ły Iego cf rl!i yn Ie IWJC Ię•
stwo, Taki wyczyn to takie
okazja cło rozmowy,

w Polonii.
- Tak, zaczynałem od tram;ikarzy w 1986 r., u trenera Adama
Tokarza, ale wówczas klub nosił
nazwę Stoczniowiec.
. Podobno już od początku
zdradzał pan snajperski talent, a w
trampkarzam był taki mecz, w którym zdobył pan l2 goli.
- Muszę tu wnieść matą poprawkę. Rzeczywiście był taki
mecz w trampkarzach, w którym
Stoczniowiec wygrał z Championem 15:0, a ja zdobyłem w tym
spotkaniu nie 12 a 14 goli.
- No, tego rekordu chyba pan
już w dorosłym futbolu nie pobije.
- Nie. nawet o tym nie marzę.
To po prostu niemożliwe.
• Autorem hat-tricku w drugiej
lidze był pan po raz pierwszy. Czy
zdarzyło się zdobyć panu trzy gole
w trzeciej lidze?
- Tak, ale tylko raz w meczu z
Polonią Elbląg, który wygraliśmy
6:0.
- Poprzedni sezon, właśnie w
Ili lidze, skończył pan z do'robkiem 23 goli. Trochę zabrakło, aby
I zostać królem strzelców.

45 sekund; 12.15, 13.15 Infonnator
w m_iarę_jedze~ia. Sądzę, że_ nie
giełdowy; 15.10 Co mi zrobisz jak
powiedzialem,,Jeszcze ostatmego
,,strzeleckiego słowa: Przy czym ,,. mnie złapiesz - konkurs; 17.05 Serod razu musz~ dodać, ~e zdobywa~ i 1 wis muzyczno-filmowy ESKi;17.45
. 1805 H' t
, · rt
ne przeze rrune bramki to w duzeJ i i w· d
ika. owmosc1 spo owe,' .k k1s omierze zasługa podających mi pil- t
urs;
ca
pa
z
· · · j!' ryJ I Myssane
· bym przec1ez
, Sam ruc
k.·1 ko1egow.
.. 1905
k k, k h- on
1835
0,
·
• uzy a,. 1?rą oc acie,
nie zrobił.
. Jak to jest z tą strzelecką intu- ł Morskie opow1esc1; 21.00_ - 21.30
J~:z me blues - aud. Marcma Szoicją? Ten dar ma się od Bozi, czy
, 1 pmskiego;_ 2~.~5-23.30 Muz~czna
można go wytrenować?
godzt~a ~1'osc1; 2335-1.~ Pwsen_ Raczej jest to rzeczywiście
dar, bo treningi strzeleckie są t · k1 z hstow (co 2 tygodme); 23.35podobne dla wszystkich kolegów z ł ·tl I .OO Magazyn płytowy (co dwa tygodnie)
drużyny.
RA D I O
- W meczu p=iwko Chrobre- - - ·- - ~ - - - mu, przy drugim golu, była taka 1
G D A N S K
sytuacja, i.e Maciej Spyra stnelał
UKF 67.85: 103.7 MHz stereo
do pustej już bramki, a pan mimo
WfOREK
wszystko pobiegł za piłką i jak się
Wiadomości co godzinę; Wiadomookazało, słusznie.
· ·
-bTo był odruch.
sportowe: 7 .10 , 12.10 , 16 .10 ,
. fu bże ·1•.· sc1
k Uważam
t~zeka zawaks.zeh ase urow:c t o- ! 19 .lO;
1
' 5.00 - 9.00 Studio Bałtyk, 9.05 Raow ę wt ie sytuacJac ·
.
. .
- Snajperzy są poszukiwani na 1
d10 biznes, 9.45, 11.45, 13.45 Oglopiłkarskim rynku. Czy ktoś zgłosił
się)uż do Ro~ Kugiela propo- ! i szema n~ telefon; ~0.~-~4.00 Czte~
nuJąc mu zmianę barw klubo- · l ry godzrny dla c1eb1e I rodzmy,
10.15 Horoskop dnia; 10.33 Więcej
wych?
sportu; 10.45, 12.45 Radiowa giełda
_Nie.Jak się zgłosi, to poropracy; 11.15 Ekspert; 11.33 Warto,
zmawiamy, chociaż nie mam zanie warto... 1158 Wstępne notowamiaru wyrywać się na silę z Polonia giełdy; 12.15 Konkurs 10 pynii.
- Sam miałem do pana preten· · tań ... milion złotych; 12.38 Giełda
sje w ,,DB", i.e jako profesjonalny ł papierów wartościowych: 13.15
Kuchnia Dominika; 13.33 Więcej
drugoligowy piłkarz gra pan jeszcze w amatorskiej lidze na asfal· 'j serca; 14.00-18.00 Studio Bałtyk;
t 14.15, 15.15, 16.15, 16.45, 17.15,
cie i w hali.
· Z grą n~ asfalcie już skoń_czy- l 17.45 Informacje miejskie; 14.45
le~. Natoi:rnast w prze~!~ zimo- " Giełda pracy; 15.45 Ogłoszenia na
weJ w hall z rZYJ;mnosctą -~ym . telefon; 18.05 Nieśmiertelny rock;
19.05 Na marginesie dnia; 21.05
Jeszcze pogra • 0 1 e oc~ywiscie
Folklor Zielonej Wyspy; 22.00 Ratre_ner Jerz~ Jastrz~bowski me będio BBC; 23.05 Rozmowy prywatdzie 1TI1al me prze~iwko temu., .
Rozmawia!: Janusz Wozn1ak ne; l.05 Radio nocą

t

. Panie Robercie, w piłkę zaczynał się pan uczyć grać właśnie

!

Fot. Robert Kwiatek

_Głównie zabrakło zdrowia, bo
w kilku spotkaniach nie wystąpiIem z powodu kontuzji.
. Na dwie kolejki przed końcem rundy jesiennej w II lidze ma
pan już na swoim koncie 11 goli.
Czy ta zdobycz pana zadawała?
_ Tak jak ldccydowana więkswść kolegów w II lidze jestem
debiutantem. Tutaj znacznie trudniej O sytuacje bramkowe i strzeleckie popisy. Przyznam szczerze,
iż myślałem, że jak będ.; miał po
rundzie jesiennej sześć zdobytych
bramek, to powinienem być zadowolony Tymczasem mam ich prawie dwa razy tyle, a apetyt rośnie

ft~?jl;~fj~f~
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RADIO
MA- R Y A
Gdańsk - UKF 102,30 MHz
Elbląg - UKF 107 ,4 MHz
2.00, 4.00, 6.25, S.25, 10.25, 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 Jutrznia;? .OO Msza św.; S.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 Radiogazeta; 13.45 Literatura; 14.00 Modlitwa popołudnio
wa z Liturgii Godzin; 14.15 Czas
dobrych nowin; 14.40 Muzyka mistrzów; 15.00 Koronka do Miłosier
dzia Bożego; 15.15, 21.15 Rozmowy nie dokończone; 16.15 Serwis
Radia Watykańskiego; 17.30 Koncert życzeń; 18.00 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

RAD I O--PLUS
UKF67.07 MHz 101.7 MHz
WfOREK

Wiadomości:

od 5.00 do 24.00 (co

godzinę)

Skróty wiadomości: 5.30, 7.30, 9.30,
11.30, 13-30, 15.30, 1830; Wiadomości lokalne: 6.30, 8.30, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 20.30;
Sport: 6.04, 7.04, 18.05
6.43 Ewangelia z komentarzem;
7.25 Patron dnia; 8.10 Gość PLUSA; 8.45 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
Plus 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;
0.05 Radio PLUS Noc; 5.00 Poranek muzyczny
ŚRODA

6.43 Ewangelia z komentarzem;
7.25 Patron dnia; 8.10 Gość PLUSA; 8.45 Serwis ekonomiczny;
10.35 „Ułóż zdanie" - konkurs;
13.15 Serwis giełdowy; 13.40 Propozycje kulturalne; 14. 15 Komputer
nie gryzie; 14.45 Auto Plus Radio:
18.40 Wiadomości z życia Kościoła:
18.52 Bez dymu kadzidła; 19.40
,,Pluszowy kącik"; 22.15 Ewangelia,
23.05 Markowa muzyka; 0.05 Śpie
wam bo muszę; 1.00 Radio PLUS
Noc; 5.00 Poranek muzyczny

RAD I O

-=Rc---M ,F FM
UKF 98.4 i 7352MHz
WfOREK
Wiadomości co godzinę od 0.45;
PROGRAM LOKALNY 10.26,
11.26, 12.26, 13 26, 17 .26; Giełda:
12.05, 14.05; Traffic: 6,26, 6.59,
716, 759, 826, 859, 1426, 1459,
1516, 1559, 1616, 1659
5.()().9 .OO Rano mogę fruwać - pieczemy 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 Rockujemy muzyką
fantastyczną - gramy w rosyjską ruletkę; 19.45-21.45 Radio muzyka
fakty - przegląd wydarzeń dnia;
21.45-1.00 Rock metal funky - zdejmujemy nocną koszulkę; 1.00-5.00
Rozterki marzenia fobie

RAD I O
iE-T
-~z
Gdańsk - UKF 71.69

i 105 MHz
105 MHz
4.00-6.00 Świt z Radiem Zet; 6.()().
9.00 Poranek z Radiem Zet; 6.20,
9.40 Horoskop dnia - Wojciech Jóźwiak; 6.25, 7 .25, 8.50 Mała encyklopedia dobrych i złych obyczajów
Jacka Fedorowicza; 6.50 Zapowiedzi TV; 7.40 Magazyn giełdowy;
8.15 Gość Radia Zet; 8.40 Książki
Czesława Apiecionka; 9.15 Urodziny z Radiem Zet - konkurs; 910 Horoskop Joanny Godeck.iej na urodziny; 950 Ciekawostki Krecika; IO.JO
Bulion Zet; 12.50 Na krawędzi - najlepsi wykonawcy New Rock; 13.15
Dzwonię do pana, pani - pr. Janusza
Weissa; 14.10 Magazyn reporterów
i zapowiedzi kulturalne; 15.10 Hip
Hop Zet 16.50 Ciekawostki Krecika;
17 .05 Na krawędzi - najlepsi wyk.
New Rock; 18.10 Szymoniada pr.
Szymona Majewskiego; 19.05 Komputerowa lista przebojów Radia Zet;
20.05 UK Chart Attack 21.05 Klub
Radia Zet; 23.30 Bezsenność z Radiem Zet; 2.00 Noc z Radiem Zet
Elbląg - UKF 7136 i
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podział nieruchomości może nastąpić,jeże

li jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to ustawa
„o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu
nieruchomości" przewiduje trzy sytuacje,
w których podział nieruchomości może nastąpić niezależnie od ustaleń planu. Dzieje się
to w prąpadkach, kiedy podział nieruchomości ma na celu: zniesienie współwłasności
nieruchomości zabudowanej dwoma lub wię
cej domami jednorodzinnymi bądź innymi
domami mieszkalnymi albo domami mieszkalnymi wraz z budynkami gospodarczymi
związanymi z indywidualnym gospodarstwem rolnym,jeżeli podział ten ma polegać
na wydzieleniu poszczególnym współwła
ścicielom domów wraz z gruntem niezbęd
nym do prawidłowego korzystania z tych
domów, a także wydzielenia gruntu niezbęd
nego do prawidłowego korzystania z domu

lub budynku wzniesionego przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,
- wydzielenia gruntu nabytego w drodze
zasiedzenia.
Jut widać z powyższego, niezależnie od
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczalny jest podział, który zniesie współwłasność gruntu
opisaną w liście pani Katarzyny.
Podział nieruchomości następuje na podstawie decyzji rejonowego organu rządowej
administracji ogólnej, zatwierdzającego projekt podziału. Należy jednak zaznaczyć, że
przy dużych nieruchomościach podział nieruchomości może wiązać się z koniecznością wydzielenia dróg dojazdowych do
poszczególnych posesji. a w niektórych
przypadkach z koniecznością wydzielenia
nawet ulic. Zgodnie z cyt. wyżej ustawą,
grunty wydzielone pod budowę ulic z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem przechodzą na własność gminy
z dniem, w którym decyzja lub orzeczenie
o podziale stały się ostateczne lub prawomocne, za odszkodowaniem ustalonym, według zasad obowiązujących przy wywłasz
czaniu nieruchomości.
Przepis ten, co ciekawe, nakłada na gminy obowiązek zapłaty za grunt nawet w sytuacji, kiedy daleko jest do realizacji docelowej inwestycji. Jest to w moim przekonaniu,
kolejny bezsens tej ustawy .

Arkadiusz Skłucki

Pokai, co zbierasz

Podwieczorek na znaczku

Kawa i ciasto pachnia-

szklanym blatem stolika
zobaczyłam bowiem filazbiory .
telistyczne
Wkomponowane w pastelowe tło z kartonu znaczki, umieszczone między
dwiema szklanymi taflami. zastępowały serwetę
i oryginalnie zdobiły. Od
razu też stanowiły temat
do dobrej rozmowy. Ten
stolik to bvła zaledwie
część ckspo°iycji pana domu. Na ścianach pokoju
wisiały powiększone, kolorowe reprodukcje ciekawych okazów, umieszczone, razem z maleńkim oryginałem
w antyramach. Współczesna technika daje
możliwość wykonania wiernej, w dodatku
powiększonej i w kolorze kserokopii i takie
właśnie duże znaczki pocztowe wisiały na
ścianach. Fakt, że ich właściciel zadba! o udokumentowanie kopii oryginałami, spotęgo
wał wrażenie. I tak oto, poczciwe znaczki, zamiast leżeć w nobliwych klaserach. stanowią
element wystroju mieszkania.
Z podobnym pomysłem wyeksponowania równie drobnych zbiorów, tym razem
numizmatycznych spotkałam się w innym
domu. Tu już właściciel zadał sobie naprawdę wiele trudu , bowiem własnoręcznie zaprojektował wielopiętrowe ramki, w których

--~··.:

umieści! za szklcm monety, a nawet banknoty, które pozostały mu z zagranicznych wojaży . Nie tylko zresztą zagranicznych. Polskie
banknoty i monety, które wyszły już z uży
cia też znalazły swoje miejsce na ścianie.
Najciekawsze są ekspozycje podwójne,
a więc przedstawiające przysłowiowego „orla i reszkę".
Jak widać, mieszkanie można ozdabiać
wszystkim, nawet wysłużonymi dwudziestozłotówkami, pod warunkiem , że nie bę
dzie to przypadkowy banknot oprawiony
w ramkę, a cala, przemyślana kompozycja.
W dodatku mówiąca wiele o gospodarzach
domu.

Ua)

'.

..

Na pnestn:enl ostatnich kliku lat znae1nle wzbogaciła się ogólna wiedza spo·
łeczeństw na temat towarzy11ących nam zagroień zdrowotnych spętanych gordyf•
sklm węzłem z rozwojem cywillzacll, Wydale się, ie najbarclzlei powuechnym
z nich lest zwykły domowy kun. W lego skład wchodzH mogą włosy zwierząt,
wnelklego rodzaju drob10ustrole I bakterie, pnetrwalnlkl grzybów, pyłki kwla·
towe, części owad6w I wiele Innych, specyficznych dla konkretnego łrodowlska
składników. Kurz w kaiclym domu iest Inny, ró:lnle oblawlalą się równlei, o czyn1
wiedzą dokładnie wszystkie osoby o skłonnościach alergicznych, spowodowane
pnez niego dolegliwości.
System ochronny podarowany człowieko
wi przez naturę nieustannie poddawany próbom sprawności, najczęściej nie jest już
w stanie podołać wszystkim tym obciąże
niom. Człowiek w takim otoczeniu choruje.
Wydawać by się mogło, że nic prostszego,
jak usunąć wszelkie drobiny składające się
na ową zabójczą mieszaninę (typowe gospodarstwo domowe kumuluje rocznie blisko 20 kg kurzu). Nic bardziej błędnego.
Największe problemy towarzyszą wła
śnie uswaniu kurzu i brudu przy użyciu przenośnych odkurzaczy właśnie, działających
jak swoista katapulta dla wyciągniętych z zanieczyszczonych powierzchni bakteńi, przeciskanych przez włókna papierowych filtrów z taką samą łatwością jak muchy
pokonujące parkan naszego ogrodu. Pozostają one godzinami zawieszone w powietrzu,
stanowiąc łatwą do wdychania mieszaninę.
Wg niektórych opinii, zawiesina taka jest
bardziej kancerogenna, aniżeli sąsiedztwo
jakiejkolwiek uciążliwej fabryki chemicznej,
a zgodnie z wynikami niektórych współcze
snych badań blisko 90 proc. mieszkań zamieszkanych przez dzieci ma na skutek tego zjawiska potwietrze dużo bardziej
zanieczyszczone aniżeli powietrze na zeDla zabezpieczenia przed nią stworzono
system odkurzaczy centralnych, system znany i stosowany w USA i Kanadzie od ponad
czterdziestu lat i zbierający kurz w pojemniku jednostki centralnej, a następnie wydmuchujący go na zewnątrz budynku. Kilku wiodących producentów wbudowanych
systemów centralnego odkurzania, różni się
między sobą zasadniczo jedynie typem systemu filtrującego wbudowanego w pojemnik na kurz (możliwość wyboru wśród pię
ciu podstawowych modeli filtrów).
System składa się z kilku podstawowych
elementów montażowych. Jednostka centralna odpowiadająca za prędkość strumienia ssącego powietrza, zbudowana z tworzywa sztucznego, metalu lub włókna
szkJanego i umieszczona z uwagi na łatwość
opróżniania pojemnika oraz hałaśliwość pracy silnika na ścianie piwnicy, sutereny, garażu, pomieszczeniu kotłowni lub na strychu.
Kolejny, to pojenmik na śmieci wraz z systemem rur zakończonych niezbędnymi otworami wylotowymi , wydmuchującymi powietrze na zewnątrz. I trzeci - gniazda ssące
w ścianach wraz z giętR'ffn wężem i elementami czyszczącymi. Większość producentów wykorzystuje stal jako konstrukcje jednostki centralnej i zbiornika na śmieci
z uwagi na jej wytrzymałość i lepszą przewodność cieplną, do wykonania instalacji
sięgając po popularne tworzywa sztuczne
jak PVC lub ABS. ze wskazaniem na niepalne, sublimujące w czasie pożaru PVC. Zalecana średnica rur z tego materiału waha
się od 1 1/2" do 2" (mniejsze średnice to
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wyraźnie zwiększone opory przepływu powietrza, a także większa wrażliwość na na-

prężenia

i uszkodzenia mechaniczne).

O~lcNTUJ·SI~ !

j

' \ DOWE CENY I GIRDY NIERU"'O

Mieszkania

szczotkę do podłogi (bez włosów),
szczotkę do kurzu, przybory do czyszczenia

nów,

tapicerki i do odkurzania szczelin . Akcesoria te wykonane są z tworzywa sztucznego
lub metalu i swoimi funkcjami nie różnią
się od wyposażenia dodatkowego zwykłego
przenośnego odkurzacza. Systemy odkurzania centralnego, dzięki zwiększonej sile ssą
cej pochodzącej z dużej i sprawnej jednostki centralnej, czyścić mogą nawet bardzo
głęboko zakurzone dywany, zbierając
wszystkie, nawet bardzo duże, cząstki brudu. W ślad za umieszczeniem dużego silnika w jednostce centralnej, lokuje się ją wizo-

M-2 Gdynia Śródmieście, pow. 33 m
. kw., parter w Ip., cena 35 tys. zł
M·2 Gdańsk Przymorze, po\\. 28 m
kw., Ip. w IVp.cena29,5 tys. zł
M-2 Gdynia Witomino, pow. 30 m
kw., IIJp. w IVp., cena 31,5 tys. zł
M-2 Słupsk centrum, pow. 29 mkw.,
Illp; w IVp.;cena 24 tys. zł
M-3 Gdynia Pustki Cisowskie, pow.
50mkw.,Illp. w Ip.,komfortowe,cena
.
55 tys. zł
M-3 Gdynia Sródmieście, pow. 39 m
kw., lllp. w IXp„ telefon, komfortowe,
cena 50 tys. zł
M-3 Gdańsk Przymorze, pow. 42 m
kw., lp. w IVp.. telefon, cena 43 tys. zł
M-3 Tczew, pow. 48 mkw., Illp. w
,
IVp., cena 38 tys. zł
M-3 Reda,pow.48mk-w.,Ip. wlVp.,
telefon, cena 36 tys. zł
M-3 Gdynia Chylonia, pow. 40 mkw „
tip. w IVp .• po remoncie, cena 41 tys. zł
M-3 Gdań&k: Brzeźno, pow. 47 mkw.,
lp. w Tip., cena 42 tys. zł
M-4 Rekowo, pow. 69 mkw., lp. w
Up., cena 45 tys.
M-4Reda, pow.60m kw.• IIp. w IVp.,
cena 54 tys.
M-4GdyniaCisowa,pow. 67 mkw.,
Xp. w Xlp., cena 59 tys. zł
M-4 Gdynia Obłuże, pow. 68 mkw.,
, llip. w lVp., telefon, cena 57 tys. zł
M-4 Sop0t Górny, pow. 120 m kw.,
parter w Illp.,doremontu,cena 148 tys.
•
zł
M-4 Gdańsk Przymorze, pow. 56m
kw., IVp. w IVp., cena 59 tys. zł
M-4 Gdynia Grabówek, pow. 50 m
kw, IVp. w lVp., cena 48 tys. zł
M-4Hel,pow.56mkw.,llp.wIVp ,
·
cena43 tys. zł
· M,5 Gdańsk Zaspa, pow. 85 mkw.,
VIUp. w Xp. telefon, cena 84 tys. zł
M-5 Sopot, pow. 184 mkw .• parter
w Ilp., po remoncie, telefon, cena 215
tys. zł

I

Działki
'

instalacji montowana być może
zarówno pod podłogami jak w ścianach,
w specjalnych kanałach wentylacyjnych lub
ponad podwieszanymi sufitami. Czasami
przewody układa się we wcześniej przygotowanych bruzdach w wylewkach pod posadzki, ze szczególną uwagą podchodząc
do zapewnienia swobodnego dylatowania
zabetonowanych instalacji. Bez względu
jednak na te drobne ograniczenia, każdy system jest tak prosty w montażu, że może wykonać go praktycznie każdy, nawet całkowi
cie domorosły majsterkowicz.
Kompletne otwory wlotowe, odpowiedzialne za sprawność funkcjonowania całe
go systemu wykonuje się z tworzywa sztucznego lub metalu, przy czym te ostatnie mają
zdecydowanie większą trwałość.
Każdy wąż do odkurzacza centralnego
wyposażony jest w specjalną końcówkę, dopasowaną do otworu wlotowego, umożli
wiającą automatyczne uruchomienie całości
systemu następujące po włożeniu węża odkurzającego do gniazda (sterowanie pod bezpiecznym napięciem 24 V).
Zestaw przyborów do czyszczenia zawiera zwykłe szczotkę do czyszczenia dywaCałość

lowanym lub odległym od części
zamieszkanych pomieszczeniu gwarantują
cym użytkownikom niczym nie zakłócony
spokój podczas sprzątania domu.
Brak recyrkulacji kurzu, o której negatywnym wpływie na środowisko człowie
ka wspomniałem wcześniej, jest również
czynn ikiem stawiającym systemy centralne ponad zwykłe odkurzacze przenośne. Cale powietrze zasysane podczas czyszczenia,
kurz, brud, dym, a nawet niektóre przykre zapachy usuwane są na zewnątrz budynku lub
kierowane do dużego zasobnika.
Zastosowanie systemu scentralizowanego upraszcza ponadto cały cykl sprzątania
domu lub mieszkania, podczas którego nie
trzeba dźwigać i przesuwać po całym domu ciężkiej maszynerii odkurzacza przenośnego wraz z osprzętem i poplątanymi najczęściej kablami zasilającymi. Wystarczy
kilka prostych i lekkich narzędzi, łatwych
w obsłudze i poręcznych, a największemu
nawet leniuchowi sprzątanie przestanie jawić się jako uciążliwy „dopust boży". Stąd
już tylko kawałeczek do prawdziwej przyjenmości.

BoJano, działka budow ·- uzbrojona,
pow. 725 mkw., cena 13,8 zł/mkw.
Gdynia Chwarzno, działka bud.,
uzbrojona,pow.5 730m kw.,cena lOzłf
mkw.
Chłapowo, działka budowlana, me
uzbrojona, pow. 800 mkw., cena IO zł/m
kw.
Chwaszczyno, działka bud., pow. 730
m kw., uzbrojona. cena 57 ,5 zł/m kw.
Bolszewo.działka bud .. pow. 3000m
kw., uzbrojona, cena 9 .2 zł/m kw

Domy
Przymorze, wolno stojący,
pow.106mkw .• działka 719 m kw.,ce„
na 150 tys.zł
Gdańsk Suchanino, wolno stojący,
pow. 250 mkw:, działka 523 mkw., cena 188,5 tys; zł
Luzino, wolno łitojący, pow. 180 m
kw., działka 1000 mkw., cena 30 tys. zł
Gdynia Redłowo, ~olno stojący, pow.
c. 200 mkw., działka 520 mkw., komfortowy. cena 230,5 tys. zł
Gościcioo, wolno stojący ,pow. 105 ro
kw., działka l 900 mkw., nowy, cena
106 tys. zł
Gdańsk

Juliusz Koropecki

Z notatnika doradcy podatkowego

DOM OSIEDLE
MIESZKANIE

Zamienił stryjek domek na kawa erkę
.... odpa ił fiskusowi

redaguie
Sławomir' Bibulski

Male b1 owdo u

Wobrocie nieruchomościami I prawa·

malątkowyml (spółdzlelcze własno·
śclowe prawo do lokalu mle11kalnego

ml

lub uiytkowego oraz wynlkaf qce z przy·
dllału spółdzlelnl mleszkanlowef prawo
do domu lednoroclzlnnego lub prawo do
lokalu w małym domu 111ie11kalnym,
a takie prawo wieczystego uiytkowanla
gruntów) dośc często dokonywana fest
zamiana.

Coraz więcej osób z własne! woli lub
tel\ z konieczności pracuje w domu. Mlesz•
ka11le opr6cz spełnienia swolel poclstawowe1\ funkcfl, musi spełniać rolę pracowni,
gal:1 lnetu czy biura,
S',\ąd począwszy od dziś zajmiemy się.czę
ściowym przystosowaruem frag~entu _i:rues~-

I

,j~

Jr.

I

magazynowania większej

rze (lub białą). podłogę pokryto wykładziną

liczby materiałów .
W oknach zastosowano żaluzje pionowe
na całej ścianie okiennej, tak aby nie dzielić
kompozycyjnie ściany, co w tak małym wnę
trzu nie byłoby korzystne. Ściany wytapetowano tapetą, fakturalną, w jasnym kolo-

dywanową.
W następnym wydaniu Domu będziemy
kontynuować temat domowych miejsc pracy prezentując biuro dla 2 i 3 osób.

wzrośnie potrzeba

I

Na razi zak a y

Jeden temat architekta wnętrz

kania do nowych, dodatkowych tunkcJL Dzisiejsza propozycja to biuro w domu . Jest to
.
biuro małe,jednoosobowe .
Ab-v zrealizować pełen program bmrowy
ze star.t0wiskiem pracy dlajedn.ej_ ~s'?b)'. V:Ystarczy pokój ca 2 x 3 m. Le~1eJ Jezel! Je~t
większy, ale już taki umożliwia stworze_me
samodz,ielnego stanowiska. Na program uzytkowy składają się: blat roboc~y wsparty ~a
dwóch komodach z szufladarru, szafa narozna i krótka szafka z pólkami na ksią~ki i segregatory biurowe. W narożu ~aprzec1w weJścia znajduje się kącik dla g~sc), s~ładaJ_ący
się z dwóch krzeseł - fotehkow 1 ~tohk?.
Meble ustawiono tak, aby wykorzystac narozniki - w jednym szafka w drugim stolik. Stanowisko pracy wyposażono w wygodny ~otel obrotowy z regulowaną wysokosną.
Pomieszczenie oświetlone jest przy pomocy
długiej lampy w formie przeciętej rury prze.
,
słoniętej rastrem.
Ilość mebli może wzrosnąc prawie dwukrotnie, jeżeli wystąpi potrzeba stworz~n~a
dodatkowego stanowiska pracy lub wyrazrne

.

•

wnątrz.

Kto z nas nie zbierał znaczków? Wszyscy pnechodzlllśmy tę miłą skądinąd cho·
robę, lednak nie wszyscy zachorowaliśmy na filatelistykę dożywotnio. Ci, którym to
zostało ddelą się leszcze na takich, którzy gromadzą cenne I rzadkie okazy fllate·
llstyczne I tnymalą le w sejfach, oraz takich, którzy zbierają znaczki z nawyku
zbierania I chętnie le eksponuią. Na takich spokojnych fflatellstów, traktujących zble·
ranie znaczków lak zabawę, a nie lokatę kapitału, traffłam całkiem pnypodkowo.
Zostaliśmy bowiem 1aproHenl do znajomych na ••• podwieczorek.
ły kusząco już od progu,
jednak nie to przyciągnę
ło naszą uwagę . Pod filiżankami, a ściślej pod

D ziś: kąft"
.. ,

Żona moia odpoczywa. Co? No, odkurza ...

Podział nieruchomości

Pani Katarzyna W. zwróciła się z nastę
p11jącym problemem:,, W spółnie z kilkoma
rodzinami,przed kilku laty zakupiliśmy duUl działkę budowlaną, i na niej postawiliśmy
swoje domy. Do dnia dzisiejszego stan prawny tej nieruchomości jest nie regulowany
ponieważ budynki stoją na gruncie stanowiącym nasYI współwłasność. W miarę upły
wu czas11 sytuacja ta zaczęta rodzić określone konflikty. Czy moiliwy jest taki podział
nieruchomo.fri, aby każdy posiadał swój
własny »kawałek« dziatki, a jeżeli tak to
w jakim trybie?".
Pomimo to, że generalną zasadą jest, iż
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Architekt wnętrz Bogusław Żukowski

W świetle przepisów art. 10 ust.I pkt 8
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku Dz. U. nr 80 poz. 350 z późniejszymi
zmianami) źródłem przychodu jest również
zamiana:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowe
go oraz wynikającego z przydziału spółdziel
ni mieszkaniowej prawa do domu
jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów pod warunkiem, że dokonana zamiana
nie stanowi działalności gospodarczej i dokonana została przed upływem 5 lat licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym nastą
piło wybudowanie lub nabycie tych nieruchomości i praw majątkowych.
Trzeba również mieć na uwadze, że od
tego podatku dochodowego na mocy przepisu art. 21 pkt 32a ustawy zwolnione są przychody uzyskane z zamiany:
a) budynków mieszkalnych lub ich części
oraz udziałów w tych budynkach,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikające
go z przydziału spółdzielni mieszkaniowej
prawa do domu jednorodzinnego lub prawa
do lokalu mieszkalnego w małym domu
mieszkalnym
c) gruntów lub prawa wieczystego użyt
kowania gruntów związanych z budynkami
lub prawami wymienionymi pod lit. a) i b).,
jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie te
nieruchomości lub prawa.
W praktyce więc gdy przykładowo starsze małżeństwo (którego dzieci wyfrunęły
w świat) chce zamienić swoje spółdzielcze
mieszkanie własnościowe duże na mniejsze,
również spółdzielcze własnościowe, to te-

go typu :zamiana nie powoduje konsekwen·
cji podatkowych.
Natomiast w przypadku, gdy osoba posiadająca rozpoczętą budowę domu (np. szeregowiec w stanie surowym otwartym) chce
drogą zamiany wejść w posiadanie np. mieszkania w domu wielorodzinnym, to tego typu
zamiana powoduje określone konsekwencje
podatkowe. Zgodnie bowiem z przepisem
art. 19 ustawy przychodem z zamiany rzeczy
i praw majątkowych dotyc2.ących między
innymi obrotu nieruchomościami i prawami z nimi związanymi jest nadwyżka między
określonymi w umowie zamiany wartościa
mi zamienianych praw i rzeczy, uzyskana
przez tę stronę umowy, która zamienia rzecz
lub prawo majątkowe o wyższej wartości,
pomniejszona o koszty zamiany.
Jeżeli w podanym przykładzie przy zamianie szeregowca w budowie nastąpi zamiana ekwiwalentna na mieszkanie w domu
wielorodzinnym lub na spółdzielcze własno
ściowe prawo do lokalu mieszkalnego, to
przy takiej ekwiwalentnej zamianie nie bę
dzie nadwyżek W"rtości, a więc nie będzie
przychodu z tytułu tej zamiany i konsekwencji podatkowych.
Ustawodawca zwalnia również od podatku dochodowego przy zamianie te
transakcje, w których z tytułu jednej umowy przychody nie przekraczają kwoty stanowiącej trzykrotności najniższego wynagrodzenia pracowników określonego
w odrębnych przepisach za grudzień roku
popnedzającego rok podatkowy. W biei.ą
cym roku jest to kwota 720 zł.
Przepisy art. 24 ust. 6 powołanej ustawy
stanowią, że dochodem z zamiany rzeczy
i praw majątkowych jest kwota stanowiąca
równowartość przedmiotów umowy zamiany pomniejszona o koszty zamiany.
Jeżeli zatem zamieniamy domek letniskowy o wartości 40 OOO zł na kawalerkę o wartości 35 OOO z! i poniesiemy koszty zamiany
w wysokości np. 2000 zł, to osiągnięty dochód z tej zamiany wyniesie: 40 OOO - (35 OOO
+ 2 000) = 3000 zł a podatek dochodowy od
tego dochodu uiścimy w wysokości określo
nej w art. 28 czyli 10% t.j. 300 zł. Natomiast
jeżeli zamienimy nakłady na budowę (budowa - stan surowy otwarty) w wysokości
80 000 zł na mieszkanie o wartości 35 OOO
2 OOO
zł, a koszty zamiany wyniosą np.
zł to, dochód osiągnięty w wyniku tej za-

miany wyniesie 80 OOO - (35 OOO + 2 000) =
43 OOO zł i będzie doliczony do pozostałych
do.:hodów i opodatkowany wg. skali (art. 27
ust. I ustawy).
Ponadto przy umowach zamiany wystę
puje obowiązek uiszczenia taksy notarialnej naliczanej od podstawy, która zawsze
stanowi przedmiot zamiany o wyższej wartości. Dochodzi do tego obowiązek uiszczania opłaty skarbowej, którą (zgodnie z art. IO
ust 1 pkt 2 Ustawy o opiacie skarbowej z 31
stycznia 1989 r. Dz. U . nr 4 poz 23 z póź.
zmianami i rozporządzeniem ministra finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie
opiaty skarbowej Dz. U. nr. 136 poz. 705)
nalicza się przyjmując za podstawę przy zamianie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowe
go prawa do lokalu mieszkalnego na taki
lokal lub prawo do lokalu - różnicę wartości
rynkowej zamienianych lokali lub praw do
lokali oraz przy zamianie w pozostałych
przypadkach - wartość rynkową rzeczy lub
prawa majątkowego, od którego przypada
wyższa oplata. Opłatę tą ponosi się w wyso.
kości:
1) 5 procent przy przeniesieniu własności:
nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
2) 2 proc. przy przeniesieniu własności
rzeczy ruchomych lub praw majątkowych
innych ni ż w punkcie 1.
Obowiązek uiszczenia taksy notańalnej
i opiaty skarbowej ciąży solidarnie na
wszystkich stronach umowy zamiany, a opiaty te wymierzane i pobierane są przez notariusza. W umowie zamiany strony mogą
określić tego, kto poniesie te opiaty chociaż
zwykło się przyjmować zwyczajowo, że
opiaty ponoszą wszystkie strony w równych
częściach, lub tylko ta strona, która uzyskuje przedmiot zamiany o większej wartości.
Z przedstawionych zasad dokonywania zamiany i związanych z nimi obciążeń
fiskalnych wynika, że regulacje podatkowe w tym zakresie nie są jednoznaczne
i proste. Dlatego lepiej jest korzystać przy
takich zamianach z porad doradców podatkowych, aby uniknąć kosztownych błę
dów zarówno przy ustalaniu wartości zamienianych świadczeń jak i określaniu
kosztów i opłat dokonywanych zamian.

Kalina Kunowska

1vl'1,::,"-c 01UH11

uuŁLiSL.cN t7RZfJMUJĄ

ZAPłA TĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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GLAZURA
Wt OSKA

8.00 • 18.00 Sobola 8.00 • 14.00
80-398 Gdańsk

~~3

tef.lfax (0-58) 53·1~1

~-OOO Pruszcz Gdansl:i
~248

telkx (0-58) 82-20-a1
t!x512240

-----Materiały budowlane i wykończeniowe
BEZPOŚREDNI IMPORTER
Klinkierowe płytki: . . . .
PODŁOGOWE, PRZECIWPOŚLIZGOWE

ELEWACYJNE, STOPNIE SCHODOWE
PARAPETY JEDNO I DWUSTRONNE
Cegła:

Kleje i fugi dla budownictwa:
"LITOKOLn, "CERESIT'
"KREISEL", "ATLAS"
KLEJE EPOKSYDOWE
MASY SAMOPOZIOMUJĄCE
Sll..lKONY
Wykładziny

ITB

DACHÓWKI
I CERAMICZNE

Polecamy dodatkowo w Pruszczu:

Tarcica:
SOSNOWA

TYSAND.FARBY EMWYJNE.OLIDNE,USTWYWYKOŃC'ZENIOWE,
NARZĘDZIA, GIPS, PŁYTY GIPSOWE, GAWBIITON, CEOŁA, PAPA.

1,.1591a

Wełna

SA-

Płyty

1.

- izolacja

POLECA

m.li. . UIQ

ścian,

podłóg,

stropów,
stropodachów
2. Maty, otullny - izolacja
rur i bojlerów
- Wyrób ekologiczny, niepalny,
hydrofobizowany,
- zastępuje styropian
cena m• już od 41 zł+ 7% VAT
m 2 - od 2,40 zł+ 7% VAT

n

~o~

~~~~
((.,,~'>o..

~·
• Gdynia Grabówek,
O
ul. Opata Hackiego 12
ff 23-08-02, 23-52-86 .ł-tt;
Ił_~
l:) b
MTS s. c. Gdynia.
~~A
ul. Mściwoja 1O
~ .l_.
ff 20-89- 79
• Sklep firmowy Gdańsk
ul. Stągiewna 1
ff 31-69- 17

tel. 81-49-32, tlx 84-13-15

Magazyn: Gdańsk-Osowa (Dworzec PKP)

pełna

o dziurawka
o kratówka
typu K·2, K·3

ISOLIT, ul. Komunalna 1
37·450 Stalowa Wola,
tel.Jfax (0·16) 42-44-33

-LEKKIE, ROZPifTOŚĆ do 7,2 m
-CENA: PROMOCYJNA

Gdańsk-Bysewo,

ul. Budowlanych 7,
tel. 475-625 lub 41-12-81
wew. 625

14623/12123

GDAŃSK, ul. Wielopole 6
tel. 474-802 wew. 319

®

TAPETA

TAPETY

z włókna szklanego

RYNNY PCV

I GATUNEK
NISKIE CENY
ATRAKCYJNE UPUSTY

EKRANY

HAGAR,. GDYNIA
UL. AKACJOWA 55 A
TEL.248-379

OCIEPLAJĄCE

MARKET SA.;

WYKŁADZINY
o dywanowe (szer. 2,4 m) o PCV (szer. 2, 3, 4 m)

HURTOWNIA I SALON FIRMOWY
Gdańsk-Suchanino

SCHODY

ul. Schuberta 104, telJfax 321-713

kręcone

SALONY SPRZEDAŻY
Gdańsk, uJ. Mostek 2/-ł
Gdynia-Chylonia, ul. Rozewska 1
tel. cen. 31·92-64, 31-91-53 wew. 39
telJfax 23-09-78
·

To trzeba koniecmie poznać i zobaczyć
'
Dla zainteresowanych próbki
i możliwość zakupów stojaków na raty.
17482i05/31t.l

-

zIEMSKIE

TOWARZYSTWO ZIEMSKIE S.A.
OFERUJE W GDAŃSKU OSOWEJ :

- komfortowe mieszkania

własnościowe

na kameralnym 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 indywidOalnie
- ceny promocyjne

BUDL'JE W DZIELNICY GDAŃSK-ŁOSTOWICE POUJTINIE
OSIEDLE MIESZKANIOWE SKŁADAJ,'\CE SIĘ Z NISKICH
BLOKÓW MIESZKALNYCH I DOMKÓW JEDNORODZIN·
NYCH Z MATERIAŁÓW TRADYCYJNYCH EKOLOG!CZ·
NYCH (ceramika)
PRZEDPłATA Y..'YNOS!:
· 30% WARTOŚCI MIESZKANIA D!A POSIADACZY KSL'\ŻECZEK MJESZKANIOWYCH LUB,
- 40% D!A OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH KSIĄŻECZEK

O materiały wykończeniowe ·

O dywany i chodniki

TOWARZYSTWO
••6U<A AKCYJNA

_.
_____
__
_ _ te!.
,,so2•
s2-12-9s

/budownictwo mieszkaniowe I lm11/

GDYNIA, SKWER
KOŚCIUSZKI 13
TEL. 297-044

Magazyn: Gdynia
tel. 21-30-21

)-

.;.;JJ ; L
b-.,;;,;;;~~.;;...;--......
tel. 31·09-27
IL

DEKORATOR

tel. 52-73-64

80-851 Gdańsk
ul. Bielańska 5
Tel. 31·10-84

I o ścianki działowe w systemie" Knaufa' I
I
I
11 ::a ślusarka aluminiowa
I
terakota
marmur,
posadzki,
O
I
!
Gdańsk,
I· PREFABEX I· ul. L.1"tewska 11 j,., [-80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 3 l
ill

;: I Cl tynki szlachetne

STROPY PREFABRYKOWANE

o

<

Somonino

~ I o oświetlenia sufitowe

RURY VIPRO
BLOCZKI BETONOWE
PŁYTKI CHODNIKOWE

Znikają grzyby, wilgoć
i stęchlizna.

bezpłatnie.

WIELE INNYCH MATERIAŁÓW:

mineralna
-pp,1uJ1...t0 poL

14380

Sufity podwieszane
mineralne

i gotowe.
•

• Atesty PZH i EWG.
• Wystawiamy faktury VAT.
• Środek wysyłamy
na cały kraj.
• Prospekt i cennik

Pokrycia dachowe:

dywanowe:

23·19-85 w. 36

KR(GI BETONOWE
DROGOWE,
YOMBY
RURY BETONOWE

PŁYTY

· 2 x pomalować ścianę

SZAFKI l KABINY ŁAZTENKOWE
WANNY. UMYWALKI, KOMPAKTY
BATERIE, GRZE.JNIKO-SUSZARKI

"NOVITA"

NOWE WZORY
ł GOYNIA, ul. HUTNICZA 40
tel. 23-0()..25 w. 36

• Izolacja pozioma
bez kucia i odkopywania
fundamentów.
• Osuszanie ścian • proste

Wyposażenie łazienek:

KLINKIEROWA
ELEWACYJNA
DROGOWA

..
"'-

GLAZURA
TERAKOTA
GRES

Izoluj sam swój dom
oryginalnym niemieckim
środkiem „ISOUT®"

I-

~

HURTOWNIE~SKLEPY

PŁYTY

EKO PLUS
,,
ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA
MIESZCZĄCEGO SIĘ WGDAŃSKU·ŁOSTOWICACH :
PRZY UL. NIEPOŁOMICKIEJ 40,
TEL. 39·93·83 od 8.00 da15.00.

-

-

~-

GIPSOWE

CENY FABRYCZNE
AUTORYZOWANY ~ nlDR GIPS _~

Gd.-Oliwa
ul. Wita Stwosza 54/1
tel. 52-33-42

==

=

DEALER

SYSTEMY WENTYLACYJNE I OŚWIETLENIOWE

TNERMATEX
SUFITY PODWIESZANE
ZPt.YTAMI ZlllÓKNA MINEP.ALNEGO

blachodachówka

CflnJTfftr:rr

POKRYCIA DACHOWE
I ŚCIENNE

QB8Z

MATY, PŁYTY, OTULINY
DO IZOLACJI I OCIEPLEŃ

GIPSY

- domy wolno stojące

SZPACHLOWY * BUDOWLANY * TYNKARSKI

wg indywidualnych wymagań klienta

fii'iiHPOli •UPPI ~ i=it-Mn~ IVd=i'i

OFERUJE RÓWNIEŻ:

- działki budowlane w Slawoszynku

WEŁNA

MINERALNA

.g

kolo Karwi (1,5 km od morza)

jjic,

informacje w siedzibie Spółki, Gdańsk,
ul. Bielańska 5, pok. 202, tel. 31-10-84, 31-90-72

Szczegółowe

/RAI-FIC
CORPORA T10N

Gdańsk, ul. SZCZECIŃSKA 41-49

tel. 56-12-71 w. 39, 56-12-87 w. 39
tel. 0-90 50-96-60

~

·9UDOWLAflł"

(fil

I I

System KBE, Panorama
Produkcja, sprzedat, montat. Atrakcyjne ceny
Dopłata za kolor tylko 15%

fAATERIA&~

.

'

.

.

Wielka promocja systemu KBE !

GWÓŹDŹ DO TRAPEZU

METALOWE
• PROFILE
poddaszy
sufitów,
osłon,

do budowy ścian,

~L

• GIPSY, SZPACHLE,
KL.EJ GIPSOWY

samowu lkanizuiąca się
podkładka z gumy EPDM
BY NAWET KROPLA WODY
NIE PRZEN[KNĘŁA
PRZEZ TWDJ DACH

·AKCESORIA
uchwyty
narożniki, taśmy, wkręty,

J

81·969 Gdynia
ul. Janka Wiśniewskiego 20
tel. {058) 27 86 96 fax (058) 27 86 74

pierścienie

ABY żADNA WICHURA
TWEGO DACHU
NIE ZERWAŁA

łeb gwożdzia pomalowany ~

r na kolor Twojego dachu
l NIEZDZIERALNĄ FARBĄ

~-1
50 µm ocynku
ABY NIE ZARDZEWIAt
PRZEZ WIELE LAT

-~,

·*
.$:',·,~)
(*) cena netto zalecana przez GUNNEBO

Gwóźdź zale~any do mont~żu blach trapezowych, falistych,
blachodachowek, op1erzen. płyt dachowych typu. Onduline

Biuro Sprzedaży na Polskę północną:

.

PH "HAMAR"

ul. Łuzycka 9, 81-537 Gdynia-Redłowo, tel. (0-E,8) 22-12-l3

Autoryzowane Punkty Sprzedaży:

DOMY
IA I T,ó.mieście
MIESZKA
lokalizacje w
w j tkowe

GDYNIA ul. Śląska 35/37 tel. 20 92 33
,
GDANSK ul. Grunwaldzka 76/78 tel. 41 12 31 w. 333, 341
AIAS,7VCH
ZAPRASZAMY Do nłl
Lr
1

BIUR o~LQC!?EN'
\X.

-,.,

SUFITY PODWIESZANE
THERMATEX

ELEWACJE WINYLOWE
SIDING VYTEC

PUNKTY SPRZEDAŻY:
Gdańsk,

ul. Na Zboczu 105, tel. 32 67 66

Gdańsk, ul.

Mi&!ki Szlak 48/50, tel. 090 50 33 94. 31 05 11

Elbląg: "TECH~BUD" ul. Warszawska 66 tel. 32-79-08
Starogard Gdansk1: "~EBIUT", ul. Kanałowa 21 tel. 240-61 w. 133
Gd~rna Redłowo: PPH DOMAX". ul. Wielkopolska 23 tel 0-90-50-20-36
Kosc1.erzyna_:, PH "ELG.~AND", ul. Przemysłowa 4, tel. 86 _27-81, '
Reda. PPH" DOMl~IK . uLWejherowska 67, tel. 72-32-23;
Tczew. PH AMAD . ul. Zw1rki 40, tel. 33-81-31 ·
Gdansk: Sklep Metalowo-Sanitarny, ul. Targ Rybny 10 c tel 31-24-02
.
Gdynia Sklep Metalowy, ul. Morska 93 tel 20-59-48. .
.
'
Gd . k' PH
Pru
M. Rokita. ul. Grunwaldzka 21 tel ,82-36-83
ans i:
szcz
.
P~ck: Lesner SMR, ul. 10 Lutego 27, tel 73-22-70 .
W,adysławowo: Lesner. Sklep Wielobranżowy, ul. Porto~a 5, tel. 74-00-66,
0

Gdllń1k, tel.lfsx 31-8()-62, tel. 31-50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fsx 46-35-68 cafą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04.79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00· 16.00; Elbl.g, tel !f. 32 '.. , .
·,V-94, tel. 33-54-09
· BK
'
.
w godz. 8.00-18.00; PmuczGdllń1kl, tel.lfsx 82·23-25 w godz. 8.00. 18.00; T.:.n,w, tel.lfsx 31-63-26 w godz. 8.00 • 16.00; Statr,g11rdGd•ńald, tel.lrsx 220·80 w godz. 8.00 • 16.00
A

•
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KOTŁY

c.o.

detal

KUP/łEŚ DWUPOZIOMOWY APARTAMENT,

GAZOWE

-,

===~OD~

hurt

FAJS • MORA
ARGO • TERMET

GRUNDFOS,DANFOSSiSAMSON

Vaillant

v1EiMANN

D

WODA, PARA * OLEJ , GAZ* 10 _ 10 OOO kW
INSTALACJE: C.O . * WOD.-KAN. * GAZOWE

niezawodności

ZGŁOŚ SI~ DO NAS I

GRZEJNIKI PŁYTOWE FERROLI • GRZEJNIKI GAZOWE
ZBIORNIKI PALIWA • KOMINY I WKŁADY KOMINOWE
MIEDŻ -SAN HA, WICU • A RMATU RA CIEPŁOWNICZA
POMPY • KO MINK I NA GAZ • ANALIZATORY SPALIN

ENERGOOSZCZĘDNE TRWAŁE CICHE

WSZVSTKICH TYPÓW

INTELIGENTNE DO:

NA INDYWIDUALNE

kotłowni centralnego ogrzewania
instalacji wodnych i ściekowych

ZAMÓWIENIE WYKONUJE

zbrojeniowa

·}'.·

·

Pompy GRUNDFOS

SCHODY DREWNIANE

•SPRZEDAŻ* MONTAż~ SERWIS*~"
~

to szczytowe osiągnięcie techniki
i gwarancja długotrwałej

" ,, pręty żebrowane i gładkie

~-- UNITHERMs.~.

węzłów cieplnych
dużych systemów cieplnych

n walcówka

O blacha od 1 do 120 mm
, kątowniki

80 - 171 Gdańsk
Tel./Fax (O 58) 32 52 33 lub 32 69 62

ul Małcużyńskiego 17,

o płaskowniki

EUROPLAN POLAND

81-354 GDYNIA

U nas kupują sąs1edz1 naszych klientów.
Zawsze ? Nie zawsze. Ale coraz częściej.

UL JANA Z KOLNA

TEL/FJJ.

55

21·73·15

pompy specjalistyczne, systemy sterowania i
regulacji DELTA CONTROL

O rury

PRE-Stal

41-20-56

Gdańsk-Kokoszki

wew. 479 i 480

ul. Budowlanych 31

SIEĆ HURTOWNI ELEKTROTECHNICZNYCH

TEL.JfAX (0-58) 52·27-01
STARY RYNEK OLIWSKI 8(DAWNA ARMII POLSKIEJ)
TEL. (0-58) 52·19-92

STOLARKA OTWOROWA· STOLBUD
O DRZWI SOSNOWE, MAHONIOWE, DĘBOWE
D PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE RIGIPS
O OKNA DACHOWE FAKRO
O DESKI PODŁOGOWE
o PARKIETY
O BOAZERIA

Oferujemy

~

aparaturę

MERLIN GERIN~.

niskiego

napięcia

i

-

02-767 WARSZAWA, ul. Łukowa 9
tel. /02/ 644-34-43, fax 644-34-75

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
80-557 GDAŃSK, ul. Marynarki Polskiej 59
tel./fax /058/ 43-70-36, 43-70-55, 43-70-57
44-100 GLIWICE, ul. Boh. Getta Warszawskiego 9
tel. /032/ 38-26-68, fax 38-26-52

ELBLĄG

ODDZIAŁ SŁUPSK

e
•
•
•

e

•
•
•

CIEPŁOMIERZE,

POMPY, ZAWORY
REGULATORY
OGRZEWANIA
GDYNIA
ul. Opata Hackiego 12
tel. (0 -58) 23-41 -05
tel./fax: 23- 10-96

KUPUJĄC U N.AS MASZ ULG~ PODATKOWĄ

NA REMONT I MODE~NIZACJ~

PROFILE METALOWE (SCIANY, SUFITY, OSŁONY, PODDASZA)
GIPSY SZPACHLE, KLEJ GIPSOWY, GOLDBAND, ROTBAND, PERLFIX
ł::l)~ ~
- GIPS TYNKARSKI MP-75 (KNAUF)
~
I
- WKRĘTY. TAŚMY, NAROZNIKI
';!
Materiały termoizolacyjne
- WEŁN A MINERALNA, FARBY
RIBUO SC

1-

(0:cill f[.,_l

GDYNIA-ORŁOWO

93

©L7~WQQ:!J Gt~:aa
• płyty laminowane, wiórowe, twarde
• sklejki, boazerie, blaty i pochodne

rei.

43

zawory termostatyczne (DANFOSS)

•
•
•
•
•
•
•

WROCŁAWSKA

-

tel./lax {0·50) 32·14·49

WODOMIERZE • TERMOSTATY

ul. Słowac k iego 83
tel. (0-58) 57-59-53

==~OD~

O KANTÓWKI
§
O DRABINY MALARSKIE
~
O OKUCIA DRZWIOWE, MEBLOWE
O ARTYKUŁY METALOWE
O USŁUGI STOLARSKIE I OGÓLNOBUDOWLANE ~

ul. 012eszxo111ej 2
80·389 GDAŃSK, ul. Śląska 66
tel. (0-59) 266-59
tel.Jfax (058) 53-47·15, 57-06·54
Znana firma z duiym doświadczeniem w dziedzinie oszczędności
I pomiaru zużycia energii cieplnej oraz wody utytkoweJ poleca:

• styczniki, wyłączniki silnikowe
• wyłączn iki do instalacji elektrycznych
• prefabrykowane szynoprzewody

GDAŃSK

----

WOŁOMIN

O TARCICA

ODDZIAt

[®]Telemecanlquei

zabezpieczenia różnicowa - prądowe, przekaźniki

SANEJ;

-

ul. Ogólna 17 a

• aparaty modułowe MULTI 9 - wyłączniki,

I

WYZWANIOM DNIA DZISIEJSZEGO I PRZYSZł.OŚCI
MOŻESZ SPROSTAĆ TYL.KO Z FIRMJł ·

GDAŃSK-OLIWA, UL. DROSZVŃSKIEGO 13

l:H-A
;li\'i'I'DETAL
I•lHURT-

-

-

--

automatykę węzłów ciepłowniczych, ciepłomierze (DANFOSS)
termostaty programowane (DANFOSS·RANDALL)
wodomierze mieszkaniowe I domowe (METRON)
wodomierze przemysłowe (POWOGAZ)
ciepłomierze Metronie I Supercal
(METRON, POWOGAZ, MEINECKE, GWF, HYDROMETER)
zawory do regulacji pionów (ORAS)
pompy (GRUNDFOS)
stalowe zawory kulowe (VEXVE)
mosiężne zawory kulowe (BUGATTI)
przetwornice częstotliwości VLT (DANFOSS)
zawory zwrotne (DANFOSS·SOCLA)
manometry i termometry {KFM, KWT)
przeponowe naczynia wzblorcze (REFLEX)
magnetyzery, zawory zwrotne, osadniki siatkowe.

„

WSPANIAŁA LOKALIZACJA NA WZGÓRZU

WGDYNI WIELKIM KACKU

REALIZUJEMYBUOOWĘ SZEREGOWYCH DOMÓW JEDNORODZINNYCH
TWORZĄCYCH BEZPIECZNY, ZACISZNY, KAMERALNY ZESPÓŁ WOKÓŁ
WSPóLNEGO DZIEDZIŃCA

·sPRZEDAż MATERIAŁÓW FIRM: ·

&..

PŁYTY

8

~

Rigips'.

DHR$1MONETI

7 25

- hebel

'

GIPSOWO· KARTONOWE·
PŁYTY SPECJALNE· GIPSOWE
"RIFLEX" 6 mm i inne

KONSTRUKCJE· OSPRZlljT

•

Kotły ~Vaillanł ~,l!lfllfiłi_,
Armaturę grzewczą f,crr.~HelZ

• Grzejniki co/fJ"VECTOR
Grzejniki łazienkowe
Wkłady kominowe
Izolacje Thermaflex
Rury i k~ztałtki z miedzi

• Poszukujemy do współpracy
dystrybutorów grupy „B"
• Udzielamy rabatów!

GDAŃSK, ul. Kościuszki 6, tel. (0-58) 41-23-80

"

OFERUJEMY RóżNEJ WIELKOŚCI ATRAKCYJNIE WYPOSAZONE
PIĘKNE DOMY Z GARAZEM I DZIAŁKĄ. ORAZ FUNKCJONALNE
MIESZKANIA f50 :-OOm'/ JEDNO -I DWUPOZIOMOWE Z GARAŻEM W
OSIEDLU ,ORLE GNIAZDO" W GDYNI • WIELKIM KACKU

I

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

MIEDZIANO
ALUMINIOWE

AiTSpzo.o.
81-506 Gdyni• ul. Stryjak• 24 teUfax 223095 faK 222361
(wej ście od ul.

Halickiej)

ORLE GNIAZDO TYLKO DLA ORŁÓW

8.00-16.00, TEL.JFAX 20-34-25

78

"SAUR NEPTUN GDAŃSK" S.A.,
ul. Wałowa 46,
tel. 31-30-91 (97)
fax 31-45-13
<>gla.s.:za

PRZETARG
NIEOGRANICZONY

na Wykonanie Pierścieniowego zasilania w wodę
Osiedla Chełm - ETAP 111
1/ Zakres robót obejmuje kompleksowe wykonanie sieci
wodociągowej wraz z uzbrojeniem od węzła w .1 - W~. .
łączącej i stn iejący wodociąg i>300 mm w ul. C1eszynsk1ego
z istn iejącym wodociąg i em i>300 mm w al. gen. S1korsk1ego.
- Łączna dłu gość sieci L= 437,5 m - rury z zeliwa
. ,
sferoidalnego ,ti300 mm,
- przejścia pod jezdnią (6 przew1ertow) rurą stalową
.
przewiertową ,ti508 mm L= 47'.5 m,
- włączen ie istn iejącego wodoc i ągu <t> 150 mm do ru rociągu
i>300 mm w węźle W3.
.
.
2/ Terminy realizacji:
rozpoczęcie - po podpisaniu umowy,
zakończenie - jest elementem przetarg u.
3/ Składane oferty powinny odpowiadać. warunkom
szczegółowym, które można otrzymac w _Wydz1ale
Inwestycji SNG SA. ul. Wałowa 46, .pokoJ. nr 4,
tel. 31 -30-91 wew. 375 lub 377, gdz1.e mozna
zapoznać się z dokumentacją techniczną (d°. wg ląd u ).
4/ Oferty prosimy składać w Wydziale lnwestyCJI SNG SA,
ul. Wałowa 46, pokój nr 4 do dnia 21.11 .1 995 r .. godz. 11 OO.
5/ Komisyjne otwarcie ofert dnia 21 .11 .199_5 r. o godz. 12.00.
6/ Obowiązuje złożenie wadium w wysokosc1 6000 zł
w formie czeku potwierdzonego.
7/ Zastrzega się prawo swobodnego wyboru
oferty oraz un i eważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

OFERTA DLA PRODUCENTÓW MEBLI

TY POWI

MOC1

GWARANCJA 6 1 LAT

proponujemy dostawy
materiałów niemieckiej firmy

* laminowane gr. 8,1O, 16,19mm,
*blaty robocze gr. 40mm,
*MDF gr_. od Smm do 38mm,
*MDF gr. 8 i 9,Smm,
* melaminowe do
płyty

gięty
obrzeża

płyt

i blatówz klejem i bez kleju.

Cementownio "Wejherowo"
84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowo 36
tel./058/ 721 328
fnx /058/ 721 327

KOTŁY GAZOWE, OLEJOWE
WIELOPALNIKOWE
RURY I ZŁĄCZA Z MIEDZI
I TWORZYW SZTUCZNYCH

.,

Ię (:)Studio ffitstika

transport

•

"""~ivł

~....

:at.J·.

'

~
zamówienianlwnież
na telefon

r:J ca Q [2l

• aktualnie

..;,;.~ w .-'~,_ -/,~ 'ł:f-.,J,~Y. ··J-4,,fl;..,..J..~J-:
<.li.,_ :.t,,. 'lr,i.'.f.

.-.... :~. ·__-....__.,_-.;._

,~1_-... ........-._-.....:.,·-

tel. 0-58/ 37-08-09, 090-50-97-43

+ posiadamy własny

SPRZEDAŻ RA'JĄ~ł-~.-;:i.:
_..

• Stogi, ul.Jodłowa l

PRODUKUJE .
stropy TERIVAz klasą bezpieczeństwaW

Wykonawstwo poprzez 1500 autoryzowanych
zakładów instalatorskich na terenie całego kraju
CONVECTOR - F ili a w Gdyni
Gdynia - Orłowo , ul.Inżyni e r s ka 111
Tel /Fa x (0 -58) 248 144, Fax 57 85 52
Czynne: 8.00 - 18.00 (soboty 8.00 - 12.00)

"···":I< ,,i/'';. ......... .
.• ..__""-~~'1~~~~~
. . __ ·1.:-~,... . _--

Gdańsk

84-217 SZEMUD, tel./fax: 76-1 1-69

·~
·-·~

wszystkie
długości na

magazynie

• ceny od 24 zł/m2

-~

UWAGA·!!!

~"""

Nawiążemy współpracę

z hurtowniami materiałów budowlanych.

OKAZJA!!!

Kliencie, wskaż drugiego producenta stropów TERJV A z kl asą
bezpieczeństwa ~ , który ma siedzibę w woj . gdańskim
lub w sąsiednich , a otrzymasz rabat 20%.

(oferta

w ażna

do

końca

lutego 1996 r.)

Rb-224/55

DO KONCA ROKU CENY PROMOCYJNE
.

ZAPRASZAMY DO NAszycH BIUR OGŁOSZEŃ

.

tef.lfax 31-80-62, tef. 31 -50-41 w. 169 w godz. 8. 00-18. OO, fax 46-35-68 caJą dobę; Gdynki, tef. 20-08-32, 20-04-79 w godz. 8. 00· 16.00; Sopot. tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; Elbl.fi!, tel.Aax 32-70-94, tef. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Pntszcz Gdllń8kl, tef.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tc:n,w; tef.lfax 31-63-26 w godz. 8.00 • 16.00; Starr,garrl Gdllńakl, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00
Gdańak,

A

'

, .

w', i

I

l:.

I

I

I

i.

I

Cena netto t~a · 1,9Z iJ. Cena netto 1sbwa wCXJłos?eniach drobnvch puo Reklamv:

ZAPłA TĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

Str.20

~~

4•

,.

· -··. ~ · . .ce-

OKNAZAN:o~;KĘ

OKNA DACHOWE

O®

(bezkadmowe PCV)
Z okuciami niemieckimi
lub 10% tańsze
z okuciami polskimi
~
MONTAŻ- szybki, czysty

i

> OKNA DACHOWE

> OKNA WYLAZOWE
> FOLIE DACHOWE
· PAROPRZEPUSZCZALNE
• PAROSZCZELNE

31 października 1995

NIETYPOWE ZABUDOWY f

~-łt>Ulł'..

okna, drzvv1
rolety, vvitryny

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO· HANDLOWE

84 • 230 RUMIA ul. Dolna 23

z PCV VEKA,

• PRODUKCJA •
MONTAŻ• SERWIS

• ceny fabryane

• montaż

BEZPIECZNE (szyby hartowane),
TRWALE (drewno impregnowane próżniowo),
'CIEPLE' (szyby napełnione gazami szlachetnymi),
FUNKCJONALNE (obracane do mycia o 180°).

• ATEST ITB

,,RADUNIA" (

Gdynia,
ul. Świętojańska 134,
EM
t:,1/fax 20-15-09

O

tel./fax 41-87-89
Gdańsk-Wrieszcz, ut 'lz;t,Slf Czarnego 18
wejście 00 Ui. Bial~ przy rynlw
9175

• 10 LAT GWARANCJI

LIDER WPRODUKCJI I SPRZEDAŻY OKIEN DACHOWYCH WPOLSCE
m- •c:·:<

DEALERZY REGIONALNI:

KOŚCIERZYNA

GI>AŃSK
"AMBlT" ·ul.Nowolipie 28, tcl.32-52-66
"EDI"- ul. Jed. Robotniczej 283, tel.39-09-34
"VANTONA" -ul. Grunwaldzka 303,
tel.52-00-11 w.17
"DREWNOMET"-ul.Droszyńskicgo 13,
tel.52-27-0 I

"AMBIT"-ul.

Przemysłowa

I, tel. 86-27-83 w.218

KARTUZY
"UNIWERSAL- SYSTEM", ul.

Gdańska

29,
tel. 81-08-86

ELBLĄG

"ATPOL"- Gronowo Górne 35, tel.33-32-08
"CANPOL"- Kazimierzowo 4, tel.32-53-50

PRODUCENT

2~J:t~JMDRZWI, WITRYNY
SZYBY

NajnowocześrneJsza

ZESPOLONE, BEZPIECZNE, ANTYWŁAMANIOWE, KULOODPORNE

PRODUKCJA t SPRZEDAŻ t MONTAŻ
SOPOT, GRUNWALDZKA 12, TEL./FAX 51-11-07, TEL. 51-12-01 w. 243

! 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 41 tel.lfax 81 23 92

81 40 02

technika okie~a
i drzwiowa.

!

Najlepsza jakość,
materiały, wyKOnanie

SYSTEM S.C.

KNA

PCV
.

suPEP. cE""'
Transport
i montaż

PŁYTY GIPSOWE, SUFITY,

AKCESORIA, GIPSY,
DESKA PODŁOGOWA,
BOAZERIA, LISTWY
DRZWI KASETONOWE
DREWNIANE, SUWANE, BRAMY
GARA20WE, OŚCIEŻNICE
DREWNIANE I METALOWE,
OKNA. PARAPETY,
CEMENT, WAPNO, CEGŁY,
GAZOBETON,
GWOŹDZIE, KOŁKi

ROZPOROWE, WEŁNA
MINERALNA, STYROPIAN, PAPY,
LEPIKI, SILIKONY. PIANKI
FARBY FTALOWE I EMULSYJNE,
LAKIERY I IN.
GOTOWE ZAPRAWY ,

ATLAS,CERESIT,TYSAND
CODZIENNIE 8.00·17.00
SOBOTA 8.00-13.00

u!JOootysńo S1t!./lcx (O S812J 48 41

0514

EKRANY
ZAGRZEJNIKOWE

-

I PROFILE THYSSEN I OKUCIA WINKHAUS

ATRAKCYJNE
CENY

TAŚMY

IZOLACYJNE .

POLECA PRODUCENT

81-385 Gdynia ul.Krasickiego 2
tel./fax 20-15-17, 20-17-39

OKNO SA Gdańsk, Grunwaldzka 76{18
··· · tel. 41-12-31 wew. 344 i 326
ORAZ 090 50-29·1O
POMIAR I MONTA2 I SERWIS

HURTOWNIA HAGAR
GDYNIĄ

sprzed'ży

"JOCZ"
zaprasza

M&S 6dynla

MONTAŻOWE,

PARAP

POKRYCIA

Salon

WYKOŃCZENIOWE,

UL. AKAUOWA 55 a

ceramiczne.

DACHOWE: bitumiczne

18-400 ŁOMŻA, ul. Spokojna 210, tel. (086) 18-65-65, fax 18-00-55
producent oferuje:

blachodachówki

OKNA - DRZWI - ROLETY
PCV - ALUMINIUM '

Glazura
i terakota

G

- trwałe i estetyczne
• różnorodność kształtów i kolorów
- fachowe doradztwo
- na życzenie dostawa i montaż
- atesty PZH i ITB
- wieloletnia gwarancja
- wysoka jakość i krótkie terminy

ŁAZIENEK

Zaoraszamy do składania zamówień w siedzibie firmy
oraz w przedstawicielstwach:

wszysTKIE FARBY

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 139 p. 55
tel. 058/41-00-01 wew. 258
Gdynia, ul. Sląska 34 "LUPUS"
tel. 058/20-86-07
Gdańsk, ul. Bolesława Krzywoustego 35/2
tel. (058) 57-23-91
Elbląg, ul. Ratuszowa 10
tel./fax (050) 32-58-79
ZŁOTA ODZNAKA

• ZEWN~TRZNE I WEWNĘTRZNE

PŁYTY GIPSOWO • KARTONOWE
...,.._l l_l_l
r-.i · ~
MATY PŁYTY OTULINY
,Il
J'A '11 r" do IZOLACJI i OCIEPLEŃ

ff11'

armatura sanitarna

"ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA"

ELEKTRA BECKUM (I®
dla

przemys łu

I
t

;

n1ar1uX' ,

WYROBY
HUTNICZE

Rolety antywłamaniowe
drzwi, okna PCV

• KSZTAŁTOWNIKI
-BLACHY
• BLACHY OKRĘTOWE

I

Aluminium - System

AGREGATY
PRĄDOlWÓRCZE

Ireny garażowe,

GDYNIA
UL POLSKA32

pne111yslowe

,,KABA"

80-209 CHWASZCZVNO
tel./fax (058) 52·80·27 wew. 21, 22

Gdańsk,

ul. Bażyńskiego 1
tel.jfax (058) 52-04-18/19

21021/1 1

•07

tel. 21-55-21
fax 21-50-51
tlx 54189
8252

Oferta specjalna

STAL ZBROJENIOWA
' Prowadzimy skład celny

oferuje:

ompletny dacii
- dachówki
- akcesoria dachowe z gwaranci,

• Pov.łoka Matt Polyester 35-40,.um
• Pov.łoka polyestrowa z posypką kwarcową
- Idealnie wygięta bez zmarszczek
;.,"
1
• Sześć warstw zabezpieczających
'?"
- Lekkie ( 5 kgtm2 ) i trwałe
"''

- rynny z PCV
- okna dachowę

BRAAS

- W ośmiu kolorach
- Z atestem ITB

UWAGA:

N

OFERTA DLA WSZYSTKICH FIRM

PANORAMA i VEKA
METALPLAST i WINKHAUS

- budowlanych
• dekarskich
- składów i sklepów z mat. budowlanymi
ZAPRASZAMY DO WSPóŁPRACY
KORZVSTNE RABATY
UMOWY NEGOCJOWANE INDYWIDUALNIE

pomiar • demontaż • montaż

z obróbką murarską

NA KA.tDĄ KIESZEŃ !
Gdańsk - Oliwa,

ul. Piastowska 63, tel./fax 53·99-29

Zapraszamy do
A c,7',(CH BIUR OGŁOSZEN
'
ZAPRASZAMY Do N.',-,,x
r
I

współpracy

firmy dekarskie 291

Gdynia-Redłowo

ul. Kaczewska 18
tel./fax 26· 11-04, 29-75-33

Gdllń11k, tel.,fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169. w godz. 8. 00-18.00; fax 46-35-68 całą dobę Gdynfll, tel. 20-08-32, 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8. 00-16.00; E!blqg, tef.,fax 32-70-94, tel. 33.54-09
w godz. 8.00-16.00; Pru~ Gdllń•kl. tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tc.aw. teUax 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Sfl,l'Oll"rrf Gdllń111rf, tel.Jfax 220-80 w godz. 8.00 • 16.00
A
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TV

TY
2

POLONIA
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7 .OO
7 .IO
7.20
7 .50

::.~ ~:.';;:i:;.:~

:x.;;.;,J.;.

:~~

'*"W-X::~~

=:::::~t~-::~-

9.20
9.30
9.55
10.45
·1

I 1.30
11 .55

I

16.00 Turniej s~ortowy dla dzieci
]~.2~ ~~~ dz1cc.1 Ttk -Tak
endanum XX wieku
.5
.
17 .OO Telt:ex press
17.20 Oko w oko - Krzy.~ztof Rutkows.k1
18.00 „S.1mpsonow1c [57] - sena!
amm. prod. USA
18.25 ~rótki k~rs historii - wrzesień hstopad 89
18.45 Wieczorynka - Pow - wow film anim. prod. ang.
19.00 Klika trudnych pytań - Hanna
Gronkiewicz - Waltz
19.30 Wiadomości

~

7.55
8.OO
8.10
8.30
8.40
8.50

~~:·

t 2.20
13.00
13.20
13.45
I 13.55

i 18.00-20.00
- program nie kodowany
7 .OO
7 .30
8.00
8.30
9.20
11.05
13.00
13.30
14.00
15.50
17.30
18.00
18.30
19 .OO
19.30
20.00
21.40
23.20
23.50
1.40

BBC News
Diabelski młyn
Muzyczny budzik
Wyprawy
„Rambo III" - film
„Napijmy się herbaty" - film
Na gapę - magazyn
,.Babar" - serial
.,Miasteczko takie jak Storyville" - film
,_Żelazny orzeł li" - f.
„Tintin" - serial
Diabelski młyn
.,Moje drugie ja" - serial
Na gapę - magazyn
„Harry i Hendersonowie"
,.Chybiony cel" - f.
100 lat kina - Polski Rozdział:
,.Podhale w ogniu" - film
Świat zapomniany:
..Wszystkie poranki świata"
,,Zależność" - film

sławskiego

16.30 „5 x 5·· _ Wygrajmy razem
17.00 Studio wyborcze
18.00 Panorama
J 8.10 PANORAMA
18 30 Punkt - temat dnia
18:40 Mozaika - Regionalny Magazyn Mniejszości
19.05 Koło fortuny-tl'leturniej
19.35 „Wiem co mówię"_ program
dla dzieci
::;:~,·

1=c::::::c:-::;:.;:;;:...

:~ą;;::%:::~~:=i

.~=m~

,.Proszę

o

uśmiech'.

J 7.l)(_)

17.20
18.00
18.10
18.30
18.40
19.00
19.30
!'.).45

- show (po-

wt.)
10.30 „Veronica Clare: Slow Violcnce" (,,Veronica Clare: Grausame Herzen") - thriller, USA
1992 (powt.)
12.10 -16.45 Blok programów dla
dzieci:
16.45 „Cudowne lata" - serial
17.10 „Przeciwko mafii" - serial
18.00 Wiadomości
18.15 ,.Top Cops" - serial
1850 ,.Proszę o uśmiech'' - show
19.20 „Kojak" - serial
20.15 ,.Portion d·Eternite·' (,,Verboten
Experimente") - kanadyjski
dramat psychologiczny. 1989.
reż. Robert Favreau, wyst.: Danie Ile Proulx, Mare Messier,
Patricia Nolin, Paul Savoie i in.
(92 min) Po tragicznej śmierci
ciężarnej kobiety lekarze postanawiają uratować nie narodzone dzieci czemu kategorycznie
sprzeciwia się mąż Lmarłcj ...
22.10 „Blood Clan" - thriller. Kanada
1991, reż. Charles Wilkinson,
wyst.: Michelte Little, Robert
Wisden. Gordon Pinsent, Anne
Mansfield i in. ( !OO min) Mło
da. piękna dziewczyna. zostaj.e
oskarżona o dokoname ser11
makabrycznych morderstw w
małym kanadyjskim miasteczku ...
2350 „Zwariowany Jack'' - serial
020 „David Letterman" - show
I .IO Wiadomości
1.40 „Bez strachu i siodła" - serial
2.30 ,,Blood Clan'· - thriller. Kanada
1991 (powt.)

·.•P-.-.·.' o/: :(~-: :-:::,:::,:::::~::::::~ ~::::W-:~x~:=:::::::::~::,:;:,:,:::::·:::'.!:::.w.

wiają
,,Święta Joanna'' [ Saint Jo-

20.00 „Mleczna droga'' - film
obyczajowy prod. TVP,
reż. Andrzej Kondriatuk,
1990 r.
21 .35 Turniej dziennikarzy w bilarda
21 .50 Panorama
22.00 „Poradnia psychologicznopedagogicwa" - program o
zdrowiu
22.10 Studio Trójki
22.25 Sekrety Biblii (I) - film
dok. prod. USA.1993
O.OO Zakończenie programu

9.00 „Cannon" - serial

IO.OO .. Wyspa marze1i" - sena!
11.00 „Siostra Stefanie'' - serial
(powt.)
12.00 „Statek miłości" - serial
13.00 „Trapper John, M.D.'' - serial
14.00 ,.Star Trek: Następne pokolenie'· - serial
15.00 „MacGyver" - serial
16.00 ,.Idź na całość'" - teleturniej
17.00 „Rodzina Partridge'ów" - serial
17 .30 Magazyn regionalny
18.00 ,.Ród Wagenfeldów" - serial
19.00 Wiadomości
19.15 Sport w SAT I
19.30 ,.Koto fortuny" - teleturniej
20.15 ,.Halo. wujku doktorze!" - serial
21.15 „Schwarz atakuje" - serial
22.15 „Hunter" - serial
23.00 „Spiegel TV" - reportaże
23.35 .,Mgła" - horror, USA
1979, reż . John Carpenter.
(85 min)
1.15 .,Star Trek: Nasti;pne pokolenie·' - serial (powt.)
2.05 „MacGyvcr" - serial (powt.)

15.00
16.00
17.00
17.30
18.00

I

(s) ..Historia Springfieldów"
(s) ,.Santa Barbara" - serial
„Moda na sukces'· - serial
(s) ,.Czas tęsknoty" - serial
.,Właściwa cena" - show
,.Pojedynek rodzinny"
Punkt 12 - magaLyn inform.
,.Złote dziewczyny" - serial,
.,Morderstwo to jej hobby" (s) .,Barbel Schafer'·: ..Zabrałam mojej przyjaciółce
chłopaka" - talkshow
(s) ..liona Christen": .. Porwany przez UFO"'
(s) ,.Hans Meiser": ,,Byłam
svmbolem seksu'' - talkshow
(~) ,.Jeopardy 1" - teleturniej
(s) ,,Między nami'' - serial
„Dobry wieczór·• - magazyn
regionalny
,.Exclusiv".- magazyn

18.30
18.45 Wiadomości
19.10 „Explosiv" - magazyn
19.40 (s) ,.Dobre czasy, zie czasy"
- serial
20.15 (s) ,.seaQuest DSV"- pilot
serialu sf. USA 1994/95. reż.
Bryan Spicer (105 min) Rok
20 ł 8. W poszukiwaniu nowych siedlisk część ludzi postanawia zamieszkać na dnie
oceanu ...
22.00 ,.Rebelianci"- film sf. USA
1994. reż. Richard Pepin (88
min) Po jednej z nieudanych
akcji zapada decyzja o demontażu specjalnej jednostki
cyborgów. które wszelkimi
moiliwymi środkami przeciwstawiają się tej decyzji ...
23 .45 Wiadomości
(US ,.Klasa 1999" - film sf, USA
1.45 „Silent Running" film sf,

20.00 Za chwilę dalszy ciąg programu
20.30 ,.Ośrodek polski w Rzymie'"
- reportaż
2 ł .OO Panorama
21.30 Tulipan odc. 4 - serial prod.
polskiej. reż. Janusz Dymek
22.35 Kilka trudnych pytań - Hanna Gronkiewicz Waltz
23.00 Wieczór z Alicją cz.I
O.IO Podmorskie dzieła sztuki
Adama Wyspiańskiego
0.35 Może to grzech, że się modlę
- film o dramatycznym losie '
człowieka chorego na AIDS
I .OO Panorama
1.30 Historia - współczesność
2.00 Sportowy tydzień (powt.)
2 .20 Spojrzenia na Polskę (powt. )
2.40 Zakończenie programu

EUROSPORT

- ~S=AT_ _
1

8.05
9.05
IO.OO
1030
I I .OO
li .30
12.00
12.30
13.00
14.00

c::::::::x::- :;x:::Af.::::::::=~:::>:C::::

[ 16.00 Muzyczna skrzynka Teleexpressu
Poradnik domowy (powt.)
16.30 Historia- wspólczcsność
Teleexpress
17 .OO Teleexpress
„Cristal" (302) - serial
17.15 „Bij mistrza" - program dla
Studio Trójki
dzieci
Panorama
17.40 Śpiewaj z nami _ piosenki
Punkt - temat dnia
dla dzieci
Mozaika - Regionalny Ma18.00 STUDIO WYBORCZE
gazyn Mniejswści
Polityka i okolice - pr.publ.
Na łów, na Iowy - impresja !9.00 Zaproszenie
19.20 Dobranocka
filmowa
Powroty do krajobrazów 19.30 Wiadomości

16.15 Nasi goście - prawo, polityka, pieniądze
17.00 Filmy animowane dla
dzieci
17 JO Sky Express - serwis infomiacyjny
18 .OO Giełda pracy
18.10 Bliżej Europy
18.30 Nasza dyskoteka - propozycje do listy przebojów
19.10 Film fabularny

dzieciństwa

630 ..Magie Sports": Futbol amerykański NFL - 9. kolejka (powt.)
830 ,.Power Play" (powt.)
9.00 ..Gillette World Sport Speciar'
930 Mistrzowie sportu: Johann
Cruyff
9.45 Piłka nożna: 2. Bundesliga mecz 13. kolejki (powt.)
11.15 Pitka nożna: ,,Hattrick Interna•
tional" (powt.)
12.00 „Action 5": ,,Amerykańscy
gladiatorzy" (powt.)
13.00 ,.Magie Sports": Futbol amerykański NFL - 9. kolejka (powt.)
15.00 Tenis: Turniej ATP w Paryżu
- I runda (na żywo)
22.00 Wrestling WCW
22.55 Wiadomości sportowe
23.00 Bilard: Eurotour Rimbo (powt.)
O.OO „Best Direct" - reklamy
0.30 Wrestling WCW (powt.)
1.25 Zakończenie programu

PRO

R.li_ _

dzieci:

r,

·:;:;:

Kandydaci w Dwójce - Bogdan Pawłowski
Sport - telegram
Panorama
Pogotowie ekologiczne 2
Repo11erzy Dwójki przedsta-

2
IO.OO

I

16.30

Maguyn golfowy
Taniec
Magazyn olimpijski
Piłka nożna: liga brazylijska
„Eurogoals" - najciekawsze
bramki tygodnia
13.00 Magazyn sportów motorowych: m.in. ,.Offshore" w
Dubaju
15.00 Snooker: Liga Europejska 7. mecz: Stephen HendryAlan McManus
16.30 Magazyn motorowy: m.in.
Brytyjska Formula forda i
Rajd Katalonii
18.30 „Eurogoals" - najciekawsze
bramki tygodnia
19.30 Wiadomości sportowe
20.00 Wrestling: ,,Wojownicy ringu··
22.00 Piłka nożna: Puchar UEFA 2. runda
O.OO Snooker: Liga Europejska 8. mecz: Steve Davis-Ronnie
O'Sułlivan
Wiadomości

Zakończenie

-8.10 Seriale animowane:
„Smurfy"
,.Gang Pingwina··
„Królik Bugs"
Między nami, Jaskiniowcami
„Waltonowie" - serial
„Alf' - serial (powt.)
„Grace w opalach" (powt.)
,.Ostry dyżur" - pilot serialu
obyczajowego. USA (powt.)
1155 „Hart to Hart" - serial
1255 „Detektyw Remington Steele"
14.00 „Arabclla Kiesbauer" - talkshow
15.05 „Domek na prerii" - serial
16.05 -18.00 Seriale animowane:
16.05 ..Smurfy"
1635 „Animaniacs
17.00 ,·Królik Bugs„
17 25 Między nami, Jaskiniowcami
18.00 ,.Pod jednym dachem"' - serial
18.25 ..Alf' - serial
19.00 ..Grace w opalach" - serial
19.30 „Taff' - mag. informacyjny
1955 Wiadomości
20.15 „Someone She Knows"- film
kryminalny. USA 1994. reż.
Eric Laneuville (89 min) Matka sześcioletniej zamordowanej dziewczynki podejrzewa o
t(,' zbrodnię spokojnego sąsia
da, który jest policjantem ...
22.00 .,Reporterzy" - magazyn publicystyczny
23.00 „Halloween" • horror, USA
1978, reż. John Carpenter
(85 min)
0.40 Wiadomości
050 ,.Rewir palmowej plaży" - serial (powt.)
1.40 Wiadomości
150 „Blisko skóry" (powt.)
335 „Arabella Kiesbauer" -

8.00 Kalambury- pr. rozrywkowy
8.30 Klub Lady Fitness
8.40 „Strachy z Transylwanii"' '-i'
(9)
9.00 HALOGRA!MY
9.20 Ye! Ye! Ye!
9 .30 ,.Grunt to rodzinka" (9)
10.00 „Prawo Burkea" (5)
10.55 Kostka szczęścia
l l .00 W drodze - pr. katolicki
11.30 Pokaz mody Haute Couture z Kreatorem - relacja z
Łazienek Królewskich
13 .OO Przygody Leona - program (]
rozrywkowy
13 .30 Magazyn
14 .OO Czas na turę
14.30 Link Journal
15 .OO Kostka szczęścia - gra zabawa
15.05 HALOGRA!MY
15.25 Ye! Ye! Ye!
15.35 „Opiekuńczy duszek" (2)
16.00 Informacje
16.15 Pamiętnik nastolatki
16.45 .,I wszyscy razem" (22) amerykański - serial
17.15 .,Skrzydła" (105 )
17 .40 Kostka szczęścia
17.45 Kalambury - pr. rozrywkowy
18.15 „Mamuśki" (26) - serial
18 .45 Informacje
18.55 .,Syreny" (34)
i 9 .50 Informacje
20.05 „Powrót do Edenu U" (3)
21.00 Talk Show - debata
22.00 Informacje i biznes inform.
22 .20 „Dolina lalek" ( 17)
22.45 - 0.15 Magazyn sportowy

I

sportowe
programu

8.30 Zapowiedzi programowe
9.00 „He-Man" - bajka
IO.OO „Za wszclkąccnc" (144)
10.30 „Szpital Miejski" (28)
11 .30 Music Box
12.00 Magazyn południowy
12 .30 Studio TVT
13.00 „Moim zdaniem"
15 .00 Music Box
15 .30 Koncert życze11
16.30 „He-Man'' - bajka
17 .30 Studio TVT
18.00 „Za wszelką cenę" (145)
18 .30 „Kojak" (3) - serial
19.30 „Złowrogi raj" (42)- serial }
20.00 Program na dzień następny
20.30 „Szpital Miejski" (29) - serial
21.30 INFORMATOR
22.00 „Wielki sen" - film USA
O.OO Program na dzień następny
i rozwiązanie konkursu
O.10-1.10 Koncert życzeń (powt.)

zwierząt -

TV
5

6.00-20.00 CARTOON
NETWORK - seriale animowane
16.00 „Down wit Droppy D"' (A)
1630 „Wieczór z Bugsem i Daffy"
(AIS)
kreskówek·'
16.45 „Premiery
(A/F/S/H)
17.00 „Dwa niemądre psiaki"
(AIF/H)
17.30 .,Mały Dracula" (A)
Scooby'ego"
18.00 „Duchy
(A/F/HJ
18.30 „Jetsonowic" (NF/S/H)
19.00 „Tom i Jerry'" (A)
19.30 .,Między nami, Jaskiniowcami"' (AIF/S/H)
20.00 Z cyklu: ..Słynni panowie":
,,Once a Thief· - melodramat, liSA/Francja 1965. reż.
Ralph Nelson, wyst.: Alain
Delon, Ann-Margret. Van
Heflin. Jack Pałance i in.
( 102 min) Byty więzień stara
się wrócić na uczci wą drogę ... (NF/S/Fin/Hol)
22.00 Z cyklu: ,.Filmowe perły":
,.The Bcast with Five Fingers" - horror, USA reż. Robert Florey, wyst.: Peter Lorre. Robert Alda, Andrea
King, Victor Francen i in.
(92 min) Ręka pianisty nawiedza po jego śmierci willę.
w której mieszkal...(A/F/S)
O.OO Noc w TNT: ,,Potwory'':
,,Wicked, Wicked·' - thriller,
USA, reż. Richard L. Bare.
wyst.: Tiffany Booling, Edd
.,Kookie.. Byrnes. Scott Brady.
David Bailey i in. (90 min) W
hotelu ma miejsce seria dziwnych morderstw ...(NH)
1.40 „The Asphyx" - angiels~i
film fantastyczny, 1972

wersje językowe: (A). angielska, (Fin) - fińska, (F) - francuska. (H) - hiszpańska, (N) - norweska, (S) - szwedzka, (Hol) - holenderska

Kanwą scenariusza stał a się prawdz iwa his t oria dz iew czynki wychowywanej w
zastępczej rodzinie. Przybrani rod zice dają j ej
wszystko: miłość, poczucie bezpieczeństwa, ota-

czają troskl iwą opieką,
zapewn i ają szczęśliwe
dzieciństwo . Czteroletnia

Tella spędza weekendy
ze swym biologicznym
ojcem, który j ak się
wkrótce okazuje, wykorzystuje dziecko seksualnie. Przybrani rodzice rozpaczliwie walczą o matą. Tymczasem sztywne prawo i biurokratyczne przepisy działają na ich
niekorzyść.

Marie Martin, znakomicie wcieli ła się w małą Tellę. Jej
przybranych rodziców zagrali Tess Harper i Frederic Forrest.

TV

Zwierzęta

_ _ TNT_ _

Tella
TVP1
9· 20.10

T RO JM I A S"T O

i my: Percepcja
serial przyrodn.
18.00 Zwierzęta: Insekty w domu
- serial przyrodn.
18.30 Powrót z zaświatów - film
dok.
19.00 Wynalazki - magazyn popularnonaukowy
19 .35 Poza rok 2000 - magazyn
popularnonaukowy
20.30 Tajemniczy świat Arthura
Clarke'a: Klątwy i zaklę
cia - serial popularnonaukowy
21 .OO Płonące równiny Masai Mara - film przyrodn.
22.00 Stan pogotowia: Próbny rejs
okrętu marynarki wojennej
- serial dok.
22.30 Znowu w drodze - film dok.
23 .OO Zabalsamowany Lenin film dok.
23 .30 Wszystko o wa'.llpirach film dok.
O.OO Los Angeles: Życie pod bronią - film dok.

17 .OO

PROPONUJEMY

+

_ DISCOVERl_

8.30
9.30
10.30
I I .OO
12.00

1.00
1.30

20.45 Sky Express - skrót wydarzeń dnia
21.00 W świecie muzyki
21.30 Film fabularny
23. I O Rozmowa dnia
23.40 Sky Express - skrót wydarzeń dnia
23.50 Bliżej Europy
0.20 W świecie ciszy
1.00 Sport, muzyka i moda
3.00 Nasi goście - w kn;gu rodziny
4.00 Sky Top

7
6.20
6.20
6.45
7.10
7.40
8.10
9.10
9.40
IO.IO

SAT

I

I

:w..::*.·.v:.:Y -.,...·. ./~ ..

16.00 „Dopóki
dek" _ film dok: Adama Rosenbuscha 1 Michała Bogu-

___RTL_
625 - IO.OO Blok programów dla

7 .OO Panorama
5.00 Film fabularny
7. IO Program dnia
6.30 Muzyczny poranek
7.15 Muzyka ciszy Bernadetty
Dzie1idobry,tuGdańsk
7 .OO Bliżej Europy
Matuszczak - reportaż (poTrójmiejski serwis inform.
7.30 Filmy animowane dla
wt.)
Trzymaj formę
dzieci
8.00 Przegląd publicystyczny
Gdański Dywanik - wice8 .OO W świecie muzyki
(powt.)
marszałek Sejmu Wtodzi8.30 Powitanie
9.00 Wiadomości
mierz Cimoszewicz (powt.)
9.10 Program dnia
Studio Trójki
8.45 Giełda pracy
9.15 Rodzina Leśniewskich odc.
Dozwoloneodlat40(powt.)
8.50 Film animowany dla
5 /71 - ,,Ucieczka" - serial
,.Melba" (I) - austrnłijski sedzieci
(powt. )
rial obyczajowy (powt.)
9.00 Rozmowa dnia
9.45 W labiryncie odc. 114 i 115
Poza rok 2000 (l) - program
9.30 Film fabularny
- serial prod. polskiej, reż.
popularnonaukowy. prod.
11.00 Mój dom - program z
Paweł Karpiński (powt.)
nowozelandzkiej (powt.)
udziałem telewidzów
10.35 Filmy z Niepokalanowa
..Maluchy" (17)- anim. (powt.)
11.30 Nagi goście - IHAA !
„Król Artur i Rycerze Okrą- ł I .OS Sportowy tydzień (powt. )
11.40 Warszawski Magazyn Histoglego Stołu" (5) - (powt.)
program młodzieżowy
ryczny (powt.)
„Cristal" (301) - powt.
l2.30 Pasjonaci
„Miód i pszczoły" (92): 12.00 Wiadomości
13.00 Sport, muzyka i moda
12.IO Agrobiznes
,.Rewolucja w ulu" (powt.)
w przerwie około 14.00 - giełda
Rytmy przyrody (I): ,,Ssaki 12.15 CZARNE, BIAŁE I W KOpracy
LORZE: Con Amore - film
morskie" -. serial -przyrod .
l5.00 Lista przebojów Skane's
fab. prod. polskiej (powt.)
Przygód kilka wróbla Ćwirka
Music - propozycje
Kwadrans z ... Krzysztofem 13.55 Moje Książki - Zygmunt
15.30 Baw się razem z nami Konieczny
Babickim (powt.)
Na planie filmowym „Bra- , 14.15 Tydzień prezydenta
quiz dla najmłodszych
I 16.10 Giełda pracy
14.25 Rozmowa dnia
veheart - Waleczne serce",
IS.OO Panorama
Pętlowa Lista Przebojów
15.20 ... swego nie znacie - Katalog
Panorama
zabytków Wrocław
„Kowboje z Krowigrodu"
15.30 Ludzki świat - program re(17) - anim.
dakcji katolickiej
[
Dzieci i piosenki (7)
Program dnia
Panorama

15.35
-~: .: : =: :- :=: :>: : :ł: : : >: ;: : :. =:ł'~ <i:!"-:», I ·.f'.!:·:.:::-.:=:•:·~!
-..c:. _:..
».:x...- '.~ ..
żyje Ostatni świa- I 16.05 „Witajcie nowi'' (9)- serial

an J · film fab. prod. angielskiej I l957r., 111,,/ reż.
Otto Preminger, wyk. Jean
Seberg, Richard Widmark ,
Richard Todd
Panorama
„Anna" · film fab. prod. południowo - afrykańskiej I 1990 r.
, 90minJ, reż_ !\.lanie van Rensurg, wyk. Sandra Pronsłoo,
Marius Weyers, Trix Pienaar
I .35 Zakończenie programu

w godz. 7 .00-8 .oo

14.30
15.00
IS.IO

;,~~~~~::,.:;:~'--'.~:::=::

• ..

20.10 „Tella" [ Little Girl Lost ] . 1 20.00
film prod. USA [ 1988r. , 82
min.] reż. Sharron Miller, 20.50
wyk. Tess Harper, Frederic 21.00
21.30
Forrest, Patricia Kalember
21.40
21.45 Studio wyborcze
22.40 To była tylko zadyma -reportaż
22.05
22.55 Sejmograf
23.05 Wiadomości
23.25 ,.Być równy innym" - film dok.
O.JO Zdobycie bieguna północnego
(2) - 72 dni do bieguna
1.05 Klub Samotnych Serc
24.00
1.25 Rody fabrykanckie_ reportaż
0.05
1.55 Zakończenie programu

CAN AL~_
PLUS

14.15

POL

SKY
ORUNIA

----

Panorama
Sport telegram
Poranny magazyn Dwójki
Akademia Zdrowia „Dwójki"
/audiotele O - 70055666, dotyczy takie godz. 12. 50/
8.00 Panorama
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.30 '!Fitness Club" /8/ /powt./
9.00 Swiat kobiet /audiotele O 70005077/
9.30 „Złote lata Hollywoodu" /9/ serial. ang. /niemieckie filmy
propagandowe. początki kina
gang"1crskiego/
IO.OO Wiem co mówię - pr .dla
dzieci
10.25 f-amiliada - teleturniej /powt./
10.50 ,.Podróże w czasie i pr7e· strzcni"' ,,Ognie Ziemi·' [ 1/6]
11.45Sport - NBA Action 12li!J-l-L50Atom,gwiazdy,życie
magazyn
12.4,5 Komputerowa szkoła li /9/
13.00 „Półprzewodnikowe olbrzymy" 12.25 Edwarc Gneg. krótkie sceny
z jego życia
[7/8]
12.50 Akademia Zdrowia Dwójki
13 .20 Łyk matematyki. Sześcian
/powt. I
I 3.35 Anatomia mowy
13.00 Panorama
14.10 Kuchnia-Historiaświecy/powt./
13.20 „Zakazana miłość" 172/ - serial
14.30 Dzienniki gwiazdowe
. ..
_.
15.00 Mistrzostwa zawodowych par 14.10 C!ipol
14.40 Muzyczne uowosc1 Dw0Jk1
tanecznych
15.30 „Nowe przygody Czarnego 15.00 „Zwierzyniec" [8]- se.rial .
L I 5.30 Studio Sport Przed Ligą M1Ksiccia" [ 19J - serial austral.

6.00 Kawa CV/ herbata?
7.45 V. I. P. · rozmowa Jedynki
8.00 „Albert. · piąty Muszkieter" /1/
8.30 Słowa., słówka i półsłówka
9.00 Wiadl',mości
9. I O Mama i ja
9.25 Dome,we przeds?:kole
9.50 GimP,astyka
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
IO.OO ,,Mł.<xlzi jeźdźcy" /22 - ost/ - sena!
10.50 Mrmyczna Jedynka
I I .OO Gidda pracy, giclda szans
11.20 „Ludzie żaby - Nurkowanie z
brzegu"
11.30 Klub samotnych serc
11.50 'l:to lat - magazyn ubezpieczeń
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.1~, Magazyn Notowań - Magazyn
lcśny /3/
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„Bibi i jej przyjaciele'·
„Mecz życia"' - magazyn
„Życie w Montrealu"
Wybór programów „Piątki"
„Thalassa" (powt.)
Aktualności kanadyjskie
(powt.)
12.40 Pogoda dla pięciu kontynentów
12.45 Dziennik France 3
13.05 „Światła Paryża" - aktualności (powt.)
13.30 „Dzieci telewizji" (powt.)
14.45 „To jest pikantne" (powt.)
15.30 „Dom Deschenes" - serial
(powt.)
16.00 Dzi~nnik TV5
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
18.30 Dziennik TV5
19.00 Światła Paryża - aktualności
1925 Pogoda dla pięciu kontynentów
19.30 Dziennik szwajcarski
20.00 ,.Specjalny wysłannik" - re-

835
9.15
10.05
10.15
10.45
11.45

portaże

21.30 ..Perfecto·' - magazyn mody
2155 Pogoda dla pięciu kontynentów
22.00 Dziennik France 2
22.40 „Bulion kulturalny"
O.OO „Viva" - mag. kulturalny
0.30 Dziennik Soir 3
I .OO Powtórzenia programów:
1.00 „Wizje Ameryki"
1.15 „Dzieci telewizji'"
2.30 „To jest pikantne"

MTV
----- ----„3 From I"
Hity na śniadanie (Eden)
„Maria przedstawia"
,.Soul w MTV"
„Przeboje" (Ingo Schmoll)
„Muzyczny non stop"
,, ,,
„3 From I''
F
,,Muzyczny non stop"
„CineMatic" - nowości fil- f
1
"'
mowe (Davina)
16.15 „Popołudnie z Enrico"
17 .OO Wiadomości
17.15 ,.Popołudn ie z Enrico"
17.30 „Zadzwoń do MTV" (Eden) .
18.00 „Najbardziej poszukiwane - i; '
najgorsze teledyski"
18.30 „Popołudnie z Enrico"
19 .30 Studio sport (Dan Cortese)
20.00 „Przeboje" (Ingo Schmoll)
21.00 „Najbardziej poszukiwane"'
22.30 „Beavis i Butt-Head'" - serial
23.00 Wiadomości
23.15 „CineMatic" - nowości fi l- fi
mowe (Davina)
23.30 „Prawdziwy świat: Londyn"
O.OO .,Koniec?" - show MTV
1.30 Noc z teledyskami

Stary m9żczyzna pragnie za wszelką cenę
odzyskać młodość. Prosi w ięc o pomoc znachorkę - kobietę cieszącą s ię złą słwą wiedźmy . ,,Wiedźma" aplikuje mu odmładzającą kurację . Młodość nie wraca jednak wraz z wiosną. Na przekór tej prawdzie s tary nie
traci nadziei. Namiętność w nim nie w ygasa, wciąż kuszą go i nęcą kobiety. Nawet śmierć jawi się pod postacią gołej dziewczyny, którą uwodzi, by osiągnąć wieczyste spełn ienie, by nigdy j uż s ię nie rozstać.

Święta Joanna
Spokojną młodość Joanny. pobożnej, niewykszt ałconej wiejskiej dziewczyny , córki rolnika z
Demrćmy, zakłócały wieści o wojnie z Anglikami i

najazdy sprzymierzonych z nimi Burgundczyków, którzy podpalili jej rodzinną wieś i zmusili mieszkańców
do ucieczki. Dziewczyna już od trzynastego roku życia
słyszała „glosy", które przypisywała swym ulubionym
świętym. Gdy miała 16 lat , a wojna stuletn ia była nieomal rozstrzygnięta na korzyść Anglii , tajemnicze głosy
nakazały Joannie, by udała się na odsiecz oblężonego
Orleanu i wprowadziła na tron Delfina Karola, gdyż jej
misją jest wybawienie Francji .

8.00
8.15
9.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00

NBC SUPER
CHANNEL
9 .OO Supersklep

IO.OO „Europejskie kolo fortuny"
14.00
1430
16.00
17.30
18.00
18.30
1930
2030
21.00
21.30
22.00
23.00
O.OO

020
0.30
1.00
130
230

ii

„Kapitol" - magazyn
„The Squawk Box" - mag.
Amerykańskie kqło fortuny
„Wieczorem o biznesie"
Wiadomości ITN
Ushuaia - filmy dok. (Hol/N) •
„Seli na Scott" - talkshow
(Hol/N)
„Rosja dzisiaj'' - serial dokumentalny (Hol/N)
„Europa 2000" (Hol/N)
Wiadomości ITN
„Wieczór z Jay Leno" show (Hol/N/F)
Studio sport: zawody hippiczne - Breeders Cup
„Wieczorem o biznesie"
.,,
Informacje gi ełdowe
.
Wiadomości NBC
Rozmowy intymne (Hol/N)
„Wieczór z Jay Leno"
„Selina Scort" (Hol/N)

PTK
16.50 „Wesoła Siódemka"
17 .15 Program lokalny
17.30 Denver: ,,Trudna próba dla
Denvera" (2) - serial
18.00 Kreskówki
18.20 Jak powstawał ,.Judge
Drodd"
I 8JO Muzyczne nowinki
19 .05 Naturalne cuda Europy
21.35 Muzyczne nowinki
21.45 Zapowiedzi
22.00 Program lokalny
22.20 Maria (2) - telenowela
23.05 „Scanners III - Pojedynek"
- sensacja. USA, reż. Christian Duguay

O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TELEDZIENNIK

·giJ~,l ~., Horror. Wyst.: Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, Nancy Loomis, P.J . Soles i in. (85 min) Podczas święta
Halloween sześcioletni chłopiec dokonuje przerażającego
morderstwa ...

Horror, USA 1979.
reż. John Carpenter, wyst.: Jamie
Lee Curti s , Janet
Leigh , .Ad rienne
Barbeau , Hal Holbrook i in . (85
min) Tajemnicza
mgła o niespotykanej gęstości zbliża
się do małego miasteczka na wybrzeżu, gdzie d okła
dnie przed stu laty zatonął statek podstępnie wprowadzony na
skaty przez mieszkańców Antonio Bay ...

Anna
Adryka, XVl!l w iek. Anna Meintjics, żona
skorumpowanego um;:dnika duńskiej kompanii handowej na Przylądku Dobrej Nadziei, zo stała porzucona
przez męfa wkrótce po narodzinach ich córki. Pewnego
dnia Anna przybywa z chorą córeczką do małego garnizonowego m iasteczka. Stan dziecka pogarsza się, w
końcu mata um iera. A le protestancka spolcczność m ia sta nie chce pomc\c katoliczce Ann ie, w urządzeniu
choćby najskromniejszego pochówku . dopiero dowódca
garnizonu Gideon De Leur przychodzi jej z pomocą ..
Film oparty na autentycznych wydarzeniach ukazuje
okoliczności dokonania w Afryce pierwszej udokumentowanej publicznej egzekucji białej kobiety .

Moie to grzech, ie się modlę

.1
·

,,

Opowieść o dramatycznym losie człowieka
chorego na AIDS, który odbywa karę wieloletniego
więzienia i stara s ię dokonać podsumowania swojego
dotychczasowego życia. W pisanym pamiętniku oraz
obrazach malowanych chce dać świadectwo prawdy o
sobie, ale także znaleźć odpowiedź na podstawowe dla
niego pytania dotyczące Boga i egzystencjalnego sensu.
Obok cierpienia film mówi również, o zawsze towarzyszącej człowiekowi potrzebie mi łości.

Opracowanie:Bożena Kamińska
Zdjęcia:

KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna

Redakcla nie odpowiada za zmiany programu
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7 .OO Program dnia
7.10 „Spotkania z wielorybami" film przyr. prod. australijskiej
8.00 Dzika Ameryka
8.30 „Świątek z Piekielnika" - reportaż Michała Mońki Io artyście
ludowym z Podhala/
9.00 Teatr dla dzieci - T. Wierzbicki
.,O szewczyku i pięknej królewnie"
9.30 Dla dzieci: ,,Siedem kruków" , baśń filmowa prod. rzeskiej
/Baśń wg Bożeny Nemcowej/
10.45 Jarosław Marek Rymkiewicz
.,Moje dzieło pośmiertne"
11.15 „Całun turyński" - film dok.
prod. holenderskiej
12.00 Wiadomości
12.10 Na rogu świata i nieskończono
ści - rozważania o świętych
12.35 Program muzyczny
13.00 „Agnes Cecylia" - film fab.
prod. szwedzkiej I 1991,
128min./ reż . Anders Gronros,
wyk. Gloria Tapia, Ronn Elfors,
Stina Ekbald
IS.IO Pomnik Wolności, czyli opowieść
o amerykańskiej Częstochowie reportaż J. Kondrackiej
15.45 Cztery pory uczuć - program poetycko - muzyczny inspirowany
twórczością Ryszarda Orskiego

20
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7.00 Folkowe nuty
7.20 Nekropolia za Olzą
7.45 Powitanie - Rozmowy zmarlych /rozmowa między Herostratem a Demetriuszem/
8.00 „Kacper i karnawał duchów"
- film anim. prod. USA
8.30 Panorama
8.40 Dzień Austrii:
9.00 „Muzeum w ST Marker i
Muzeum Pogrzebowe
9 .25 Cmentarze Wannii
9.30 Rozmowy zmarłych
9.40 Zespól Polski - pr. muzyczny
IO.OO „Coś pięknego dla Boga.
Matka Teresa z Kalkuty" film dok. prod. angielskiej
I I .OO Teatr dla dzieci - Tadeusz
Konwicki - ,,Zwierzoczlekoupiór" /1/
11.50 Rozmowy zmarlych /rozmowa między Heleną i Fulwią/
12.00 „Dziadek potrzebny od zaraz" • mm fab. szwedz. reż.
Rumle Hammeńck/55 min/
1255 A chciałam być tylko aktorką- film dok.
13.40 Gość Dwójki - Roma Ligocka
13.50 Rozmowy zmarłych
14.00 Klasztory polskie - Citeaux
14.30 5 x 5- wygrajmy razem
15.10 „Pożegnalny walc" - melodramat USA reż. Marvyn LeRoy

8.25 Program dnia
8.30 Panorama
8.40 Dzień Austrii:
9.00 „Muzeum w ST Marker i
Muzeum Pogrzebowe
9.25 Cmentarze Wannii
9.30 Polityka i okolice (powt.)
· · cmentarz
I O.00 W1eJski
10.05 Na łów, na Iowy - impresja
filmowa (powt.)
10.20 Powroty do krajobrazów
dzieciństwa (powt.)
l0.35 Mleczna droga · film obyczaj. prod . polskiej , reż .
Andrzej Kondratiuk, l990
r. (powt.)
12.IO Cristal (302) · powt.
12.45 „Kowboje z Krowigrodu" anim. (powt.)
13.05 Dzieci i piosenki, odc . 7
(powt.)
13.35 Witajcie nowi (9) - serial
(powt.)
14.00 Kropla - mag. ekol. (powt.)
14.15 45 minut
15.00 Panorama
15.10 Tajemnica białego misia .
anim.
15.35 Pełzaki (61) _ anim.
15 _55 Piętnastolatki (odc. 43 ) _
serial

17.00 Wielcy nieobecni - koncert
wspomnieniowy przypominający
sylwetki zmarłych piosenkarzy
17.55 Losowanie gier liczbowych
Totalizatora Sportowego
18.00 Panorama
18 .I O Panorama
18.15 Wspomnienie o Irenie Kuran Boguckiej
18.30 „Natchnij mnie wiarą" - film
dok. o Barbarze Brylskiej
19 .OO Kolo fortuny
19.30 Ostatni liść - film fab. USA
/1993 r. , 24 minJreż. David
Anspaugh. wyk. Art Camey,
Jane Kaczmarek, Hermione
Baddeley

16.30 Magazyn motoryzacyjny
,,4&2"
16.45 Ostatni mistrz maski po-
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16.20 „Witold" - film dok. Tadeusza
Pawlickiego o Witoldzie Pileckim
16.50 Kalendarium XX wieku
17 .OO Teleexpress
17.15 W starym kinie - ,,Wichrowe
film fab.
wzgórza"
produkcji USA /1939 r.,100
min.I, reż. William Wyler,
wyk. Laurence Olivier, David
Niven, Merle Oberon
19.00 Wieczorynka ,,Kołysanka z łez
ką" ,,Cuda i dziwy"
19.30 Wiadomości

TV

TV

TV

śmiertnej

17.OO Teleepress
17.20 Cristal (303) - serial

18.00 Studio „Trójki"
18.10 Panorama
18.15 Wspomnienie o Irenie Kuran Boguckiej
18.30 Punkt -temat dnia
18.40 Temat wiejski
19.00 Niewygodne pytania - program pub!.
19.30 Festiwal Muzyki - Łańcut
'95 - relacja z Festiwalu
Muzyki Poważnej

SKY

20.00 Rozmowy zmarłych /rozmowa między Dymitrem Samozwańcem a Kartezjuszem/
20.10 Studio Sport - Liga Mistrzów Blackburn Rovers Legia Warszawa
22.30 Panorama
23.00 „Błędny ognik" [Foxfire] film fab. prod. USA reż.
Jud Taylor, wyk. Jessica
Tandy, Hume Cronyn/96
minJ
0.35 Zakończenie programu

POL

SAT

ORUNIA

POLONIA

8.00 Powitanie, program dnia
5.OO Film fabularny
8.00 Kalambury - program roz8.05 Giovanni Pierluigi da Palestrirywkowy
6.30 Muzyczny poranek
na - Offertorium na Uroczy8.30 Opiekuńczy duszek, odc. 2
7 .OO Bliżej Europy
stość Wszystkich Świętych
-animowany
7.30 Filmy animowane dla
8.10 Zespól adwokacki odc . 8
9.00 HALOGRA!MY
dzieci
/12/ - serial /napisy w języku
9.20 Ye! Ye! Ye!
8.00 W świecie muzyki
angielskim/
9 .30 „Skrzydła", odc. 105
8.30 Powitanie
9.00 Polska spod Giewontu
IO.OO „Syreny", odc. 34
8 .45 Giełda pracy
9.25 Łódzkie Nekropolis - reporI I .OO Jesteśmy- pr. katolicki
taż Beaty Szuszwed)·k o hi8.50 Film animowany dla 11.30 Talk Show - debata
storii najstarszych łódzkich
dzieci
12.30 „Milion lat przed naszą erą"
cmentarzy
9.00 Nasza dyskoteka - propo- 14.00 Oskar
10.05 „Koncert Leżajski" - film
zycje do listy przebojów
14.30 4 X 4
dok. (impresja muzyczna)
fabularny
Film
.30
9
15.05 HALOGRA!MY
10.20 Na Lipkach- reportaż
11.05 PORANEK MUZYCZNY; 11 .00 Kalejdoskop - program z 15.25 Ye! Ye! Ye!
15 .35 „Czarodziejka z księżyca",
udziałem telewidzów
W blasku barokowej trąbki
odc . 9
11.30 Nekropol - rzecz o Grobie 11.30 Nasi goście - Kronika
16.00 Informacje
kulturalna
Nieznanego Żołnierza
16.15 Link Journal
12.00 Na polską nutę
12.30 Pasjonaci
16.45 ,,I wszyscy razem'' (23)
12.45 Zamek Eureki - film
13 .OO Sport, muzyka i moda
13.20 Taki to mroczny czas - film w przerwie około 14.00 - giełda 17.15 „Grace w opalach", odc. 31
17.45 Kalambury - pr. rozrywkowy
dok. Luizy Jesipowicz popracy
,,Mamuśki" (27) - serial ko18.15
święcony Krzysztofowi Ka15.00 Lista przebojów Skane's
mediowy
milowi Baczyńskiemu
Music - propozycje
18 .45 Informacje
14.00 Zaczarowane podwórko Baw się razem z nami - 18.55 „Dallas", odc. 92
15.30
film fab. reż. M. Kaniewska
quiz dla najmłodszych
, 19.50 Informacje
15.35 Powitanie, program dnia
15.50 Spodziewane nadejście je20 .05 ,,Airwolf', odc. 57
sieni, czyli obrazy lancko21.00 „Gliniarz i prokurator", odc.
rońskie - humoreska poetyc22
ko muzyczna z tekstami Le22.00 Informacje i biznes inform.
szka Długosza
22.20 ,,Dolina lalek" (1 8) - serial
~ ~ ~ ~ w ~ ,.·,..,
. ~
16.20 Śledztwo w Miednoje reportaż

17 .OO Teleexpress
17.15 Strzęp niemożliwej wiary film dok.
17.40 WSPOMNIEŃ CZAR: Ty,
co w Ostrej świecisz Bramie - film archiwalny prod.
polskiej /1938 r. , 78 mini,
reż. Jan Nowina - Przybylski /napisy w języku angielskim/
19 .20 Dobranocka
19.30 Wiadomości

16.10 Giełda pracy
16.15 Nasi goście - Sport, rekreacja, wypoczynek
17.00 Filmy animowane dla
dzieci
17.30 Sky Express - serwis informacyjny
18.00 Giełda pracy
18.10 Bliżej Europy
18 .30 Sky Studio
19.10 Film fabularny
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20.05 „Olivier - Olivier" - film fab.
prod. franc. 105 min.
21.50 Spotkania z kompozytorem
22.45 Studio sport Liga Mistrzów/skróty/
23.50 Kraina łagodności Bądźcie
pozdrowieni /powt. I
0.35 ,,Zloty warkocz" [Golden Braid] - film fab. prod. australijskiej /1990, 87 min./ reż . Paul
Cox, wyk. Chris Haywood, Gosia Dobrowolska
2.00 Zakończenie programu

31 października, 1listopada 1995

20.00 Niczyje dziecko - dramat 20.00 Muzyczny Festiwal Łańcut
'95. Mistrzowski recital Anobycz.prod.ang.
drzeja Hiolskiego
W powojennych Niemcach, amery21.05 Panny z Wilka - film fab .
kańska strefa okupacyjna. W sierociń
prod . polskiej /1979 r. , 112
cu dla osieroconych chłopców, prowamin. /, reż. Andrzej Wajda
dzonym przez zakonnice jest także jeden Murzynek o imieniu Tobiasz. 23.05 Nie odchodź - 12 wspomnień o Kalinie Jędrusik
Któregoś dnia robotnicy pracujący
obok sierocińca mówią Tobiaszowi , O.OO Orfeusz w piekle XX wieku
- film dok. o ży ciu i twórże w miasteczku jest jego ojciec.
czości Józefa Wittlina
21.00 Sudeckie Twierdze „Głogów"
0.30 Panorama
21.30 Kamerton
I .OO O nieobecnych - okoliczno21.50 Panorama
ściowy koncert
22.00 Dozwolone od lat 40
1.45 Tulipan odc. 4 - serial TVP
22.20 Samochód - przebój stulecia
2.45 Zakończenie programu
22.55 ,,Jan Serce" - odc. 7
O.OO Zakończenie programu

20.45 Sky Express - skrót wydarzeń dnia
21.00 Pasjonaci
21.30 Film fabularny
23 .10 Rozmowa dnia
23.40 Sky Express - skrót wydarzeń dnia
23 .50 W świecie muzyki
0.30 Bliżej Europy
I .OO Sport, muzyka i moda
3.00 Nasi goście - Sport, rekreacja, wypoczynek
4.00 Sky Top

Siedern kruków
TVP I
19• 9.30 '

_,.~~~

Ekranizacj a
klasycznej b,,śni o siedmiu
krukach. Mntka s iedmiu
niesfornych c/1!opców rozgniewana ich złym zachowaniem prze~:lina ich w
chwili złośc i. Ku jej rozpaczy przekleństwo się speł
nia i niegrzeczni synowie
zamieniają się ,,. siedem
kruków, po zym c1dlatują w
dal...

amerykański

22.45 Plus Minus - wydanie specjalne
23.45-0.15 Moto wiadomości

TV

TRÓJ MI AsTo
Zapowiedzi programowe
,,He-Man" - bajka
,;za wszelką cenę" (145)
„Szpital Miejski" (29)
Music Box
„Podróż wyklętych" - film
fab. USA
14 .15 Studio TVT
14.45 Music Box
15 .00 „Czas na refleksję" - pr. z
telefonicznym udziałem widzów
16 .30 ,,He-Man" - bajka
17.30 Studio TYT
18.00 ,;za wszelką cenę" (146)
18.30 „Wielki sen" - film fab.
USA
20 .25 Program na dzień następny
20 .30 „Szpital Miej ski" (30) - serial
21.30 INFORMATOR
22.00 „Czyż nie dobija się koni?"
- film fab . USA
0.00-0.10 Pro gram na d zień następny i rozwiązanie konkursu
8.30
9.00
IO .OO
10.30
11.30
12.00

Nils był kiedyś wspaniałym sprzedawcą. Ale
gdy się zestarzał i siły go opuściły, poczuł s ię niepotrzebny.
Po śmierci swej ukochanej żony Johanny został zupełnie
sam. W domu starców czeka na ostateczny koniec, zgłasza
do Boga nawet cichą pretensję, że niepotrzebnie trzyma go
jeszcze na ziemskim padole. Zupełnie inne życie wiedzie
Bertil. zwany przez bliskich i kolegów Berra. Do pełnego
szczęścia Bertilowi brakuje tylko dwóch rzeczy: chciałby
nauczyć się gwizdać i mieć dziadka tak jak Uffe.
Ciepły, pełen uroku i humoru film dla całej rodziny .

Pożegnalny walc

CANAL
PLUS
w godz. 7 .00-8.00 118.00-20.00
• program nie kodowany
7 .OO BBC News
7.30 Diabelski młyn
8.00 Muzyczny budzik
8.30 100 lat kina: W holywoodzkim stylu
9 .30 ,,Kalifornia" - film
11 .25 ,,żółta gorączka" - film
13.00 Na gapę - magazyn
13.30 ,.Babar" - serial
14.00 „Rambo III" - film
15.35 „Wielki człowiek" -film
17 .30 „Tintin" - serial
18.00 Diabelski młyn
18.30 ,,Moje drugie ja" - serial
19.00 Na gapę - magazyn
19.30 „Harry i Hendersonowie"
20 .OO „Pogrzeb wikinga" - film
21.35 Słynne samochody
22.25 „Valmont" - film
0.40 Mag . futbolu amerykańskiego
I. IO ,)ohny przystojniak" - film
2.45 „Rambo" - film

-
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535 - 13 .10 Blok programów dla
dzieci:
13.10 „Sansone" - wioski film przygodowy, 1961, reż . Gianfranco
Parolini. (100 min)
14.50 „Split Infinity" - komedia, USA,
reż. Stan Ferguson (90 min)
1620 „Fitzwilly" - komedia, USA,
reż. Delbert Mann (100 min)
18.00 Wiadomości
18.15 „Proszę o uśmiech" - show
18.50 ,,Anna's War" - dramat, Kanada 1992, reż. Alain Chartrand
(85 min) Badania przeprowadzone u malej sportsmenki Anny doprowadzają do wykrycia
choroby nowotworowej ...
20.15 „The Toughest Man in the
World"- film ~cnsacyjny, USA,
reż. Dick Lowry (105 min) Wykidajło z nocnego klubu zostaje
dyrektorem ośrodka dla młodo
cianych przestępców i dla zdobycia funduszy postanawia wzi ąć
udział w konkursie o tytuł najsilniejszego człowieka świata ...
22.00 „Masakra w Rzymie" - wl.-fr.
dramat wojenny, 1973, reż. George Pan Cosmatos (100 min)
Podczas obchodów rocznicy
powstania partii faszystowskiej
ginie trzydziestu dwóch esesmanów . W odwecie Niemcy
wybierają trzystu dwudziestu
Włochów do egzekucji ...
23.40 „Śmiercionośna ślicznotka" (komedia sensacyjna, USA 1987,
reż. Tom Holland. (105 min) Para
policjantów poszukuje zatrutej
partii kokainy zwanej „śmiercio
nośną ślicznotką" ...
1.25 „David Letterman" - show
2.15 Wiadomości

DSF
9.00 „Cannon" - serial
IO.OO „Wyspa marzeń" - serial
11.00 „Komisarz Rex" - serial (powt.)
12.00 „Statek miłości" - serial
13.00 „Trapper John, MD." - serial
14.00 „Star Treke" - serial
15.00 ,,MacGyver" - serial
16.00 ,Jdi na całość!" - teleturniej
17.00 Rodzina Partridge' ów - serial
17.30 Magazyn regionalny
18.00 „Ród Wagenfeldów" - serial
19.00 Wiadomości
19.15 Sport w SAT 1
19.30 „Kolo fortuny" - teleturniej
20.15 „Przygody Bawarczyka na
Rugii" - serial
21.15 „Kryminalne tango" - serial
22.15 „Picket Fences" - serial
2320 „Wolfen"- horror, USA 1978,
reż. Michael Wadleigh (I IO
min) Detektyw Wilson podejmuje się rozwiązania zagadki
brutalnego morderstwa, którego ofiarami są jeden z magnatów finansowych Nowego
Jorku i jego żona...
120 „Star Trek" - serial (powt.)

8.00 ,,Zwariowane rekordy" (powt.)
830 „Arnazing Games" (powt.)
9.00 „Magie Sports" (powt.): Roller Hockey w USA „DSFun"
Siatkówka plażowa - World
Series „Bikc Youngsters"
11.00 Piłka nożna: ,,Hattrick International" (powt.)
11.45 „Mistrzowie sportu": Dick
Button
12.00 „Sport od A do Z": ,,Lekkoatletyka" - serial dokumentalny
13.00 „Gillette World Sport Special"
1330 Piłka nożna: liga wioska - 8.
kolejka: Inter Mediolan -AC
Mediolan
15.00 Tenis: Turniej ATP w Paryżu
- 2. runda (na żywo)
22.55 Wiadomości sportowe
23.00 Magazyn sportów motorowych (powt.)
O.OO Boks: ,,Klasycy boksu" (powt.)
I.OO „Best Direct" - reklamy
1.30 Magazyn sportów motorowych (powt.)
230 Zakończenie programu

7.30 „Rockin' With Judy Jetson"
9.00 „Jetsonowie spotykają Flinstonów" - film animowany
1035 „Walt Disney"
11.35 „This Island Earth"- film sf,
USA reż. J. Newman (82 min)
lJ.05 „Władcy Wszech świata" film fantastyczny, USA, reż.
Gary Goddard, (96 min)
14.55 „Buck Rogers w XXV wieku" - film sf, USA 1978, reż.
Daniel Haller (85 min) W
roku 1987 astronauta Buck
Rogers zostaje wysiany w
przestrzeń kosmiczną, z której powraca na Ziemię dopiero po pięciuset Jatach...
1615 „Steel Justice"- thriller sf,
USA 1992, reż . Christopher
Crowe (87 min)
18.00 „Making of 'Apollo 13"' magazyn filmowy
1830 „Exclusiv" - magazyn
18.45 Wiadomości
19.10 „Highlander" - serial
20.10 „Gwizdek - wydanie specjalne" - magazyn sportowy
203 0 Studio sport: Liga Mistrzów
- Steaua Bukarest-Borussia
Dortmund w przerwie: 21.20
wiadomości sportowe
2220 ,,Highlights": Liga Mistrzów
- fakty, opinie, ana!izy
23.15 „Elektryczny łowca" - film
sf, USA 1994, reż . Richard
Pepin (88 min) W świec ie , w
którym komputery zastąpiły
aparat wymiaru sprawiedliwości , dochodzi do opanowania przez grupy przestęp
cze centralnego komputera ...
0.50 ,,ldrówko" - serial
120 ,,Niezwykle mila rodzinka"

l

17.OO Małpy z Bioko - film przy8.30 ,,Extreme Games"
rodn.
10.00 Magazyn motorowy
12.00 Wy ścigi samochodowe : 17.30 Jak pracuje brytyjskie pogotowie ratunkowe - film
DTM
dok.
13.00 Piłka nożna: Puchar UEFA 18.00 Życie w kręgu ognia-- serial
2. runda
15.00 Snooker: MŚ w trikach w 19.00 Wynalazki - magazyn popuSun City/RPA
larnonaukowy
17.00 Jeżdziectwo: PŚ w skokach 19 .30 Poza rok 2000 - magazyn
w Monterey/Meksyk
popularnonaukowy
18.00 Formula 1: Magazyn Grand 20.30 Grożni Australijczycy: MePrix
duzy, rekiny i krokodyle 1830 Rajdy ciężarówek: Europa
serial przyrodn.
Truck Trial w Tuluzie
21.00 Wszystko z wszystkim się
1930 Wiadomości sportowe
wiąże - magazyn popular20.00 Łyżwiarstwo figurowe: Skate
nonaukowy
America w Detroit
21.30 Magazyn motoryzacyjny 21.00 Taniec: ,.Rumba w dżungl i"
program cykliczny
w Sun City/RPA
22.00 Lotnictwo wojskowe - serial
22.00 Igrzyska olimpijskie: Olimpiadok.
da Specjalna w New Haven
23 .00 Dlaczego lubimy horrory? 2230 Boks: walki o MŚ i ME
film dok .
23.30 Formula I
O.OO Świat miesięcznika ,,National
O.OO Jeźd z iectwo: PŚ w skokach
Geographic" - serial
w Monterey/Meksyk
0.30 Obserwujac przyrodę: Zwie1.00 Wiadomości sportowe
rzęta Nowej Zelandii - se1.30 Zakończenie programu
rial przyrodn.

TV

TNT

PRO
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,,Rakietą na Księżyc" - komedia, W. Bryt. reż. Don Sharp
(95 min)
10.45 „Ogień i lód" niemiecki film
sensacyjny , 1985, reż . Willy
Bogner (86 min)
1230 „Jaszczurki olbrzymy" - australijski film przyrodniczy
13.40 „Dinosaurs" - komedia , W.
Bryt. 1961, reż. Brett Thompson (92 min) Trzech nastolatków dzięki maszynie czasu
wynalezionej przez rodziców
jed nego z nich, wyrus za w
podróż w czasie ...
1535 „Flinstonowie" - film animowany, USA 1993 (95 min)
173 0 „Bliskie spotkania trzeciego
stopnia" - film sf, USA 1977,
re ż. Steven Spielberg (1 20
min) Przy bysze z Kosmosu
oznajmiają Ziemianom swe
przybycie za pomocą telepatii
odbieranej przez nielicznych
mieszkańców Ziemi ...
19.55 Wi adomości
20.15 ,,Wpływ księżyca" - komedia,
USA 1987, reż. Norman Jewison (95 min) Młoda, owdowiała Włoszka mieszkająca w Nowym Jorku, chce powtórnie
wyjść za mąż ...
22.15 „Il Buono, il Brutto, il Cattivo" - western, Włochy 1966,
reż. Sergio Leone . (166 min)
Trzech nie znających się gangsterów postanawia ukraść zło
to wartości dwustu tysięcy dolarów należące do armii ...
1.30 Wiadomości
1.40 „Hart to Hart'' - serial (powt.)
2.30 Wiadomości
2.40 „Detektyw Remington Steele"

8.50

5

6.00-20.00 CARTOON
NETWORK - seriale animowane
16.00 „Down wit Droppy D"' (A)
16.30 „Wieczór z Bugsem i Daffy"
(AIS)

16.45 „Tajemnicza wiewiórka" (A)
17.00 ,,Rodzina Addamsów" (A)
1730 „Mały Dracula" (A)
18.00 „Scooby i Srappy Doo" (A)
18.30 ,,Maska" (A)
19.00 „Tom i Jerry" (A)
1930 „Między nami, Jaskiniowcami" (AIF/S/H)
20.00 „Gdzie jesteś , Scooby Doo?"
(A)

2030 „Kot Tip-Top" (AIF/S/H)
21.00 „Wieczór z Bugsem i Daffy"
(AIS)

2130 „Szalone podróże Dasta i
Mutta" (A)
22.00 Z cyklu: ,,Stulecie kina":
„The Fountainhead" - fi lm
obyczajowy, USA 1949, reż.
King Vidor, wyst.: Gary Co·
oper, Patricia Neal, Raymond Massey , Kent Smith i
in. (1 13 min) Ideały młodego
architekta nie wytrzymują
konfrontacji z twardymi zasadami wielkiego biznesu ...
(AIF/S/Fin/Hol)
O.OO Noc w TNT: ,. Wszystkie
ś wiatła na Jan et Leigh":
,,Rogue Cop" - film sensacyjny, USA 1954. reż. Roy
Rowland, wyst.: Robert Taylor, Janet Leigh. George Raft, Steven Forrest i in. (88
min) Detektyw współpracuje
z mafią , pewnego dnia jednak przestępcy zabijają mu
brata ...(AIF/S/.H)
1.45 „Fearless Fagan" - komedia,
USA, reż . S. Donen

wersje językowe : (A) - angielska, (Fin) - fińska, (F) - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska, (S) - szwedzka, (Hol) - holenderska

• 15.10 Sentymentalna historia nieszczęśliwej miłości
dwojga młodych ludzi, którzy spotkali się podczas wojny w
Londynie. Na londyńskim moście Waterloo podczas zamieszania wywołanego alarmem poznają się przypadkowo oficer
Roy Cronin i śli czna tancerka baletowa Myra Lester. Młodzi
zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. I kiedy Roy
prosi o rękę dziewczynę. ona z radością przyjmuje jego propozycję. Jednak w dniu ceremonii ślubnej pan miody dostaje
rozkaz natychmiastowego wyjazdu na fro nt. Zrozpaczona
Myra pędzi na dworzec. by pożegnać czule ukochanego ...

MlV

EUROSPORT

835 „Bibi i jej przyjaciele"
9.15 „Magellan" - magazyn naukowy dla młodzieży
9.45 „Autant savoir" - magazyn
10.15 Wybór programów „Piątki"
10.45 „Specjalny wysłannik" (powt.)
12.10 ,,Perfecto" (powt.)
12.40 Pogoda dla pięciu kontynentów
12.45 Dziennik France 3
13.05 „Światła Paryża"
1330 „Dziwna sprawa" (.,Une
etrange affaire") - francuski
dramat psyc holo giczny,
198 1 (powt.)
15.15 Filmy krótkometrażowe
1530 „Dom Deschenes" - serial
(powt.)
16.00 Dziennik TV5
16.15 „Kuchnia muszkieterów" magazyn kulinarny
1630 „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"
1830 Dziennik TV5
19.00 „Światła Paryża" - aktualno-

8.00 „3 From I"
8.15 Hity na śniadanie (Eden)
9.00 „Maria przedstawia"
12.00 „Soul w MTV"
13.00 ,,Przeboje" (Ingo Schmoll) ,
14.00 ,,Muzyczny non stop"
15.00 „3 From I "
15 .15 ,,Muzyczny non stop"
16.00 „CineMatic" - nowości fil mowe (Davina)
16.15 „Popołudnie z Enrico"
17.00 Wiadomości
17.15 „Popołudnie z Enrico"
17.30 ,,Zadzwoń do MTV" (Eden)
18.00 ,,Zig i Zag" - show
18.30 ,,Popołudnie z Enrico"
20.00 ,,Przeboje" (Ingo Schmoll)
21.00 „Najbardziej poszukiwane"
(Ray Cokes)
2230 „Beavis i Butt-Head" - serial
23.00 Wiadomości
23.15 „CineMatic" - nowości filmowe (Davina)
2330 „The State" - show
O.OO „Koniec?" - show MTV
1.30 Noc z teledyskami
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NBC SUPER
CHANNEL
9.00 Supersklep
10.00 „Europejskie koło fortuny"
14.30 „The Squawk Box" - mag.
16.00 „Amerykańskie koto fortuny" - magazyn finansowy
17 30 „Wieczorem o biznesie"
18.00 Wiadomości ITN
1830 „Z łoto, Bóg i Chw ała" magazyn
1930 „Selina Scott" - talkshow
(Hol/N)
20.30 „Dateline" - magazyn dl a
konsumentów (Hol/N)
21.30 Wiadomości ITN
22.00 „Wieczór z Jay Leno" show (Hol/NIF)
23.00 Studio sport: golf - Volvo
PGA Tour
O.OO .,Wieczorem o biznesie"
020 Informacje giełdowe
0.30 Wiadomości NBC
I.OO „Rozmowy intymne"
1.30 „Wieczór z Jay Leno"
230 „Selina Scott" (Hol/N)

.

~ K
- ~PT

16 .50 „Inspektor Gadget''
ści
17.15 Program lokalny
1915 Pogoda dla pięciu kontynentów
17 .30„Westgate" (5) - serial ro1930 Dziennik szwa1·carski
i
mantyczny
20.00 ,,Nie trzeba marzyć" - reportaże
telenowela
(86)
Maria
18.30
21.00 Aktualności szwajcarskie
19.15 Tylko wtedy gdy się śmie2155 Pogoda dla pięciu kontynentów
ję (20) - serial komediowy
22.00 Dziennik France 2
19.40 ,.z planu filmowego" (4)
22.40 „Córki Kaleba" - serial
23.25 ,,ldejmijcie maski" - maga- 20.00 „Zerwany kontrakt" - obyczajowy, USA
zyn społeczny
21.350 Muzyczne nowinki
030 Dziennik Soir 3
21.45 Zapowiedzi
I.OO „Wizje Ameryki"
22.00 Program lokalny
1.15 ,,Nocny uniwersytet"
22.20 „Róże śmierci" - sensacja
3.15 „Mix Monde"
USA
4.00 „Specjalny wysłannik"

O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TEUDZIENNIK

Wichrowe WJ:gón:a
Po tę opowieść o szalonej namiętności, o wielkiej miłości łączącej szlachetnie urodzoną panienkę z przybłędą wychowanym na dworze, s ięgali wielokrotnie filmowcy. Pierwszy podjął się ekranizacji Amerykanin William
Wyler. W obsadzie filmu znalazły się takie znakomitości,
jak Merle Oberon w roli Cathy, Laurence Olivier jako Heathcliff i David Niven jako Edgar. Film odniósł ogromny
sukces. Tę właśnie wersję prezentuje dziś TVP.

Olivier, Olivier

· Holland.
·
.. , , y·,erwszy w peIm. f rancus k.1 fil1 m A gmeszki
.9• 20.0S
Na francuskiej prowincji, w dużym wiejskim domu mieszka
~odzina _Duvalów .. Ser_ge ~est miejsc~wym weterynarzem, jego
zona Ehsabeth zaJmuJe się domem I wychowuje dwoje dzieci
- Nad_ine i młod~zcgo, 9-letniego Oliviera, który jest jej
,,oczkiem w głowie". Pewnego dnia Olivier wyjeżdża rowerem do swej chorej babci i ju ż nie wraca. Nie wiadomo. czy
chłopiec uciekł, został porwany, czy padł ofiarą morderstwa.
fv!.ija sze:łć lat. Pewnego dnia Druot aresztuje w Paryżu 15-letmego przestępcę, zarazem zł odzieja i męską prostytutkę .
Chłopak z wyglądu i zachowania przypomina mu Oliviera ...

Błędny ognik
· TVP n
23
· potrafi
.
. Nat10ns
.
1
79
·00
9me
, . . - etma Anme
.

pogodzić

towarzys~a s_wego ż_yci~. który zmarł przed
ptęc10r_n~ laty. Zac_howuJe się tak, Jakby Hector wciąż był
przy meJ. Nadal mieszka w ich starym domu położonym w
odludnym zakątku Appalachów . Całymi dniami rozmawia
z nim, radzi_ s\ę g~ naw~t w .n~jdrobniejszych sprawach .
Pewnego dma odwiedza Ją m1eJscowy przedsiębiorca proponuJąc samo·tnie mie.szkającej kobiecie interes . Zamierza
za 200 tysięcy dolarów wykupić jej ziemię i dom ...
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