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Gdańskiem więcej chętnych

· Gdańsk Olszynka
ul. Olszyńska 3
tel. 31-74-06
31-38-36

Rządowe

nii mleisca w eterze

przymiarki

KOMU KONCESJE? D

Wicepremier
ideologiczny

Piłkarskie

puchary
wczoraj rozpoczęły się pierwsze mecze
drugiej rundy Pucharu UEFA. Oto roz:stl'%)'gnięcia:

Do Kralowe! Rady Radio•
fonii I Telewl1II wpłynęło
łąc1nle 27 wnlosk6w o pra,
wo do nadawania lokalnych
program6w radiowych I tele•

,luż

I Cuusysi Lahti · IF Broendby Kopenhaga 1:4 (1: 1).
5V Salzburg • Royal Antwerp 1:O (0:0).
~intracht Frankfurt • Dniepr Dniepropietrowsk
'.2:0 (0:0). Bramki: Furtok (65), Okocha (77),
Atletico Madryt • OFI Kreta 1:O(0:0),

mia). Nie ma jednak pewności,
czy którykolwiek z nich uzyska koncesję, bowiem - jak
twierdzi ministerstwo w niższym zakresie UKF na
Wybrzeżu brakuje wolnych

" wiąl nych w wolew6d1twle
gdańskim • dowledllellśmy
się nleoflclah1le, W nlepn:e•

,§

l&ayern Monachium · Norwich City 1:2 (1:2).
:oeportivo la Coruna • Aston Villa 1: 1 (0:0).

Ministerstwa Łącz
w województwie gdań
skim może pracować co najwyżej 7 lokalnych nadajników
telewizyjnych i 16 radiowych.
ności

. Komu radio?

'Tenerife • Olympiakos Piraus 2:1 (1:1)

niższym,

~

I

·Dramat w konsulacie

Most Zielony znów

.Id

Ruc
na szlaku
Prawdziwe rozmiary przemytu nie są oczywiście znane, jednak wiadomo, że to, co
znajdują celnicy, stanowi nie

oddziałów

więcej niż jedną dziesiątą

specjalnych
policji (zdjęcie
u góry), które
usunęły go
zbudynku, odniósł rany
i według nieoficjalnych informacji zmarł
w szpitalu.
Szczegóły na
str. 2
Fot.
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,,białej rzeki" płynącej z Polski. Nasi rodacy preferują
przewóz narkotyków ukrytych w samochodach. Klasyczna skrytka to zbiornik pal i wa, progi karoserii, przestrzeń między silnikiem a kabi n ą i opony. W Szwecji
opracowano nawet „model
przemytnika" określający jego zach owanie na granicy
i metody ukrywania towaru.
Od początku tego roku złapa·
no tylko jedną osobę, która
próbowała przemycić amfetaminę pod ubraniem a resztę
stanowił przemyt samochodowy.
- Przeważnie tłumaczą się,
że auto kupili parę dni temu
na giełdzie lub pożyczyli mówi Bernt Karlsson, szef
oddziału kontroli celnej
w Ystad. Najbardziej martwi
nas świadomość, że więk
szość przemytu przechodzi za
naszymi plecami.
Wzrasta też prŻemyt na lin ii Gdynia- Karlskrona. Jan
Revheden, kierujący tamtejszym posterunkiem celnym
twierdzi, że większość „wpa-

Gdańsk

dek" to wynik informacji jakie przed przypłynięciem
promu napływają do Karlskrony z Polski. Celnicy zdają sobie sprawę, że często
,.cynk" ma odwrócić ich uwagę od naprawdę dużej partii
narkotyków przesyłanej wła
śnie przez granicę.
- Wśród kurierów coraz
mniej jest Polaków - powiedział nam J. Revheden. Wypierają ich Rosjanie, Litwini
miał konstrukcję drewnianą.
i Niemcy . Najczęściej spoty- Początkowo zamierzalikana obecnie forma amfeta- śmy jedynie zmodernizować
miny, to żółta substancja Most Zielony, gdyż stan techpodobna do plasteliny, a nie niczny jego ruchomego przęsła
jak głosi popularna opinia - był bardzo zły, co stwarzało
biały proszek. Praktycznie co
zagrożenie nawet dla pieszych
• powiedział nam Romuald
tydzień znajdujemy coś u pasażerów promu.
Kary za przemyt narkotyków są w Skandynawii wysokie - od 5 do 10 lat więzienia. j
Stany Zjednoczone przygotowały
W tej chwili odbywa je '7 Po- propozycję zacieśnienia stosunków
laków (w tym jedna kobieta, obronnych między krajami NATO
i krajami Europy, które nie należą do
która usiłowała przemycić tego paktu, i przedstawiają ją w tym
pod ubraniem 3,5 kg amfeta- tygodniu na spotkaniu ministrów
, miny). Natychmiast po odby- obrony państwa NATO w Niemciu kary następuje deportacja czech. Zapytana, czy w propozycji
amerykańskiej chodzi o jakieś powią
do Polski z zakazem wjazdu zanie
byłych krajów Ukł adu Wardo krajów skandynawskich szawskiego z Paktem Północnoatlan
na kilka lat.
tyckim. ale skromniejsze od prtyjęcia
Zając
ich do NATO, Delaski odparła, że
.,taka jest ogół na koncepcja". (PAP)
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Tomasz

• Helsingor • Królewiec i... Kaszuby

'

D•ńc11cy wykaz•lłl

coraz wl,ksze zainteresowanie roi •
wolem Hif turystycnel w wojew6dlłwle gdańskim. OclJ•
wlste !est, łe wld1t1 w tyni wła111y lalznes, Interes dla duń•
sklch flrni. Niedawno, władze Helslngor nawiązały współ
pracę I HMon:ądem Gdańska.
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A moie przyimą?
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i mroino.

A.

Wkrótce delegacja z tego
miasta przybędzie do grodu
Neptuna by rozmawiać na temat
dalszej współpracy. Duńczycy są
zainteresowani wykorzystaniem
walorów wypoczynkowych na
Kaszubach, a także uruchomieniem linii promowej z Helsingorudo Królewca, przez Gdańsk.
Delegacja gdańska przebywała w Helsingor od 22 do 24
września br. Wtedy podpisano

protokół dotyczący zakresu
współdziałania . Kolejna tura
rozmów na temat współpracy turystycznej odbędzie się na początku listopada, w różnych
miejscowościach województwa

gdańskiego.

Naczelnik Wydziału
Kultury Fizycznej i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
Wojciech Leśkiewicz , poinformowa! nas, że 3 listopada delegacja duńska uda się na Kaszu-

będzie

one praw autorskich. Zdaniem
w Radzie interweniowali kilkakrotnie właścicie
le wypożyczalni kaset wideo
i jednego z gdańskich kin, którzy twierdzą, że ponoszą straty
finansowe z powodu łamania
praw autorskich przez telewizję Orunia-Sky.
•

Zarębskiego

Roman Daszczyński

by. Będzie zwiedzać m. in . ośro
dek wypoczynkowy „Mausz"
w gminie Sulęczyno. Następne
go dnia mają się rozpocząć rozmowy w sprawie uruchomienia
linii promowej Gdańsk • Helsingor - Królewiec.
W programie wizyty gości są
także spotkani a z władzami
gdańsk ich uczelni , kierownic twem firm turystycznych. Przewidziane jest także zwiedzanie
Półwyspu Helskiego. Duńczycy
pozostaną w wojewód z twie
gdańskim do 9 listopada.

Kazimierz Netka

Nietupski, dyrektor

Clyłai

na str. 2

1

zwodzony

ętw·a

W pierwszych latach powojennych, oprócz obrotowego
wiaduktu kolejowego i Mostu
Siennickiego na Przeróbce.
czynny był Most Zielony.
Z czasem mosty te unieruchomiono, a ich mechanizmy z.ostały zdewastowane i rozkradzione. Odbudowując stare
przeprawy nie uwzględniono
już ich historycznych funkcji
i konstrukcji. W ten sposób
bezpowrotnie odcięto od szlaków wodnych dużą część starego portu nad Motławą. Do
dziś zachowały się w pierwotnym stanie jedynie wiadukt
obrotowy i Most Zielony .
Jsnieje szansa, że ruchome
przęsło tego drugiego obiektu
będzie, jak przed wiekami,
uchylane, gdy zwodzony most

Polska lest juł nalwl,ksąm .kanałem pnen:utowym•
alllfetamlny do Skandynawii, Tylko od początku tego roku
s1Wed1cy celnicy wykryli ok. 50 kg narkotyk6w na pl'lel•
śclach granlc1nych w Karlskronie, Ystad I Oxelisund. Sled,
111lu Polak6w odsladule oltecnle w SIWecil kary wl,1leala za
pn:emyt,

,~sobnik uzbro- '
jony w granat I '
(zdjęcie po
prawej).
Wczasie akcji

W przypadku istniejących
już, tzw. stacji pirackich, waż
ne będzie to, czy przestrzegają

ra

Je11cze w okresie ml,dzywolennym wsąstkle gdańskie
mosty nad Starę I Nową Motławą, opływalącyml Wyspę Spi•
chn:ów ora1 Wisłą Martwą layły 1Wod1one. D1i,kl temu ma•
łe statki morskie I laarkl mogły dopływać do nalarzeiy
w okolicach ul. Toruńskie!, W czasie wolny Ich część, 1 ru•
chomyml pn:ęsłami I uno11ącyml le mechanl1maml, została
znluczona. Na 11c1,ścle nalwałnies1e I mostów ocalały,

Amfetaminowe samochódy

wdarł się

Zarębski.

Komu telewizję?

~

r

- Nie wiemy jeszcze jakie
szanse na otrzymanie koncesji mają poszczególni wnioskodawcy . Wszystkie oferty
będą rozpatrywane jednakowo, to znaczy pod względem
ekonomicznym, te~hnicznym
i programowym - twierdzi
członek KRRiTV, Andrzej

O siedem wolnych często
tliwości telewizyjnych ubiega
się 8 firm prywatnych. Jedna
z nich, NTP Plus S.A. z Warszawy. chce w województwie
gdańskim założyć nawet dwie
stacje nadawcze. Pozostali

Polska • S.zwecia - narkotyki

Do konsulatu
polskiego
w Hamburgu

Komu figę z makiem?

niu, które w województwie
gdańskim gotowe jest zainstalować aż 4 nadajniki.

cja Artystyczna „BART"
z siedzibą w Sopocie, Adam
Burczyk (Starogard Gdański),
DK-lnvest sp. z o.o. (Gdynia),
ESKA Nord sp. z o.o. (Gdynia), Kuria Diecezji Pelpliń
skiej (Pelplin), MAXX sp.
z o.o. (Warszawa), Radio ARnet (Gdańsk-Wrzeszcz) oraz
Stowarzyszenie Rumian (Ru-

!Hamburg

(Gdańsk) .

DK-Investment, ESKA
Nord, Kuria Pelplińska,
MAXX, Radio A Rn et oraz
warszawska spółka Eko-Biznes. Szczególny przypadek
stanowi modlitewne Radio
Maryja z siedzibą w Toru-

't3

aktualnie obo- ~
wiązującym paśmie UKF,~
nadawać chce 8 potencjalnych
inwestorów: Bałtycka AgenW

to: Antena 1 sp. z o.o.
(Warszawa). Fundacja Telewizja Lokalna w Kartuzach.
Polska Korporacja Telewizyjna sp. z o.o. (Warszawa), Polska Telewizja Satelitarna PolSat (Wrocław), Pomorska Telewizja Regionalna sp. z o.o.
(Gdańsk), Prywatna Telewizja Neptun sp. z o.o. (Gdynia)
oraz TV Orunia - Sky

O wiele lepiej sytuacja
przedstawia się w przypadku
wyższego, tzw . zachodniego
pasma. Ma ono jednak tę wadę. że ze względów czysto
technicznych do 1985 roku
będzie nieosiągalne dla więk
szości polskich odbiorników
radiowych. Na wyższym paśmie jest aż szesnaście wo!•
nych częstotliwości i tylko 7
chętnych: wspomniane już

Według

1Girondins Bordeaux • Servette Genewa 2: 1 (1:0),

chętni

częstotliwości.

kraczalnyni terminie 6 mlesl,cy Rada ustalić 111a, kto
spełnia warunki konlec1ne
do uąskanla koncesll, Juł
tera1 wiadomo, ie u, śi
wniosków nie 111a ładnyc h
szans na reallzaclę,

otychczasowy minister Andrzej Milczanowski jest kandydatem prezydenta Wałę
sy na szefa MSW, lider BBWR
Andrzej Olechowski na szefa
MSZ, a wiceadmirał Piotr Koło
dziejczyk na szefa MON.
W związku z kandydaturą Olechowskiego, SLD i PSL proponują, aby posłowie proprezydenckiego BBWR udzielili wyraźnego poparcia koalicji lewicy.
Wicepremierami będą dwaj
przedstawiciele SLD: Włodzi
mierz Cimoszewicz i Marek Borowski oraz ludowiec Aleksander Łuczak . Waldemar Pawlak
chciałby, aby Cimoszewicz odpowiada! za politykę społeczną,
Borowski za gospodarkę, a Łu
czak za sprawy polityczne (m.in.
za kontakty z prezydentem). Inaczej widzi tę sprawę Cimoszewicz, który powiedział Pawlakowi, że chce zajmować się w gabinecie Pawlaka „sprawami politycznymi i ideologicznymi·'.
Z kolei Borowski zabiega
o to, aby poza funkcją wicepremiera przyznano mll kierownictwo nad resortem prywatyzacji.
Budzi to duże opory ludowców.
Postkomuni ści nie kwestionują
natomiast kandydatury Michała
Strąka z PSL na stanowisko szefa URM.

głównego

inwestora - Zarządu Dróg
i Zieleni w Gdańsku. - Ponieważ dysponujemy ograniczo-

IO

nymi środkami finansowymi,
a wiele wiaduktów i mostów
trzeba wyremontować i zbudować, obecnie miasta nie stać na
odtwarzanie obiektu w jego
dawnym kształcie. Jednak biorąc pod uwagę, że mamy do
czynienia z cennym zabytkiem
techniki, a uchy lenie przęsła
wydłuży ocinek Motławy dostępny dla żeglugi turystycz-

nej, zmieniliśmy koncepcję
prac remontowych. Ich wykonawca - firma „Akwedukt", ma
zlecić opracowanie dokumetacji technicznej tej archaicznej
konstrukcji i naprawi ć most
tak, aby umożliwić w przyszło
ści jego pełną rekonstrukcję.
Jednak osteczne decyzje zapadną na naradzie pod koniec
tygodnia.
J ks· , ki

ace · 1ens

I
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Zrujnmmnv meclumivn ZielonegoMostu

Fot.I Sieński

Taka bieda - cukru za duio

Rezerwa • Kryi się

Co c1Warła cukrownia ma kłopoty finansowe i spn:edaje
cukier ponlłel ko11tów produkcji. Jak 1wykle kor11sta
nszara sfera". Jeśli się nic nie 1mieni layi moie lui wkr6ke,
tak lak Czesi i Węgrą, laędliemy importować słodki pro•
dukt. Klęska urodzaju • w prus1c1ańsklel cukrowni cukier

kcia pod

tańsą o tysiąc złotych.

- Tak jak trzy lata temu mamy
urodzaj - zapewnia Stanisław
Gierszewski, dyrektor cukrowni
w Pruszczu Gdańskim . - Producenci cukru stoją więc przed dylematem czy kupić tyle , ile zakontraktował rolnik, czy wszystko co urosło na polu. W roku minionym wyprodukowaliśmy 14.5
tys. ton cukru w tym będzie go
·-

mieli ponad 20 tys. ton. Na razie
sprzedajemy go po 8 tys. zł za
tonę ( z V AT), a paczkowany
o 300 złotych drożej. Wiem, że
wiele cukrowni, aby zapłacić
rolnikom sprzedaje go poniżej
kosztów produkcji. Jak zwykle
korzystają handlarze, którzy robią zapasy. Klien ci nie odczuli
tak znacznej obniżki.
Gran.

Cmentarz legionistów w Lidzie

Białoruskie

władze
Zaapelowaliśmy

publicznie
do ofiarności naszych Czytelników. Zostały zebrane niemałe pieniądze (ponad 20 mln zł)
na odnowę, splantowanie oraz
uporządkowani e kwatery legionistów w Lidzie. Nawiązali
śmy kontakt ze Związkiem Polaków na Białorusi. Dwukrot·
nie jeździliśmy te ż do Lidy ,
ażeby z orga nizowa ć, przy
ogromnej pomocy ks. dziekana

ontruią
Rojka z tamtejszej fary, ekipę
remontową. Prace rozpoczęto,
ale ... Miejscowe władze na początku br. roku. poinformowane o zamiarach podjęcia prac
porządkowych, wyraziły na ten
temat swoją opinię. Jest to dokument wręcz kuriozalny.

Patrz str. 3: ,,Śmiało
i szczerze"

Neptunem
Grupa rezerwistów li jeclnost•
kl Wolsk Obrony Wybneia
li Gclańska WnesllcH 1:achowywała się llbyt hałaśliwie pod
pomnikiem Neptuna w Gclańsku.
Wewana na mleisce iandarmerla Wojskowa wrH li pollclą
rHgonlly hałasu! ących, Zatny•
mano ponoł ieclnego rHerwlstę.
Według żandannów,

którzy bra-

li udział w akcji pod pomnikiem zebrało się ok. 50 rezerwistów. Po

wezwaniu słui.b na miejsce przyjedwa policyjne radiowozy
i samochód ŻW . Po chwili, na sygnale dojechało jesz.cze kilka radiowozów.
Świadkowie wydarzeń poinformowali nas, że służby dość sprawnie i szybko poradziły sobie z hała
sującymi . Jednocześnie twierdzili,
że mężczyźni z rezerwy hyli pijani
i zachowywał' si ę a~re5ywnic. •
Tłukli butelki o zit!tni~ - usły sLeli
chały

śmy.

Jeden

l

rezerwistów. którego

spotkaliśmy w bocznej ulicLce, prowadzącej pod pomnik zapewnia!

nas, że żandanneria zatrzymała jednego z nich. - To był starszy kapral,
który najgłośniej zachowywał się •
zaznaczy!. Zarazem dodał . że ten
zatrzymany dostał na g rodę ,.na
wyjście··.
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Zgłoszony

WARSZAWA

...

., ;_. PZU nie pod111es1e skła

~-del ~bowiązkowcgo _ubezpierczema komv 1kacy3nego od
~odpowiedzialnQ~ci cywilnej
'{OC) w 1994 r,- poinfonnowaI
iJirezei: PZU SA Roman Fulne•

'Ciek
<,•Dane z trzech k~artalo
t 9~3 i-, potwierd1,ają ww;,
;sruejsze prognozy. ie w całym

„Solidarność" domaga się gwarancii
1

;br,. Produkt Krajowy Brutlo
[;)vztośnie o 4;5 proc., produk~

;~Ja przemysłu

będzit> więhza

tniz przed rek 1en· o 7 proc
ta reflacja spaJme o ok. fr proc..

~:stosunku do poz1om1. z ub.r.
!i;i,..,.1:'rudna sytuacja finansoiw.a'.;v,,jakiej znalazło f>ię PCK,.
lf.M pozwala tej organizacji na,
f:fiPCwniCnie grupk 476 <mdzą•}
1,ieroców dalszego popytu
l\V';:swoith 1 nśrodkach. DQ
···· ' ):I listopada powinnJ 0111 '.
ąć decyzje cQ do ~woJeP
szlo.ki ,..PQi1tfonnowała
· r,. Barbara Korneluk

t.iPClb ,

f:m;tt:~Ji~
Wojewódzki w\\lari:J
~ąwrąqdroczyt 19 bm. roz,t
'' · ··

ę-przedwko przewodni;.:\

Cl!lflU ..,Samoohri:mY'.' Ati.-)

· i Lepperowi; l'roku,:,h
nt\ca nu1 ,,lżenie i uhli- •
. liajwyhżym organom•
:y'};
·•-j, · ·•
Dzisiaj d9 Polski przy,

a t.Oficjaln4 wizytą .l)tl za-;
zenie prezydenta Lecha
).. .a tsy' p.rtizydent Republiki •
r ·••.. ieJ Vaclav Havel.

•·-•, ,.TARNÓW
,yd&

przed dworccni PKP
ie do i.vykolejeoia
obmvego t~lacji GU:>

·ca. z; szył) wypadło
w. Wyjlildek nie pq·•· !llibąofiaf swJcttel-

kQ ranni i.O$tali tylko·
,. eruwie,

' '

•

lr::i:-,) KONIN .. .
ww• Pódt1..as WJazdu m,pocili· ·
'H

1Cieciłf(woj '. konińskie)

l!lację

fgu t,osp'iesincgb „Wawel" rę.•

[łfłyjiPoinań

• J{rakóv.

ftdzie wykoh'ila_i;ię

dla pracowników
Ustawa o Narodowych Funduszach lnwestycyfnych nie
gwarallłuie praconlkom prywalylowanych spółek konystnych warunk6w zatrudnienia oraz partycypacll w ICll'ICfdza•
niu, takich fakle „Solldamośł" wynegoclowała I nądem
I są zapisane w „Pakcie o pnedslęltiorstwie". Takle jest
stanowisko pnedstawlcleli komlsll zakładowych NSll „S".
Wczoral edbyło się w Gdańsku spotkanie związkowców
1 ponad 100 pnedslęblontw I spółek zakwallfikowaaych
do prywalylacjl w ramach NFI.
Jak na m powiedział Janusz · jedyn ie do negocjacj i z przyM ichalski, szef Działu Polityki szly m pracod awcą warunków
Ekonomicznej Komisji K rajo- zatrudnienia. C hodzi o możl i
wej „S", konieczne jest poclję- wość aktywnego włączenia się
cie negocj acji z Rad ą Mini- związku już w fazie przygotostrów w tej spraw ie . Przedsta- w awczej do tworzenia funduwicicle komisji zakładowych szy
i nwestycyjnych.
krytycznie ocenili dotychcza- W oświ adczeniu skierowanym
sowy s ta n prz y gotowań do do przewocl niczącego KK „s•·,
wdrożen i a N FL Uważają, Że
Mariana Krzaklewskiego, dziakonieczne są gwar ancje p ra- lacze komisji zakładowych docownicze i socjalne w trakcie magają się pilnego i szybkiego
przeksz t ałcania
p rzedsię pocljęcia negocjacji. Tworzenie
biorstw. Należy w program ie NFI nie powinno bowiem być
wykonawczym tej metody pry- h amo wa ne, tak jak domagaj ą
watyzacji zawrzeć pakiet ta- się tego n iektóre ugrupowania
kich gwarancji.
polityczne . Takie zapowied zi
Związkowcy doceniają wawywołują bowiem w przedsię- ·
gę bezwzględnej koniecznóści
bio r s t wach pani kę. N ależy
uczestniczenia w procesach spróbować także p rywatyzacji
prywatyzacyjnych przedstawi- tą metodą, lecz pow inna ona
cieli pracowników . Nie powin- uwzględniać interesy załogi.
no to być jednakże ograniczane
(JW)

Fellini - stan krytyczny

(PAP)

(PAP)

Współdziałanie

Funkcjonąrius1.e Komen\~y\i V{fljewódzkiej Politji ·

i!(\~
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bez incydentów
W 1987 roku doszło do
incydentu po■lęclzy okręta•
mi Maryaarkl Wofonnol,
odbywaląCJMI rwtynowe fwl.
czenla a okrętem ro1pe■
znawczy111 Bundes1■arlae.
Aby przoclwdzlałat taki■
zdarzo■lo■, ko■ioczao 1ą
111lędzy■arodowo .zgodaie•
nla reguluiące postępowaalo
w pr1ypadkad1 9rołących
koll1fa1■ l ltofowych led■o•

stek pływalących oraz samo•
lot6w i śmlgłowc6w. lwła■
s1cza, ie na ograalczonym
akwenie Mona Bałtyckiego,
odbywaią twlcze■la

I ••·

Rosia

I doktrynq
ostrożnie

KANTORY
~~

Notowania wczorajsze. godz.
) 5 (kupno/sprzedaż):

„MAX'' (Gdai\sk, ul. Jagieł800 ; DM . 12 OSO/ 12 130 ; korona szw .. 24 80 ,2530 ; frank. fr. _
3400/3450; gulden hol. . 10
700/10 8 00 ; funt bryt. - 2 ~
400/29 700; lir wł.
12,30/12,80;
,,XAMAX" (Gdańsk, ul. Dluga 81/83, Piwna 67/68 i Pasaż
Królewski przy Targu Węglowym ): USD · 19 780119 87 0;
DM - 12 080/1 2 130 ; korona
szw . . 2460/2530; frank fr. .
3420/3480 ; gulden hol. _ 10
800/1 O· 850 ; funt bryt. - 29
500/29 600; lir wł. - !2,40/l 2180 _
Jońska 10) : USD - 19 700/19

\ml)

~

i :;
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J Galas

Rozpoczęte wczoraj w Dowództwie Marynarki Wojennej
RP w Gdyni dwudniowe spo•
tkanie przedstawicieli MW RP,
pod kierownictwem kmdr. Teoclora Marszałka i delegacji Sil
Morskich Republiki Federalnej
Niemiec, pod przewodnictwem
kmdr. Petera Stockwischa, było okazją do podsumowan ia
dotychczasowej wspó łpracy
i omówienia aktualnych problemów zwi ązanych z zapobieganiem incydentom na morzu.
Program rozmów obej muje
wymianę informacji dotyczą.
cych cyklu szkoleniowego obu

flot na Bałtyku i planu wspólnych morskich ćwiczeń ratowniczych w przyszłym roku.
Jednym z istotniejszych zagadnień jest sprawna współpraca
ośrodków

łączności

MW

i Bundesmarine w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych.
Dodajmy, iż od 19 listopada
1990 roku Polskę i Niemcy
obowiązuje umowa regulująca
zasady zachowania się okrętów
i samolotów obu stron, gdy
dojdzie do ich spotkania na
morzu lub w powietrzu. Umowa przewiduje też wzajemne
zawiadamianie się o zamiarze
przeprowadzenia ćwiczeń na
Bałtyku .

z PSL
Uest on obecnie podsekretarzem
stanu w tym resorcie). Po rozmowie z Waldemarem Pawlakiem,
Podkański sugerował, że jest już
antykomunistyczną prawicę.
jedynym kandydatem. Lider PSL
C ,
?
przyjął jednak również Jarosława
O 1es:zc:ze sporne,
Mulewicza (b. dyrektora departaLudowcy zagwarantowali so- mentu międzynarodowych stobie stanowisko szefa URM (Misunków ekonomicznych w MSZ).
chał Strąk, ,,?soba n~mer _dwa''
którego na to stanowisko forsow PSL),_a chcieliby tez m1ec trze- wali z kolei postkomuniści.
c,ego w,ceprem,era (Aleksander
Marek Pol z Unii Pracy przyjŁuczak) . Waldemar Pawlak wo- - mie tekę ministra przemysłu, na!alb~, aby _t? pro_f. Łuczak_. me- tomiast po odmowie jego partyjgdys naJbh~szy Jego w_;połpra- nej koleżanki, Wiesławy Zólkowcowmk (w cze~cu 199~ _r. król· skiej. nie wiadomo komu przypakotrwaty szef URM), zaJmował dnie CUP. Ludowcy chcieliby go
s,ę polityką - m.rn. kontaktami
.
. . d
• h
z Belwederem. To samo chce jedpow,erzyc Je nemu ze. swoic
k
b.
•
-d
SLD
c·
ekonomicznych
ekspertow
np.
na ro 1c 1I er
. 1mosze- prof. Józefowi Zegarowi.
wicz
T;zeci kandydat na wicepreWaldemar Pawlak ma aż kilku
miera Marek Borowski z SLD za. kand Ydatów do funkcji miniS t ra
biega o to, by skupić w swych ręrolnictwa · mógłby nim hyć m.in.
kach również resort prywatyzacji. poseł PS L Roman Jagieliński,
Sprzeciwiają się temu ludowcy, któremu obiecał tę funkcję najktórzy podejrzewają, że „liberał" wcześniej, dawni wiceministro·
Borowski chce kontynuować pali- wie rolnictwa · Maria Zwolińska
tykę Lewandowskiego, a planują
lub Henryk Antosiak albo też Jan
likwidację tego reso rtu . jego
Szymański wicewojewoda z Placfunkcje miałoby przejąć minister- ka · z województwa tego pocho•
stwo przemysłu i instytucja skar- dzi przyszły premier.
bu państwa. Niekontrowersyjny
Niejasny jest też los obsady
wydaje się natomiast prof. Grze- Ministerstwa Pracy. Według nicogorz Kołodko, bezpartyjny eks- ficjalnych informacji, tekę minipert MFW, którego_ Sojusz Lewi- stra pracy otrzyma inny, mniej
cy typuje na szefa resortu finan- kontrowersyjny niż Miller, polisów.
tyk SLD.
Na stanowisku ministra współPiotr Zaremba, Igor Zalewski
pracy gospodarczej z zagranicą
przyszły premier chce wi dzieć
Robert Krasowski

MSZ. Nie potwierdzi! sensacyjnej informacji o tym, jakoby
w projekcie doktryny wojskowej
Rosji Polska była wymieniana
jako jedno ze źródeł zagrożenia
dla Rosji.
.
. Co zaś tyczy się stanowiska
R „
b
bi
t ·
OSJJ wo ee pro emu ws ąpienia państw Europy wschodniej
do NATO, to było ono wiciokrotnie wyrażane i nie sądzę , by

Według pokrzywdzonej,
Alfredy B. w czerwcu 1992
roku, oskarżony przywła 
szczył sobie równowartość
247 mln zł w dolarach, które
otrzyma! .od niej na zakup
nieruchomości. Prokurator
jest tego samego zdania
i oskarża Jerzego B . o wyłu 
dzenie z art. 204 k .k., za co

Miasto Laczchuti, leżące
w zachodniej Grnzji, zostało we
wtorek zajęte przez zwolenni- ·
ków byłego prezydenta Gruzji
Zwiada Gamsachurdii.
Laczchuti, zamieszkane przez
15 tys. osób, jest już 9 . więk
szym miastem zajętym przez rebeliantów i pierwszym położo
nym poza granicami tradycyjnie
,.zwiadzistowskiej" Megrelii .
Minister spraw zagranicznych
Rosji, Andriej Kozyriew, (?Znajmil we wtorek, że Rosja i inne
państwa WNP rozważają możli 
wo ść wspólnej akcji w celu
ochrony głównego szlaku zaopatrzeniowego Gruzji, wiodącego
z portu Poti (zajętego przez zwolenników byłego prezydenta
Gruzji Zwiada Gamsacl)urdii) do
Tbilisi .
Kozyńew pokreślił, że wspomniany szlak ma podstawowe
znaczenie dla Tbilisi, stacjonują
cych w Gruzji wojsk rosyjskich
oraz Baku i Erewanu.

(PAP)
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~ Koordynator izby spo-"

nej Anatolij $(){)Czak w wi~,

we

dział

wtorek Jlgenc:j i

TASS, że do 3 lhtopada ~:..t
dzie gotowy p.1:ojekt n9wej i
k:om,tytucji Rosji.,••··,,· ,.\ kF
• Prezydent \!SS.A BiU,
Ointon oświadczvł w p<ihle~;;
działek, gJ9wnyroltefuatiP/

ie

mi rozrr,iów :Sekretarza stanii1 j
Warreną, Ct.J:ris~phera

w,Mó-! J

sk wie .bę(lzię pt~ysaj~ ~
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-t. Dyrektor g~n~rJ1h1y\
MiędzynarodoweJAgeną j(
Energii At{lmowej J~ft\Ęt•):;
Hans Blh nie wyklucz)(!_)
w Seulu możliwosci pQdji
. cia, przez izolowareą na p~;~•,{
,1czyfaie międzynarodoWi ~ii
. Koreę P.Jłh'tocrią,p,ó_bf 'Wi.t'"\1
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i:..- W ciągu pajbliższycb
lat Iran
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własną bombą atomową.~ n ~,
,pi sat w ostatnim 'num.en t
amerykański „US. N'ews ar [d •
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5600 terrorysto\\' z Il F
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ruwiań:skiej organizacJ1_rńa~
)towskiej Świetlisty Szb, i
ujętQ w roku 1992 i w 19$ ;
do
Ob(,Cne j •.~. podjiłi
· i;-zef armii, gen; N icolas < ;
~ari Hermoz;a;- Szc.zególl.jj ,t:
dotychczas ·nęka..ne

w konsula •1e

chwili

prze~•

O godzinie 17 zakończył się 14•godzinny dramaf W poi•
skim konsulacie w Hamburgu. Policia obezwładniła napasł•
nika, który dwie godziny później w szpltalu zmarł od ran

I

isI

7

łeC'.Żnej Narady Kon stytµcy}

Dramat

do budynku przedostało się 9 policjantów i pies.
:.ą;;ru~9"Yaąia -I~rrptystyc.z,i) • .!
prow1oc;e andyJ1lkrego dep&) r ,_
Polak wdarł się do wnętrza
tament.u Cajamarca zolltat
o godzinie 2.30 nad ranem po
,.niemal całkO\vkie spacyfi ~.~.
go polski wymiar sprawiedliwa- sterroryzowaniu strai:nik.a.
kowa.nc». według poniC<lzial ~
ści. Został mianowicie skazany
W jednopiętrowym budynku
fowych źródeł loł.aluycf l,,
na kilkumilionową k::irę grzyw- w mieszkaniach służbowych
ny, której nie chciał zapł acić.
znajdowało się pięć osób. Na dow ~ero;
Zażądał rozmowy z konsulem
le ojciec z dwiema córkami, na
: • Armia kolumbijska wy,~
generalnym. przebywającym górze małżeństwo. Mieszkańcy
kryła w rejonie Sierra Neva.
akurat na uropie oraz numeru te- z dołu uciekli sami. gdy ojciec
da, w pobliiu Santa Marla ·n:
lefonicznego sądu w Gorzowie zobaczył, co się święci. Małżeń
Wielkopolskim. Od południa po- stwo zostało ewakuowane przez ,północy krajli, plantację ma:
licja prowadziła z nim pertrakta- policję, która podstawiła drabi- · rihuany o powierLchn.i 18\Jl
hektarów.
' 'it
_
_
cjc za pośrednictwem tłumacza. _,. nę.
=,
W akcji uczestniczyło ponad
,Budynek zos_UJI meda~no wy
• Około 6 tys. górnik:
stu funkcjonariuszy: którzy ob- remon_rowany l trw~ły Jeszcze r
z kopalni węgla kamiennegs
stawili teren. Dopiero przed g.16 ostatme prace wykonczemowe.
w Serbii rOL.pQ;:Ll}lci strajk i~ .
policjantom udało się przeniknąć W listopadzi_e ma _być oficjalnie
,L.ijąe ~prawy warunków zy J
do budynku. Polak wcześniej ob- oddany do uzytku Jako nowa s1ec,a i pracy.
,lf,
serwowal wejście za pomocą ka- dziba naszego konsulatu.
ij
mer. W ciągu dziesięciu sekund
(PAP)
-~ !rt

postrzałowych,

Napastnik• 27-letni Robert
' Korcz • został obezwładniony,
J gdy wyszedł na balkon. Zaatakował go pies policyjny. Mężczyzna rzucił granat. który spadł na
1 trawnik, ale na szczęście nie eksplodował . Policjanci z oddliału
specjalnego oddali kilka strza•
łów. Dwa zraniły Korcza
w pierś. jeden w rękę . Napastnik
już wcześniej kilkakrotnie pojawia! się na balkonie z butelką
szampana. By/ coraz bardziej pijany. Tracił też nerwy. W cze•
snym popołudniem zaczął wyrzucać na zewnątrz meble i tłuc
szyby.
Jako motyw swej akcji podał,
że niesprawiedliwie potraktował

KOLUMBIA ''

+n:

JUGOStAWIA

-----------------------------------..
Ech ci elektrycy~.. Pól wieku

1

.......

1

50-letni duński elektryk przeżył porażenie prądem o napięciu

zagraża niebezpieczeństwo.

grozi mu kara do 5 lat więzie
nia. Niezależnie od tego Jerzy
B. jest oskarżony o nielegalny handel uranem. On sam
nie przyznaje się do winy
i twierdzi, że pieniądze od
Alfredy B. miały stanowić
część zapłaty za tzw . ,,czerwoną rtęć", którą jej dostarczył. Utrzymuje też, że Alfre-

żołnierza
Czas przyćmiewa pamięć, odchodzą nieubłaganie wraz z nim
uczestnicy wielkich wydarzeń II
wojny światowej, bohaterscy
żołnierze pami1,tnych bitew Po-

(PAP)

da B. brała udział w jego „radioaktywnych" interesach.
Wczorajszy dzień nie przyniósł zatem rozstrzygnięcia
co do winy Jerzego B .
i wszystko wskazuje na to, że
,,afera uranowa" będzie zaj mować sąd jeszcze przez kilka miesięcy . Na najbliższej
rozprawie b1,dzie m.in. zeznawał biegły, który określi, jak
niebezpieczne były materiały
promieniotwórcze przechowywane przez jedn'ego
z oskarżonych w jego gdyń
skim mieszkaniu.

SOKOŁÓW

SWARZĘDZ :

(mare.)

Janina Wieczersk .a

cę.

Pod patronatem Komitetu
podjęte zostaną działania popularyzujące ria ziemi gdańskiej

Tomasz Zając

POLIFARB:
PRÓCHNIK:

znaczenie bitew z I 944 roku
w histiorii polskiego oręża.

Premier Pawlak ll'kul
pell'nie jeszcze jako dziecię
'·'!','''
krótki ll'ierszvk: ,,Jest to cno___ ?\~&·
ta nad cnota~i, tr:ymać język
pb li ·,U'\-,V'łf1W
za zębami". Jeśli w szkole
uc;:yl się łaciny, to może i zapamięta/ maksymę: ,,Si paCII•
isses philosophus mansisses" (gdybyś by/ mi/cza!, pozostałbyś fi/oz.ofemf
Wkażdym razie milczenie ceni sobie nad l~)rn:: wyrazy cedj, a twarzy pilnujt ·,
by by/a też bez wyra;:u.
Powściągliwość w nwwie by/aby nawet chwaleb11a, s:czególnie wporów1UJ •
niu z manierą ll'ielu polityków, którzy mówią, żeby nic nie powiedzieć, alb o
z brakiem manier innych, l1órzy chlapią, nim pomyśkj. Ale z drugiej strony N
milczkowatość polityk inkasuje też minusy. Objawia się jako niekontaktowy
sztywniak, budzi podejrzenie, że coś ukrywa albo i knuje, a ludziom lubiącym
dialog wyrywa z piersi westchnienie: Boże.jak z takim gadać!
Milczkowatość jest tei pr7Jjmowana z irytacją przez dzie11nikarzy wszys '·
kich mediów. luma/ista to taki typ, który chce wied;:ieć i powiedzieć, więc jeś, li
z ust kompetentnych słyszy ciągle tylko „potyjemy, zobaczymy", szuka sobie ir 1nych źródeł informacji. No i w rezultacie massmediowy ul aż wibrnje od plou k
i domysłów. A tym sposobem chcąc uniknąć pr:edwczesnych komentarzy, poi.!tyk osiąga skutek odwrotny ijeszc:e na domiar traci sympatię i winteresowam ·e
.,c::.wartej sity" jes::.c::.e przed starem.
Nasz miody, świeży premier, siąd:ie ;:araz z całym teamem doradców G.'o
·pracy nad inauguraC}jnym expose. Zrobi/by dobr;_e, gdyby bodaj jeden wieczt ir
spęd:if w towarzystwie psychologa i aktora, któr::.y by mu wyklarowali, jaka je. 1t
rńżnica między milczeniem ::.lotym a srebrnym, q z.gola cynowym.

laków na polach Monte Cassino,
Fala ise, Arnheim ...
Aby nie poszedł w zapomnienie wojenny wkład Polski walczącej u boku zachodnich aliantów przeciw hitlerowskim Niemcom we Włoszech, Francji. Belgii, Holandii • na apel władz
centralnych i Urzędu dis Kombatantów podjęta została przez
Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Gdańsku wraz z Zarządem
Wojewódzkim Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sil Zbrojnych na
Zachodzie inicjatywa powołania
Społecznego Komitetu Obywatelskiego dla uczczenia wspo•
mnianych bitew w przypadającą
w przyszłym roku 50. ich roczni-

Z GIE_ł.DY
---Na Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych trend
wzrostowy został wczoraj
zahamowany.
Maklerzy
twierdzą,
że
inwestorzy
szykują _się już do kupna akcji
Banku Sląskiego . Oferty na te
akcje można składać od 3 do
I 7 listopada. Obecnie kapitał
jest wycofywany z akcji
giełdowych. Gracze giełdowi
· spoclziewają się , że na obrocie
nowymi walorami będzie
można zarobić wi1,cej . Pod
względem wartośc i ceny akcji
(w stosunku do zysku) na
czołowym
miejscu jest
aktualnie spółka Mostostal ·
Export (C/Z wynosi 14.9) .
Oto aktualne kursy akcji
giełdowych (w tys. zl, w
nawiasie zmiana kursu. w
proc.): BIG: 185 (+2.8), BRE:
1150 (+0,4), ELEKTRIM :
1845 ( - 0,3). EXBUD : 1250
(+0.7), IRENA : 920 (-3,7) .
KABLE:
346
(+9,5),
KROSNO:
279
(+3,7),
MOSTALEXP: 1050 (+0,5),
MOSTALWAR: 1100 (+4,8),
OKOCIM:
700
( - 6,7),

770 ( -3,1 ):
590 (+3,5),
340
250

(O)

(O) '.

Srebrne
milcze • e

po wielkich
bitwach
polskiego

10 tys. woltów, kiedy riaprawial
transformator słupa wysokiego
napięcia w pobliżu miasta Assens.
Elektryk odniósł poparzenia
trzeciego stopnia na jednej piątej
całego ciała, ale życiu jego nie

rtęć 11

Pomóc
Gruzii

z Warszawy

Lesława Podkańskiego

mirata. Kołodziejczyk jest akceptowany przez SLD• w przeszłości
był określany mianem „ostoi starych układów w wojsku" przez

No~wqtek Dolary i „czerwona
w ,,aferze uranowei''
W Sądzie Reionowym odbyła się wczoraj koleina roz•
prawa w bw. afene uranowej. Prokurator zarzuca tnem
oskarionym nielegalną transakcję· sprzeclaiy radioak•
tywnego surowca. Jednak tym razem !eden I nich, Jerzy
B., odpowiadał osobno za próbt wyłudzenia 18 tysitcJ
dolarów.

istniała potrzeba przypominania
go raz jeszcze - oznajmił dając
do zrozumienia, że stanowisko
MSZ Rosji w tej sprawie pozostaje niezmienne.
(PAP)

d

IAT

i

(JAS)

Doktryna wojskowa Rosji jest
w stadium analiz i opracowań
i trudno występować z jej ocenami czy komentarzami zanim dokument zostanie przyjęty ·
oświadczył rzecznik rosyjskiego
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newry siły morskie wielu
kralów.

,

posłów

0WOryCI prezy enta
SLD i PSL zobowiązały się, że
będą respektować \lecyzje Belwe•
deru w stosunku do trzech „prezydenckic.:h" resortów, choć mała
konstytucja przyznaje mu tylko
prawo opiniowania ich obsady.
Waldemar Pawlak spotkał sic już
z Andrzejem Milczanowskim,
którego sam wprowadził do
MSW w czerwcu ubiegłego roku
na żądanie Lecha Wałęsy. Milczanowski zastąpił wówczas Ma·
·
N a zyczeme
·
· prezyc1erew1cza.
denta zasiadał również w rządzie
Suchockiej.
Kandydatura Andrzeja Olechowskiego, doradcy prezydenta
i nieformalnego lidera BBWR na
stanowisko ministra spraw zagra·
nicznych. także jest akceptowana
przez Waldemara Pawlaka.
Z kolei wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk, a nie jak mówiono
wcześniej szef BBN Jerzy Milewski, jest typowany przez Lecha
Wałęsę na szefa MON. Był on
ministrem obrony w rządach Mazowieckiego.i Bieleckiego - astatnim wojskowym na tym stanowisku. W grudniu 1992 r. minister
obrony w rządzie Olszewskiego,
Jan Parys' przeniósł go w stan
spoczynku. co wywołało wówczas niezadowolenie prezydenta,

Prezydent Bill Clinton zezwolił
okrętom marynarki wojennej wpłynąć na wody terytorialne Haiti po
wejściu w życie embarga ONZ na
dostawy ropy naftowej i broni dla
tego karaibskiego kraju . zakomunikował we wtorek Departament
S_tanu USA. Emb~go weszło w ży.
c,e w nocv z pomednalku na wto•
rek.

iI.el&oi r.inni 'zo~tali:
. . ..
' !)(ltńócnik or

rek.

F

wpłynęli

Marynarka Woienna RP • Bundesmarine

t SZCZECIN

szość w parlamencie (303
na460).

Amerykanie

J:Jiiałek.wiełzorcm ło

twa15 wagonM >pasa

mają łącznie bezwzględną więk-

uważanego za protektora wicead-

d
~~8~,spoR en<ja

I Hamburg

Haiti

Zdaniem lekarzy, stan włoskiego reżysera filmowego, 73-letniego
Federico Felliniego jest beznadziejny. Komunikat opublikowany we
wtorek głosi, że w wyniku wylewu krwi w mózgu nastąpiły poważne
i nieodwracalne zmiany. Chory jest wciąż nieprzytomny i korzysta
z automatycznego respiratora, gdyż nastąpił zanik oddechu .
Zdaniem osobistego lekarza Felliniego, nawet gdyby nastąpił powrót świadomości chorego, reżyser byłby bardzo poważnie upośle
dzony umysłowo.

.' -

Rada Ministrów będzie się następnie ubiegała o akceptację Sejmu. SLD i PSL - przypomnijmy•

przez SLD prof.
Grzegorz Kołodko będzie prawie
na pewno ministrem finansów,
a forsowany przez PSL Lesław
Podkański - ministrem współpra•
cy gospodarczej z zagranicą. Niekontrowersyjne są też resorty:
edukacji (Tadeusz Pilch - PSL),
kułtury (Kazimierz Dejmek PSL), sprawiedliwości (Michał
Wojciechowski · PSL), zdrowia
(Ryszard Żochowski · SLD). Marek Pol z Unii Pracy. która pozostanie poza rządem, kandydatem
na ministra przemysłu. Sporny
może się natomiast okazać Centralny Urząd Planowania · obie
partie liczyły na wiceprzewodniczącą UP Wiesławę Ziółkowską,
która na razie odmawia. Ludowcy
· na pewno .M.1ms
· tcrs two
otrzymaJą
Rolnictwa, ale sam Pawlak ma
kilku kandydatów na ten klucza•
wy dla jego partii resort. Nie wiadomo, komu przypadnie praca prawdopodobnie nie Leszkowi
Millerowi, o którym się tyle mówilo.
- Rząd powstanie zapewne dopiero w przyszłym tygodniu . mówią zgodnie politycy SLD i PSL_.
Wczoraj przez cały dzień prezes PSL, Waldemar Pawlak, spotykał się z kandydatami na ministerialne fotele.
Po skompletowaniu składu
rządu Waldemar Pawlak musi go
najpierw przedstawić prezydentawi. Jeśli Lech Wałęsa ten rząd za.
akceptuje, wówczas mianuje lide·
ra PSL na premiera, a na jego
wniosek wszystkich ministrów .

k.
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TONSIL :
240
(0),
UNIVERSAL: 105 (+9.9),
VISTULA: 1185 (- 1,3), WBK:
725 (- 3,3). WEDEL : 1420 (4.4), WÓLCZANKA: 545
(+0.9), ŻYWIEC: 1125 (- 1.7),
EFEKT: 400 (+5,8) . Obroty:
857,9 mld zł . indeks giełdowy
WIG = 8054,l (-0 ,7).
OBLIGACJE (na rynku
powszechnym): PPJ 3: 98,5
proc . (O); PPJ 4: 97,8 proc . (O);
PPJ 5: 97,5 proc. (O); PPT 1:
96,6 proc. ( -O.I); PPT 2: 96,7
proc. (O); PPT 3 : 96,8 proc .
(+0.1); PPT 4 : 96,7 proc. (0).
PIONEER.
Wczoraj
wartość
aktywów
netto
przypadających na jednostki,
uczestnictwa w Pierwszym
Polskim
Funduszu
Powierniczym
Pioneer
wynosiła 292,6 tys. zł (spadek
o 1,2 tys . zł) . Maksymalna
cena zakupu jednostki wynosi
aktualnie 309 630 zl(gpadek o
1269 zł) .
(JW)

126 p, 1990 r., sprzedam, 310 400, 57-52
43-58-88; Przedpłatę· kupię.

21001

51-42-26. Przedpłaty.

15696

BARDZO tani transport 7
ton, 290-230

BIURO

8164

Ogło s zeń . Gdynia,

Swięlojańska 5, 20-65-22

8716

BIUSTONOSZE · sprzeda. Hurtownia Minipal. 41-61 -76

6505

J U Ż z band erol ą • Johnnie
Walker, Ballantines, Gordon's Gin. Rum Ba•
cardi, Malibu, Bols i inne. Tel. 52-18-37, 52·
51 ·33, 52·46·25, 53-62·35 - Standard BP,
Gdańsk, Trzy Lipy 3
3657
PRZEDPŁATY · Autopośrednic,
two, 20-57-29
1409<

SAUNY, szybko. solidnie. 81 ·23·877301
STAL kwasoodporna, 41 -05-06 3015

1~4

FAVORIT 91 · okazyjnie sprzedam, 20-

5

FSO 1500, 1986 r., sprzedam. Tel. 53-81a:i1~
1

I

GDAŃSK · dwupokojowe ku~ę. 21 -16-01

6348

GOLF 89 benzyna 1,8, wersja specjalna Bo·
sten, cena 168 milionów, stan bardzo dobry,
tylko dla koneserów tej marki • sprzedam, tel.
51 ·81 ·13 wieczorem.
21127

PRZEDPŁAlY,

22·41 ·84

155n

PRZEDPŁAlY,

41-03-06

17083

GOLFA 1.6 1985, sprzedam lub zamienię na
Jettę, 53· 10·08 po 18.00
21161

SKLEP w Wielkim Młynie sprzedam. Ol erl)
21110, Gdańsk, Targ Drzewny 12/14 21110

HOLANDIA • najtańsze samochody. Wyjazdy
· najniższe ceny, 56· 1O·19
21083

SPóŁKA pilnie zleci wykonanie prac ocie ple

HURT • detal, tkanina karakuły, norki, pod•
szewl<i. 20-86·36
17302
KUPIĘ Ładę kombi, 32·62·26

MALOWANIE tapetowanie, 32-77-10

21173

19923

MERCEDESA 123 C, dwudrzwiowy, Arna·
zonka 1982, tel. 53-10-08 po 18.00 21160
MONTERÓW kadłubów, spawaczy PRS, za·
trudnię. 374·525
13480
ORGANY elektronowe Technics SX-70,
sprzedam, lei. 52-25-47
21144
PAWILON 50 m kw., do wydzierżawienia
w 'Centrum Handlowym Chełm". Wiado·
mość: Gdańsk-Chełm, Więckowskiego 4/32
21125

PIZZA · dostawa, 56-73-72

13322

PRZEBUDOWY • adaptacje, remonty tanio ·
solidnie, 41-32-51, 7.00 · 15.00
21334

ROBOTNIKÓW budowlanych, 22-48-8318 448

niowych, remontowo-budowlanych i e lek
trycznych. Wartość przerobu ok. 2 mld. Ter
min rozpoczęcia prac od zaraz, 41 ·52·3 6 w
54
5823
SPRZEDAM Poloneza Caro. 1992 r., 2: ~8()
68 po 20.00
1 839,
SPRZEDAM Poloneza 1990, 51·27-09 ,'0486
SPRZEDAM Ładę Nivę 1991 r., lub z; imie
nię, tel. 32-09-35 po 18.00
21112
SPRZEDAM nowe BMW 318i na gwill -ancji
tel. 82·23-72 (11 .00 • 22.00)
~
SPRZEDAM Poloneza 1989. 41-80-43

107,s

TRASERÓW - monterów kadłubowych spa
wac'l'{ z uprawnieniami PRS, ślusarzy ,A')'PO
sai.enia zatrudni spółka. Tel. 39-16-ll0 dr
godz. 14.00, tel. 56·54·00 od godz. 18. 00 ck
20.00
TROLL zatrudni ekspedientki z pral .tyką
tel. 20·96·64 wgodz. 9.00 · 15.00
17291
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,,Lekarze muszą nauczyć się myśleć ekonomicznie"

7

Spadną głowy?

myłki?

- Ministerstwo Zdrowia przez cały czas o wszystkim wiedziało. Dyrektor gdańskiego Wydziału Zdrowia na wszystkich naradach mówił o tym fakcie, jednak odpowiedzialna za sprawy finansowe w resorcie
zdrowia pani dyrektor twierdziła, że wszystko jest
w porządku.
-Jednak nie trreba być specjalistą, aby się zorientować, że jeśli lekarz w Słupsku zarabia średnio o dwa
miliony więcej niż lekarz w Gdańsku, to coś jest nie

tak...

- Rok temu byliśmy już blisko naprawienia błędu
i ministerstwo obiecywało wyrównać te dysproporcje.
Trudno mi jednak mówić o wszystkich szczegółach,
bowiem ogrom prac nie pozwalał mi na zajmowanie
się polityką ekonomiczną. Istnieje przecież podział
kompetencji.
- Owszem, ale teraz, kiedy sprawa została nagłośniona, pan wojewoda chce rozpisać nowy konkurs
także na stanowisko lekarza wojewódzkiego, nie bacząc na podział kompetencji. .. Czy nie odnosi pani
wrażenia, że ma spaść nie ta głowa?
- Jestem całą tą sytuacją zdziwiona. Niedawno mieliśmy kontrolę finansową i nie było żadnych konkretnych zastrzeżeń w stosunku do mojej osoby. Jeśli jest
podział kompetencji, to stosownie do tego należałoby
oceniać wykonywanie pracy. Niemniej interesy służby
zdrowia są dla mnie tak istotne, że moja skromna osoba nie jest tutaj najważniejsza. To bardzo złożona
sprawa, bowiem z drugiej strony mam przychylność
pana wojewody, który chce, abym pracowała nadal
w wydziale, a nawet stanęła po raz drugi do konkursu.

mieć telefon?

- Czy może pani coś więcej powiedzieć o podwyżkach, na które tak crekają pielęgniarki i lekarze?
- Wiem, że trwają negocjacje. Nie mamy jeszcze
tych pieniędzy, jednak w każdej chwili wszystko może się zmienić i w momencie, gdy pani to opublikuje,
pieniądze już będą w Gdańsku. W każdym razie są
obiecane.
- Porozmawiajmy zatem o długach. Drugą sprawą,
która w ostatnim czasie zbulwersowała opinię publiczną, była decyzja Cefarmu o zaprzestaniu zaopatrywania w leki najbardziej zadłużonych szpitali. Czy,
zdaniem pani, te długi wynikają z braku środków na
utrzymanie szpitali?
- Gdańsk nie jest pod tym względem wyjątkowy.
Zadłużone są prawie wszystkie wydziały zdrowia
w kraju. Złożyło się na to kilka przyczyn. Weszła
w życie ustawa o odpłatności za leki i nastąpiła prywatyzacja aptek. Powinien byt jednocześnie powstać
farmaceutyczny system kontroli, bowiem weszło
w życie dużo nowych przepisów wykonawczych. Na
przykład P.ojawily się recepty bezpłatne i można było
się spodziewać, że obciążą one kasę państwa. Z wyrywkowo prowadzonych kontroli wynika, że niektórzy lekarze nadużywają tych darmowych recept...
Z drugiej strony trudno im się dziwić, bowiem mają
do czynienia na co dzień z pacjentami, których nie
stać już na leki. Do tego wszystkiego doszła jeszcze
w tym roku 30-procentowa podwyżka cen lekarstw.
No i przestaliśmy panować nad farmaceutycznymi
długami .

- Kiedy Cefarm stanowczo odmówił kredytowania
szpitali, zwołała pani dyscyplinujące spotkanie przedstawicieli szpitali ...
- Takich spotkań i pism dyscyplinujących gospodarowanie Jekami było znacznie więcej. Jednak ciągle
brakuje mechanizmu, który obligowałby lekarza do
wykonania takiego zarządzenia. Ustawa o zawodzie
lekarza nakazuje mu leczyć pacjenta zgodnie z jego
wiedzą medyczną. Jak wiadomo, na rynku pojawiają
się rozmaite leki nowej generacji, jednak bardzo drogie. Czasem lekarze próbują, czy dany lek pomoże pacjentowi. Gdyby powszechnie stosowano diagnostykę
bakteriologiczną, można by zaoszczędzić, podając pacjentowi lek właściwy. Sami lekarze muszą nauczyć
się myśleć ekonomicznie. Ale trzeba na to czasu.
- Trudno się spodziewać, by w najbliższym czasie
spadł na służbę zdrowia deszcz pieniędzy. Czy zatem
można próbować leczyć jeszcze taniej?
- Lekarzem wojewódzkim jestem dwa lata i cal_y
ten czas to była ustawiczna walka o przetrwame słuz
by zdrowia. Niemniej mogę powiedzieć, że można le-

Nie wystarczy skrupulat•
nie policzyć doione wnlo•
ski, by wiedzieć, Ile osólt
pragnie miei telefon, Bo•
wiem pesymiści nawet nie
wypełnili formulana, a nie•
którzy optymiści ... nie doiyll
szczęśliwej chwili.

Fot. M.Kostun
czyć nieco taniej. Są przypadki,
stosować lek mniej nowoczesny,

gdy lekarz może zaa więc tańszy, a równic skuteczny. Jest to sprawa świadomości lekarza.
Dyrektorzy szpitali na ogół myślą już ekonomicznie.
Wystarczy popatrzeć na wykaz dłużników, by przekonać się, że nie wszystkie szpitale mają jednakowe dłu
gi, choć są jednakowo dotowane.
- Pewna pula pieniędzy jest zawsze w rękach wojewody. Czy gdańska służba zdrowia mogła liczyć na

jego przychylność?
- Pan wojewoda wielokrotnie upominał się w ministerstwie o pieniądze dla nas. Sam pewnie dawał to,
co może, ale szczegółów nie znam, bo - jak już mówiłam - mamy twardy podział kompetencji.

- Cz.ego nie można powiedzieć o podziale odpowiedzialności. Ten,jak mi się wydaje, ma być solidarny ...

- I w dodatku zrobiony podczas mojej nieobecności.

Po raz pierwszy od dwóch lat wybrałam się na
urlop ...
- Komu, zdaniem pani, potrzebne są wasze „gło
wy"?
- Podejrzewam, że zrobiono tu na wyrost sporo hałasu. W gruncie rzeczy chodzi przecież o pieniądze,
a nie o „głowy".
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:

Anna Jaszowska

J,edną z form działania pollclant6w z wydziału zapobie■
gHla i ścigania pn:estępczohl włr6d nieletnich są pogadan■
ki Jrowadzone z uczniami ostatnich klas szk6ł podstawo•
wych. l adawane pn:ez nastolatków pytania stanowią cle•
kawą charakterystykt panująryclt w ssk~ach stoS11nk6w~

Ratować,

gasiC,

podziw skutecznie radzi sobie
z definiowaniem tych pojęć.
Klasa Vlll c, która akurat wysłuchuje kazania policjanta nie
odbiega od pozostałych. Kilka
informacji budzi jednak prawie
szok wśród młodzieży.

Opowieść

pierwsza

Kilka dni temu dwóch nieletnich i siedemnastolatek wymusili w jednym ze sklepów
niewielką kwotę pieniędzy na
dużo młodszym chłopcu. Najmniej aktywny uczestnik rozboju, siedemnastolatek, trafił
do aresztu. Dwaj nieletni zostali zwolnieni. Informacja ta wywołuje wśród uczniów konsternację. To tak wygląda dorosłość?

Opowieść druga
Jeżeli

zatrzymany nastolatek
jest w stanie wskazującym na

pomagać

spożycie

alkoholu, nie może
jakichkolwiek dokumentów , czy zeznań. Obligatoryjnie trafia natomiast do
izby wytrzeźwień. Nawet jeżeli
" wypił tylko jedną butelkę piwa.
Ta informacja wzbudza żywe
protesty piętnastolatków . Na
pierwszy rzut oka protesty te są
zbyt żywe ... Przy okazji miody
funkcjonariusz przytacza znamienny fakt.
- Odwoziłem kiedyś na
.,wytrzeźwialkę" jedenastoletniego chłopaka. Takiego steku
wyzwisk, jaki przetoczył się
wtedy w ciągu kilkunastu minut, nie słyszałem nigdy wczepodpisywać

śniej .

Pytania zadawane policjantom powtarzają się w każdej
z odwiedzanych szkól. Największe kontrowersje budzi
używanie przez funkcjonariuszy broni palnej, przeszukania,
zatrzymania. Jedna z z uczennic pyta o damskie gangi
w szkołach. Okazuje się, że
młode damy ustępują zazwyczaj swoim kolegom, chociaż
w jednej ze szkól we Wrze-

innym

Nie tylko og1en •••
•

W miarę jak komplikujemy sobi,~ życie
codzienne rośnie też liczba zagrożeń cywilizacyjnych. Pojawiają się one czasem ~agle i tym bardziej jesteśmy wobec mc.h
bezradni. Takie zdarzenia jak katastrofy
komunikacyjne, awarie instalacji techno!~:
gicznych w przemyśle, rozlewy su_bstancJt
trujących i wiele innych wymagaJą szybkiego i skutecznego ratownictwa.

Czy strażacy mogą wszystko?
Strażacy oczekiwani są wszędzie - gdy
pali się las, gdy wywróci się cysterna
z benzyną, gdy wybuchnie gaz, gdy na
szosie rozbije się kilka samochodów naraz .

Jak bardzo rozprzestrzenione są zagr?że
nia może świadczyć liczba 200 zagrazaJą
cych nam codziennie substancji chcmiczff,Ch.
· Co roku zdarza się kilkaset awarii urzą
dz,::ń, pojazdów, pęknięć rurociągów (l~b
celowych tzw. nawiertów w celu zdobycia
pal iw) , 50 tys . wypadków drogowych
(1992 r.) , 16 tys. katastrof budowlanych
(199 Ir.),

MS

NIK natorach

Pol· cyine lekcie

Jedną z częściej odwiedzanych przez funkcjonariuszy policji z Wrzeszcza jest Szkoła
Podstawowa nr 39. Wynika to
zarówno z faktu, iż niektórzy
z tutejszych uczniów wchodzili
już w konflikt z prawem, jak
też z dbałości szkolnego pedagoga o kontakty ze stróżami
prawa.
Spotkania zazwyczaj są
podobne. Na zadawane na początku przez nauczyciela pytanie. czy będzie potrzebny, zawsze pada odpowiedź .,nie".
Umożliwia to młodym funkcjonariuszom nawiązanie lepszego kontaktu ze słuchaczami.
Pierwsze kilkanaście minut
to „straszenie"' małolatów
i uświadamianie im najprostszych pojęć. Kto to jest nieletni. wykroczenia i przestępstwa,
ośrodki wychowawcze, izby
wytrzeżwień - młodzież nad

Dlatego też, na zlecenie Telekomunikacji Polskiej S .A., latem
uganiało się po naszych mieszkaniach mnóstwo ankieterów. W ramach gruntownych przygotowań
do ogromnej inwestycji, związanej
z kontraktem z AT&T, Sopocka
Pracownia Badań Społecznych
przeprowadziła sondaż w dwudziestu tysiącach gospodarstw domowych Gdyni, Sopotu, Gdańska
i Pruszcza Gdańskiego.
Na pytanie pierws~ - Czy
w domu jest telefon? - 46 procent
odpowiedziało twierdząco. Natomiast spośród 54 procent osób bez
telefonu. polowa nie złożyła wniosków, choć telefon mieć by chciała. A 14 procent w ogóle nie jest
zainteresowanych posiadaniem tej
dzwoniącej skrzynki. I to bez
względu na jej cenę. Ponad 90 procent osób pragnących zostać abonentami, zamierza mieć jeden numer, 2,3 procent - dwa odrębne numery, a O,I procent - trzy.
Dzwonimy i nadal mamy zamiar dzwonić, głównie w sprawach
prywatnych - 85 procent obecnych
użytkowników i 77 procent przyszłych. taki właśnie cel deklarują.
Wyłącznie dla celów służbowych
swój prywatny telefon wykorzystuje zaledwie jeden procent.
Sopockie biuro popyt na telefony oszacowało na: od 102 do 118
tysięcy (w Gdańsku około 57 tysię
cy, w Gdyni - 33 tys., w Sopocie 6 tys., a w Pruszczu 3 tys.)
Trzy czwarte badanych deklarowało chęć założenia telefonu przy
obecnej cenie 2,5 miliona. Ale generalnie, połowa ankietowanych
chciałaby mieć telefon za darmo .
I za darmo go eksploatować.

Kto sieie wiatr...

Dziennikarskie potyczki
ocmentarzlegionistów
wLidzie
Podczas pobytu na Białorusi odwiedziłem 1 GO-tysięczne
miasto Lida (37 proc. Polaków). Tamże , na cmentarzu kato!JCkim, znajduje się niewielka kwatera poległych w wojnic polsko-bolszewickiej 1919-20 r. legionistów. Zarówno cmentarzyk jak mogiły uległy zapomnieniu i dewastacji, a czas pokrył
połamane krzyże betonowe i nagrobki grubą warstwą ziemi,
traw i krzewów, zaś złodzieje dopełnil i obrazu zniszc7cnia.
Zaapelowaliśmy publicznie do ofiarnosci na,zych Czytelników. Zostały zebrane niemałe pieniądze (ponad 20 mln zł) na
odnowę, splantowanie oraz uporządkowanie tej kwatery. Nawiązaliśmy kontakt ze Związkiem Polaków na Białorusi - od·
dział Lida. Dwukrotnie pojechałem też do Lidy, ażeby zorganizować, przy ogromnej pomocy ks. dziekana Rojka z tamtCJSZeJ
fary, ekipę remontową. Prace rozpoczęto, ale ...
Miejscowe władze na początku br., poinformowane o zamiarach podjęcia prac porządkowych, wyraziły na ten temat swoJą
opinię . Jest to dokument wręcz kuriozalny (dy•;ponujcmy kopii,
oryginału). Pozostawiamy go bez komentarza.

Naczelnik Wydziału Konsularnego
Ministerstwa Spraw 'Zogranicznych
Republiki Białorusi
23 .02.93 r.
316/JJ0 25.01.93 r.
Na Wasze zapytanie na temat noty poselstwa Republiki
Polskiej informuję co następuje:
Postanowieniem Lidzkiego Miejskiego Komitetu Wykonem·
czego (Gorispołkom) katolicki cmentarz przy ul. Enr.:elsa
w Lidzie, na którym znajdują się groby polskich żołnierzy poległych w 1919-20 r., a także kilku lotnikuw wojsko1.-ych poległych w 1928 r ., zamknięto w 1963 r. i przeznaczono do likwidacji od 16.06.1983 r. Z powodu braku środków w bud::ecie
miejskim prace likwidacyjne nie wstały wykonane, chociaż
częściowo mogiły pogrzebanych przeniesione zastały przez
rodziny na inne cmentarze.
5.02.1992 r. lidzki oddział Związku Polaków na Białorusi
zwrócił się do Urzędu Miejskiego z zapytaniem o wykonanie
prac restauracyjnych cmentarza wojskowego z projektem peł
nego odnowienia tej części cmentarza ze środków ochro11y pomników Republiki Polskiej. Lidzki urząd uwa~al za krmieczne
odmówić tej prośbie z szeregu powodów, głównymi z nich są
następujące :

Babskie gangi i „cieple" fanty

-

Wyniki ankiety

Czy chcemy

Ro1mowa I dr Marią Jagodą, lekarzem wojewódzkim w Gdańsku
- środowisko służby zdrowia jest zbulwersowane.
Przez trzy lata wypłacano im pomniejszone pensje,
a powod~m tego był... błąd arytmetyczny. Czy moglaby to paru skomentować?
- Zanim to zrobię, muszę powiedzieć, że w naszym
Wydziale Zdrowia jest ścisły podLial obowiązków.
Dyrektor wydziału prowadzi sprawy finansowe, ja lecznicze. Niemniej te sprawy wzajemnie się przcnikają, bowiem warunki ekonomiczne kształtują politykę zdrowotną. Pomyłka finansowa, o którą pani pyta,
miała swój początek trzy lata temu, kiedy dyrektorem
Wydziału Zdrowia i lekarzem wojewódzkim jednocześnie była zupełnie inna osoba. Niestety, następstwa
tej pomyłki, zwłaszcza w zakresie płac, odczuwamy
do dziś. Muszę rownicż powiedzieć, i.e przez cały ten
czas sytuacja placowa była konsultowana ze z wiązkami zawodowymi, które w jakimś sensie są wspólodpowiedzialne, nie tylko za sukcesy, ale i za porażki.
- Dlaczego aż trzy lata trwało wyjaśnianie tej po-

~· MIAŁO
i SZCZERZE

I;,."'. : 0 ..... .
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Malo kto zdaje sobie sprawę z tego, że
7 proc. terenu kraju jest zagrożone powodzią, a możliwość zatopień o charakterze
katastrofalnym obejmuje IO tys km kwadratowych'
Do każdego z takich przypadków jadą
strażacy, jakże często bezradni wobec rozmiarów pożani, wybuchu, rozlewu czy powodzi; zdolni są działać lokalnie i na tyle
skutecznie . na ile pozwala im odwaga,
umiejętności i sprzęt.

Piętnaście służb ratowniczych
Jeśli

policzymy wszystkie rodzaje służb
ratowniczych podziemnych , powierzch niowych i nawodnych - jest ich aż 15 rodzajów. Każda z nich osobno niewiele może. Działają niezależnie od straży pożar
nych i służb branżowych .
Od 199 I r., zgodnie z ustawą o ochronie
przeciwpożarowej i państwowej straży pożarnej, do 1995 r. ma powstać kompletny
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy .
Już dziś składają się na ten system
wszystkie straże pożarne - a są to 474 jed-

szczu dwa damskie gangi urzą
dzały regularne bijatyki.
Największe zainteresowanie
wzbudziły policyjne wywody na
temat paserstwa. Zapytany, jak
wyjaśnić niską cenę na rynku
drogiego telewizora, czy radia,
jeden z uczniów stwierdził:
- No tak, rzeczy są jeszcze
,,ciepłe''.

Tylko w tym roku we Wrzeszczu nieletni popełnili 120
przestępstw. Tyle przynajmniej
ujawniono w policyjnych statystykach.
- Takie pogadanki mają
oczywiście duże znaczenie.
Nic zmienia to jednak w niczym smutnego faktu, że mło
dzież najlepiej zapamiętuje sobie rzeczy, które zdarzą się
w ich bezpośrednim otoczeniu.
Tam, gdzie ktoś z klasy miał
już kontakt z policją, wiedza
prawna jest zastanawiająco
wysoka - podsumował spotkanie Robert Sarpalius z Komendy Rejonowej Policji we Wrzeszczu.
Spotkaniu policji z młodzie
żą przysłuchiwał się

Artur Kielbasinski.

nostki ratowniczo- gaśnicze, 262 komendy
rejonowe 49 komend wojewódzkich, jedna
szkoła oficerska, 2 szkoły aspirantów i 3
podoficerskie oraz centrum naukowe
ochrony przeciwpożarowej.
Razem jest to około 30 tys. strażaków,
a więc niezbyt dużo zważywszy na obszar
kraju, stopień wyposaż.enia specjalistycznego wobec liczby i rodzajów zagrożeń.

,.Solidarności".

- Jesteśmy zobowiązani tajemnicą służbową i do zakończenia kontroli
nie możemy ujawnić szczegółów. Ustaliliśmy niegospodarność, jesteśmy
na etapie precyzowania odpowiedzialności personalnej - powiedział „DB"
jeden z kontrolerów .
'
·
Wczoraj inspektorzy NIK spotkali się z Jackiem Rybickim,
przewodniczącym gdańskiej ,.S" i Romanem Detlaffem. - Bez pomocy
komisji zakładowej b łądzilibyśmy po omacku - stwierdzi! inspektor i
dodał, że kcmtrola obejmuje nie ty lko ZMT, ale współpracujące z nimi
różne podmioty gospodarcze.
Zakłady Maszyn Torowych w Oruni podlegają Dyrekcji Generalnej
PKP. Naprawiają. konserwujące tory kolejowe, maszyny austriackie typu
PLASSER. Mają oddział w Bydgoszczy. gdzie także odbywa się kon1rola
NlK.
omk

Komu to mięso?
Podczas wczorajszego spotkania rada wienycieli Gdańskich Zakładów
nie wybrała ostatecznej oferty kupna zakładu. Kolejne spotkanie z udziałem oferentów odbędzie się w najbliższy czwartek.
Jak nas poinfonnował sędzia Jacek Skarbek, spośród 4 propozycji nabycia gruntów budynków i wyposażenia, 3 są poważne . Pierwszeństwo
będą mi ały oferty uwzględniaj ące inwestycje produkcyjne i ekologiczne.
Niezbędnym warunkiem sprzedaży jest przyjęcie obecnych w zakładzie,
a mających wypowiedzenia, ponad 200 pracownikow i zamiary nabywcy
wobec mieszczących się za płotem gruntów skarbu państwa.
W spotkaniach wierzycieli uczestniczą przedstawiciele związków zawodowych. Mają oni takie dostęp do złożonych ofert.
- Ostatnio z optymizmem odnoszę się do przyszłości zakładów mię
snych - powiedział nam sędzia Skarbek i wyraził nadzieję, że po czwartkowym spotkaniu, najpóźniej za tydzień, dojdzie do podpisania umowy
notarialnej.
Przypominamy. że Gdańskie Zakłady Mięsne od kilku miesięcy znajdują się w stanie likwidacji i w ramach zwolnie11 grupowych pracę straciło około 400 osób.
bmk
Mięsnych

Strażak, owszem. dojedzie do miejsca
katastrofy czy pożaru , ale goły mi rękami
niewiele może zdziałać.
Tylko 40 proc. jednostek straży wyposażonych jest w sprzęt przydatny do ratownictwa technicznego, a tylko 20 proc.
może być skuteczne w przypadku zagrożeń chemicznych i ekologicznych, z reguły
dotykającyc h znacznych obszarów.
Tymczasem . gdy dochodzi do zakupu
sprzętu dla straży pożarnej i jednostek ratownictw a technicznego. jak to miało
miejsce ostatnio, ze 100 miliardów zł przeznaczonych z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska na te cele, służby
celne zażądały 12 miliardów na opiaty graniczne.
Warto wiedzieć, że hełmy strażackie
oclono jak kapelusze, a ubrania ognioodporne jak garnitury męskie. Inne elementy
jak np . pojazdy me chaniczne, pompy,
agregaty do środków gaśniczych, clone
były jak przedmioty zbytku.

Przysłowiowe zło · nie śpi

Tomasz Kowalik

Zapoznany z naszymi zamiaram i oraz z ww, pismem konsul
generalny Republiki Bi ałorusi w Gdańsku Aleksiej A Szachnowicz w dn , 19 bm. oświadczył w swoim gabinecie:
- Takie pisma bardzo żle robią dla przyjarnych stosunków
między Polską a Białorusią. To sianie nienawiści. Jak w ogók
można takie rzeczy pisać. Jak można takie pisma wy,yłać. To
moja konkluzja, reasume. Jestem oburzony.
S. Czajkowsk.i

W mieiscu urodzin
gen. J. • Dąbrowskiego

Warto wiedzieć, ż:e ...

Od początku roku było już 43 tys . róż
nego rodzaju pożarów; najwięcej spłonęło
mieszkań - 8,5 tys., 7,5 tys. razy paliły się
lasy, ponad 10 tys. uprawy rolne, ?darzyło
się ponad 5,6 tys. awarii urządzeń .
Jakby tego było mało - a nic wymieniamy wszystkich interwencji strażaków w całym kraju w ciągu pól roku 6146 razy
straż była wzywana „dla zabawy" i niepotrzebnie. W akcjach zginęło 4 ratowników,
a 1050 osób poniosło śmierć w wyniku pożarów, awarii, katastrof.
„Zło - nie śpi", mnożą się zagrożenia
oraz przypadki, w których. strażacy, czy to
zawodowi, zak ł adowi czy ochotnicy
gdzieś na wsi - są pierwszymi niosącymi
pomoc innym ludziom.

Poka: ratowniclll'a. Fot. J. Rybicki

Kontrolerzy NIK swierdzili niegospodarność w Zakładach Maszyn
Torowych PKP w Oruni. Ostateczne wyniki kontroli będą znane w
połowie listopada.
.
Od sierpnia br. kontrolerzy Zespołu Transportu Zeglugi i Ł~czności
NIK z Warszawy badają zarzuty dotyczące niegospodarności ZMT.
Kontrole;: zlecił prezes Lech Kaczyński na wniosek Komisji Zakładowej

- Na dzień dzisiejszy nie j est jasne, jakie plany mają nas;;;e
organizacje społeczne i państwowe organizacje Republiki
Polskiej w stosunku do głównej, cywilnej części cmentar::.a katolickiego i dlaczego w projekcie renowacji tego cmentarza za
główne uważa się część wojskową , która stanowi 118 całości
wszystkich pochowanych.
- Dotychczas miej sca pochówku żołnierzy polskiej reg11larnej armii z lat 1919-20 na ziemi białoruskiej są uznane jako
miejsca pochówku żołnierzy armii okupacyjnej (okupacjo11noj
armii). Dlatego wykonanie obecnie jakichkolwiek rekonstrukcyjnych albo remontowych prac na tej części cmentarza.
uwiecznienie ich pamięci z CZJ,jejkolwiek inicjaty11·y, Hi ukresie
tworzenia niezależnego państwa Republiki Bialorns i jegu sil
zbrojnych_.jest nieetycznym (jawliajetsia nieetyc;:,nym)
--Na naszej ziemi znajdują się mogiły z tych lat żofllierzy
strony przeciwnej, które faktycznie uległy zapomnieniu i nikt
o nie nie robi problemów.
, Ostatnie wydarzenia na Grodzieriszczyinie związane z rematem żołnierzy AK i otwarcie pomnika akowców w wiosce
Nieciecz niejednoznacznie są oceniane przez spofecze1istwo
Białorusi i innych państw Wspólnoty Niezależnych Pa,isnv.
Jak wiadomo ze środków masowego przekazu - ;_asadniczo
negatywnie. Przy tym ostrej krytyce poddawane są władze wykonawcze wszystkic h szczebli. Analogicznej oceny llależ.y
oczekiwać przy rozwinięciu w przyszłości dalszej polskiej tematyki wojennej z lat 1919-20.
Wychodząc z wyżej przytoczonych i mając na uwadze normy konwencji genewskiej lidzki urząd (Gorispotkom) nie
odmawiał wcześniej i nie odmawia obecnie lidzkiemu oddziałowi ZPB, Towarzystwu Polskiemu Kultumlnemu Ziemi Lidzkiej w wykonaniu bieżących prac dla utrzymania całego
cmentana katolickiego w należytym porządku. W tymże czasie
w istniejących warunkach restauracja wojskowej kwatery jest
niecelowa.
Z poważaniem
Przewodniczący Gorispoikoma
W.M.Malec

Ch

Z inicjatywy i wysiłkiem
organizacyj nym gdańskich
działaczy Stowarzyszenia
,,Mazurka Dąbrowskiego"
odbyło się w Pierzchowic (woj.
krakowskie), ogólnopolskie seminarium dla nauczycieli, którzy przygotowywać będą imprezy dla uczczenia 200-lecia
narodzin naszego hymnu narodowego.
Uroczystość inauguracyjna
z udziałem ok . l 50 osób odbyła się u stóp pomnika gen. J . H.
Dąbrow skiego w Pierzchowcu
(1 km od Pierzchowa). Jako
wyraz podziękowania za opiekę nad pamiątkami związany
mi z tym generałem oraz popularyzowanie wiedzy o nim, Zarząd Główny Stowarzyszenia
,,Mazurka" w Warszawie przyznał medale twórcy naszego
hymnu dla szkoły im. gen. J .
H . Dąbrow sk i ego, soł t ysa

►

i Koła Gospody1\ Wiejskich
w Pierzchowic, Gminy Gdów
i parafii Nicgowicz. Szkole tej
przekazano też rzeźbę w drewnie gen . J. H. Dąbrowskiego,
dar autora - Hipolita Pieściuka,
emerytowanego nauczyciela
polskiego z Grodna (Białoruś).
Powi<,kszyla ona zbiory Izby
Pamięci Gen. J. H Dąbrow
skiego w Pierzchowic.
W wyniku seminarium narodziło s ię drugie w Polsce wiejskie kolo Stowarzyszenia „Mazurka Dąbrowskiego" (pierwsze powstało w Sikorz1nic ko
ło Kościerzyny). Zgłoszono tu
też i n icjatywę wydania krakowskiego numeru „Pieśni
Skrzydlatej" Uedyne na świe
cie czasopismo poświęcone
dziejom i tradycjom hymnu narodowego).

Czesław Skonka

s a mocho dy dostoUJcze

i

używ a n e

► moszvnv

i urzqC.:zen io

►
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TAK SZYBKO .NIE ZAtATWISZ:.NiGDZIEI

Str. 4

20 października 1993
OD 23.10.93 czeka na Ciebie możliwość dobrego zarobku, jeśli wykażesz swoją energię,
zapał zostając przedstawicielem niemieckiej
firmy handlowej. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w hotelu 'Gdynia"
23.10.93 ogodz. 15.00 i 18.00. Czekam1,~18

EKSPRESY
126 p, 26 500 OOO,- 24-36-71
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ATRAKCYJNE M-3 sprzedam,
340 OOO OOO,· zamienię na większe, domek
do remontu, działkę. 48-70-37
superatrakcyj-

OPEL Kadett combi, 1992, 41-02-07

18440

i inne

POLONEZ Truck 1992 -okazyjnie sprzedam,
tel. 39-04-39
POSZUKUJĘ powaznych dużych pożyczko
dawców. Atrakcyjne stuprocentowe zabezpieczenie, 41-12-31 w. 27

16563

PAPIER komputerowy,
dyskietki tanio, 210-510, 470-380

57-54, 32-45-33 w. 41

6562

36 OOO tanio, Wrzeszcz, Sobieskiego 64 po
16.00

SPÓŁKA zatrudni pilnie elektromechanika

PRZEDPŁATY, 24-35-52

z praktyką do serwisu krajalnic i pakowaczek. Tel. 31-31-25

if'.._ . _,..,•,.,..,www

KUP USZCZELKI
DO OKIEN I DRZWI

SPRZEDAM s~ep na Manhattanie, 56-

~fu"

Polecamy 6 asortymentów uszczelek samoprzylepnych
Sprzedaż hurtowa i detaliczna

~~~1

18361

~

SPRZEDAM Forda Transita 2500 diesel.
Przedłużany, podwyższany, Elbląg, tel. 3472-76

BIURO Obrotu Nieruchomościami "LO•
kum Ltd" zatrudni prawnika do kierowania biurem. Zgłoszenia osobiste. Gdańsk,
ul. Rajska 12, (salon Forda)
19951

SPRZEDAM VW Bus, 43-21-07

ok. 120 mkw. Prąd - siła,
ciepła woda, 300 mdo jeziora, 100 mdo lasu. Garaż, Bory Tucholskie, lei. 53-39-11

21303

SPRZEDAM nowy silnik benzynowy 2uk •
Nysa z kompletnym osprzętem, cena 21 mln
zł, tel.31·64-81 po 1600

fi.1775

Gdańsk, ul. Gdyńska 3

ESCORT 1986Dcombi,511-577

17289

SPRZEDAM Mitsubishi Colt, 1982 r., 83 tys.
km, 34 mln, 43-05-45

21044

SPRZEDAM Poloneza 1991 r„ 25-59-52

18449

SPRZEDAM Ford Sierra 1,6, 1984, 23-76-84

GOLFA 1500, benzyna , 80 rok, sprzedam,
tel. 248-695, (10.00 -18.00)

SPRZEDAM łanio
75 po 16.00

HYDRAULICZNE. Nowoczesna
technika grzewcza. Specjalizacja budownictwo jednorodzinne • NSB Letorex,
487-123
20716

HYDRAULIKÓW przyjmę, tel. 21-78-87 1a«3
KADETT 1,2 1983, na białych, Stogi, Falek
Polonusa 412
15742

KAFELKOWANIE - hydraulika, malowanie wieloletnia praktyka, 47-62-62
19232
KAFELKOWANIE, 57-70-62, 15.00 -19.00
16509

kolorLRNI. .. 6,0

'510

- •-· ......•···••~··•--.-•.- ·--•--·· ··•• n-. ..... ..-................ .................................... ........ ;•~·•
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J -materiaty ogólnobudowlane
~

i
I
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I:

Spółka komunalna Gdańsk-Wrzeszcz,

ul. Partyzantów 74,
telefon4l-53-32lub47-28-75

1

l

s205l

~;~.2... .............................................................................................................................. ,...................... J.!

że

dnia 15

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
1993 r. zmarł kochany Syn i Brat

października

KAZIMIERZ BOCZEK
lat 42

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

1345B

•

1 - części samochodowe

Ś, 7'p.
MARII FORYSIAK

użyWaną lodówkę,

23-27·

Msza św. żałobna odprawiona zostanie
dnia 21 października 1993 r. o godz. 7.30
w kościele św. Mikołaja w Gdańsku.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 12.00
na cmentarzu Łostowickim.
Pogrążona
211•1

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 października 1993 r.
zmarł

6349

SPRZEDAM Citroena, 56-16-02

w smutku
Rodzina

SPRZEDAM działkę budowlaną,
blisko jeziora. 56-16-02

MAS2YNĘ krawiecką, przemysłową, kupię,

fp.
KAZIMIERA

20737

17475

Msza żałobna odbędzie się dnia 21 października 1993 r.
o godz. 10.00 w kościele świętej Rodziny na Grabówku.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu Pierwoszyno.
Pogrążona

STOGI • trzypokojowe z telefonem i garażem, odnajmę, 82-21-32

', ;,
21

SLUSARZY okrętowych, spawaczy elektrycznych z uprawnieniami PRS zatrudni
spółka, Gdynia, Sląska 35/37, pok. 530, 21·
17-08
TRZYPOKOJOWE 64 m kw., komfort, tele·
fon, Gdańsk-Chełm sprzedam. 52-76-8~ 1809

STEFANIA WILKOWSKA
z domu MILOCH
więzień

MAZDĘ 626 82 r.,

sprzedam, 37-01-19 13441

VW Bus '81 tanio sprzedam, 41 ·36-77

8223

MERCEDES 250 diesel, kombi, 91, 41-48-00

WARTBURG 1,3 sprzedam, 31-45-27

19939

Stutthofu

i pogrzeb odbędzie się dnia
20 października 1993 r. o godz. 13.00 w Śliwicach.
Msza

święta

16510

Pogrążona
21335

w smutku
Rodzina

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 21 października 1993 r.
o godz. 11.00 na cmentarzu Łostowice w Gdańsku.

w smutku
Rodzina

Pogrążona
(

ś.

mgr

inż.

I

11:;3471

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 18 pażdziernika 1993 r.
zmarł mój najukochańszy Mąż

ś. łp .

19934

VW Bus 1980, 2000 benzyna 27 OOO OOO, sprzedam, 522-689

Pogrążona
13472

fp.

JERZY KAFTAŃSKI

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 21 października 1993 r.
o godz. 13.30 na cmentarzu w Nowym Porcie w Gdańsku.

od nas najukochańsza Matka, Babcia i Teściowa

UNO diesel 1985/56 OOO OOO,- lub zamiana,
53-02-12

MAZDA 626 D. 1989, Sierra 1,8 TO, combi
1990, sprzedam· zamienię, 41-80·19 20316

w głębokim smutku
Rodzina

ś.

DĄBROWSKA-NIECZYCiŁOMSKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 październ i ka 1993 r.
odeszła

zmarł

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 17 października 1993 r .
najukochańszy Ojciec, Dziadek i Pradziadek

ś.

JAN KORTAS

uzbrojoną,

19928

29-03-02

tp.

ś.

SPRZEDAM Forda Capri 78, Festiva 88, Au·
di 100-86 r., tel. 24-19-81

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 17 października 1993 r.
zmarła najukochańsza Mama, Babcia i Prababcia

nasz Ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek

20738

6351

(17.00-21.00)
32-51-62

CT Radom, tel. 249~7

TANIEJ

16079

174~

KUPIĘ przedpłatę! (ulgę celną),

Wielowalutowy system obsługi przedsiębiorstw CtBuslness.

HP,OKI.

li -samochody: star, Multlcor, tuk, ffo

w żalu
Rodzina

16413

GOLF 1987, i ,6 benzyna, tel. 51-00-80 od
10.00-1800
17446

KRAWCOWE zatrudnię, 37-04-08

Wcenie nie uwzględniono podatku VAT

COMPffiADE Biuro lnformoc~no-Handklwe. Warsz.owa 00-957
ul. Czern10kowsl<o 58. tel. 41-60-86 do 89
CT Wrmawa, Li. JcJ\O Powta n36, tel. 'Xl}_-2t:fł
CT Poznali, ul. Chudoby 24, tel. 52-5&-71
CTWrocław. ul. Raciawlcka 2/4, tel. 61-12-51w.231
CTJeleNa Góra, DABEER SOFT, ut Króttca 22, tel. 2ł:J9-IO w. 11

:j - wyposaienle biurowe, ślusarskie, narzędziowe

Pogrążona

SPRZEDAM Poloneza 1,6 SLE 1991 r., tel.
20-40-22 po 18 00 29-00-44

13443

'I

lat 52
Msza święta za spokój Jej duszy odprawiona zostanie w dniu
21 października o godz. 8.30 w kościele św. Mikołaja w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Łostowickim.

21321

GOLF model 1984/78 OOO OOO,- stan idealny,
53-02-12

2342

W dniu 15 października 1993 r. przestało dla nas bić ukochane serce
naszej wspaniałej i niezapomnianej Żony, Matki, Teściowej i Babci

13468

DWUPOZIOMOWE Wrzeszcz sprzedam, 21 ·
09-95

inter ti
l,,$i' E M A l L

Dystrybutor firmy~-

~ tel./tax 57-93-55

5937

całoroczny

il

ORAZS00INNYCHNAGRÓD

SPRZEDAM mieszkanie 55 m, 21-95-70 po
18.00, 20-99-30 do 17.00

AUDI 80 lub Sierrę do 120 mln kupię, 24-3950
18391

CT Gdańsk
ul. Grunwaldzka 102 (nad dełlkatesaml we Wrzeszczu)
tel. 41-47-14,41-30-16
Serwis: ul. Sucha 31, tel. 43-21-66

koklr........... 5.35
koklr LR...... 5.45

Z powodu likwidacji
sprzedamy na oferty:

!!

I WYGRAJ CINQUECENTO

7345

AKTYWNYCH. poważnych z samochodem,
20.10, 10.00 - 14.00, Zytnia4/6, pok. nr ~269

ratalnej

BLACHY NA RATY

Płacimy gotówką

8767

14198

sprzedaży

14,84
cache 21 ,79

128KB cache

17457

SOPOT-Brodwino 1-pokojowe sprzedamy,
20-98-93

20733

w

.,Tl"Z'' s.c.-.,OLKA.\!" Sp. z o.o., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. ~!arejki 6(p. 314)
tel.: 470-217, 470-216, fax 41-76-01

Tel. 43-17-84
4464

SIERRA 1986, diesel, 21 ·88·68

Również

do 27 (XX} zł 2.a 1kg
brąz, mosiądz do 15 500 2.a 1 kg
aluminium do 11 500 zł 2.a 1kg

motoryzacyjnej z aktualnym zbytem sprzedam, 22-18-69
17450

POLONEZA Caro 1900 diesel

DOM

Ceny konkurencyjne

PRODUKCJĘ branży

PIEKARNIĘ w centrum
Sopotu wydzierżawię
lub weidę_ w spółkę. In•
formacJa "Elbląg, ter. 32-

HDD 170 MB. 0.5
HDD200MB.. 1.2
HDD 2:il MB... 1.55
HDD3t,OMB... 3.3
256KB
HDD 420 MB.. 6.7
~ - - - - - - - Windows3.l EE/Pl... 2.15
DLA SZKÓŁ, Uczn.NI
MS oos 6.0... 1,25
fD'.) 1,2 M• l.15
3%RABATU
_ _LI SlllDENTOW
__________
..:.J Momory do zestawów
1
(14' SVGA0.28)
Drukarki: STAR, EPSON,
mono......... 2.2

386/40
486,,'33

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

ul. Narwicka 10

Oferujemy akcesoria siecio~
produkty MOD-TAP
oraz sieci NOVELL. UNIX .pod klucz•

Dopłaty:

NAJLEPSZYCH

l=l!JSii1~tJ•Wii1

Miedź

19397

5500

21 15

PROGRAM SPONSOROWANY PRZEZ

14935713

Gdańsk,

21134

ODZYSK długów, 374-216, 374-417

CZWARTEK 13 15 &

SKUP ZŁOMU
KOLOROWEGO

17449

8093

fFIC

18388

OPEL Kadett combi diesel, 1988 sprzedam,
23-69-25

UWAGAI
ZMIANA ADRESU

l Parallel, 2 Serial, 1.44 M,
120 MB HDD. Keyboard, MiniTower
SVGA 512 kB. 4 MB RAM

materiały

""''"""""

gwarancji I

KOMPUTERY PC

47-26-26

80-394 Gdańsk, ul. Szczecińska 41tel. 56-12-11 w. 27
I I!_!! 1
56-12-a1 w. 2

1"7

z· ląta

tł

BLACHA OCYNKOWANA
GRIEJNIKI iELIWNE

2131◄

OPEL Corsa 1,2 i, 21-99-77

chodnioeuropejska firma poszukuje współ
pracowników ambitnych, energicznych, wiek
od 20 • 50 lat z Tczewa i okolic. Mozliwość
stałego zatrudnienia. Minimalny zarobek 4
miliony. Ilość mie1sc ograniczona. Spotkanie
informacyjne Tczew, Szkoła Podstawowa nr
11, Saperska 7

ł-,.JL

STEREO

LEPIK, PAPA

OPEL Omega 1988, Kadett 81, 72-21-8;6471

NOWA akcja! Renomowana za-

7'T Wysoka Jakość~ naJnlłsze cv

RADIOARnet
UKF 71.55 MHz

STYROPIAN

16511

na z widokiem na morze, centrum Gdyni •
sprzedam, tel 20-96-59, 20-65-27, po 17.00
23-01-96

MAGAZYN
INFORMATYCZNY

NAJTANIEJ W TROJMIEŚCIE

OPEL Kadett 1600, benzyna 1984, 77 OOO
OOO,- sprzedam, 522-689

16514

DZIAŁKA

MATERIAŁY

BUDOWLANE

ł

w smutku
Rodzina

Z głębokim żalem zawiadam iamy,
dnia 18 paźdz i ernika 1993 r. zmarł w wieku 58 lat

że

JERZY KONTOWT

tp.

JERZY KONTOWT

były

Prezes Przedsiębiorstwa "MATEX" SA w Gdańsku.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa "MATEX".

Pogrzeb odbędzie się w dniu 21 października 1993 r.
o godz. 14.30 na cmentarzu Łostowickim.
Pogrążona

Prosimy o

21119

nieskładanie

w żalu
Zona z Córką
kondolencji.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 21 października 1993 r.
na cmentarzu Łostowickim o godz. 14.30.
6927

20742

MERCEDES 200 0/92 r. BMW kombi 318
i/92 r. Mercedes C 220i93 • sprzedam, tel.
51-77-81, 82-20-71 w. 751, wieczorem. 6928
MIĘDZYNARODOWA

tarkę,

j. angielski.
43-28-92, 43-18-51

firma zatrudni sekrebiurowe, tel.

urządzenia

8228

MIKROBUSEM zawiozę, 56-56-85

21169

ZAKŁAD odzieżowy

zatrudni

kierowcę

ZAMIENIĘ telefon 31

Wyrazy serdecznego

-

współczucia

17466

z powodu

śmierci

... na 41 ... 31-20·łj644

OJCA

ZATRUDNIMY ślusarzy. spawaczy, monie·
rów kadłubowych, rurarzy, monterów maszyn
i urządzeń okrętowych, 52-04-56 do 15.00,
wieczorem 52-78-51
6912

NIEMIECKA firma poszukuje sekretarki zdobrą znajomością j. niemieckiego i organizacji
pracy, tel. 56-43-29
134i3

ZATRUDNIMY murarzy, cieśli, 32-46-~ł771„

z
8216

ZWIR, 27-01-02

fp.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie
21 października 1993 r. o godz. 9.00
w kościele św. Michała w Sopocie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.00
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Pogrążona w bólu
Rodzina
20355

6257

"Poldom" sp. z o.o. w Gdyni.

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy,
dnia 18 października 1993 r. po ciężkiej chorobie
w 61 roku życia, w 36 roku kapłaństwa
odszedł na Wieczną Służbę do Pana

ś,

ks. Radca JÓZEF
RICHERT
Długoletni

proboszcz parafii pod wezwaniem
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące

składa
8222

Duchowieństwu,

a szczególnie Ks. Proboszczowi
Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Orłowie
ks. STANISŁAWOWI ZAWACKIEMU, Związkowi Inwalidów
Wojennych, Związkowi Armii Krajowej,
Związkowi Sybiraków, Marynarce Wojennej, Najbliższym,
Przyjaciołom, Prawnikom, Znajomym oraz Wszystkim,
którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych

serdeczne podziękowanie składa
Rodzina.

20307

zmarł

Toruńskiej

nasz najukochańszy

ś.

Mąż,

Pogrążona
21347

w smutku
Rodzina

21214

Pogrążeni w głębokim smutku
Żona, Synowie, Synowa i Wnuczka

serce naszego ukochanego Syna, Brata i Wujka

ś.

!
U

fp.

KAZfiMIERZA TOPOLSKIEGO
Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia
21 października 1993 r. w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Sopocie o godz. 12.30.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.30
na cmentarzu Katolickim v1I Sopocie.
Pogrążona
21215

Panu
mgr. ANTONIEMU EHRBAROWI
wyrazy głębokiego współczucia z powodu
ZONY

fp.

Msza żałobna zostanie odprawiona
dnia 21 października 1993 r. w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie o godz. 12.30.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.30
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.

żalem zawiadamiamy, że dnia 16 października 1993 r.

przestało bić

Ojciec, Teść i Dziadek

KAZIMIERZ TOPOLSKI

składają

Z głębok im

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 pażdziernika 1993 r.

Msza święta pogrzebowa w kościele św. Bernarda
w Sopocie przy ul. Abrahama 41
w czwartek 21 października 1993 r. o godz. 11.00.
Po mszy świętej pogrzeb na cmentarzu Katolickim
w Sopocie.

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego

emerytowany P-racownik Izby Wełny w Gdyni.
Zmarły przez rviele lat kierował Biurem Izby,
poświęcając swojej, pracy wiedzę, talent i umiejętności.
Cześć Jego Pamięci!
Zarząd, Koleżanki i Koledzy
z Izby Wełny w Gdyni
5529
- Gdynia Wool Federat1on

fp.

Kapłan o szlachetnym sercu, pomocny potrzebującym,
hojny w przyjażni, skromny w oczekiwaniach.

Pogrzeb odbędzie się 20 października 1993 r.
o godz. 9.00 na cmentarzu w Wejherowie-Śmiechowie.

firmy, Koleżanki i Koledzy
z "Hydrobudowy" SA.

STA.NISt.AW
SAMBORSKI

MARII LADENBERCiER

fp.

w Diecezji

fp.

Z głębokim Ż<",lem zawiadamiamy,
dnia 16 października 1993 r. zmarł

Dyrekcja i Pracownicy
Agrobanku.

ś.

Rodzina

KAZIMIERZ MAT I K

mm

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego
5521

że

MljŻA

"W Tobie Panie zaufałem
nie zawstydzę się na wieki."
że

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 października 1993 r.
zmarł nasz długoletni Pracownik

8279

składa

Kierownictwo

składa

Msza św. żałobna odbędzie się dnia
21 października 1993 r. o godz. 8.30 w kościele
pw. Ojców Cystersów w Gdańsku-Oliwie ul. Leśna.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 15.00
na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.
Pogrążona w smutku

Zarząd

składają

Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 58
w Gdańsku.

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

w imieniu Rady Miasta Gdyni
Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Szczurek
w imieniu Zarządu Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Franciszka Cegielska

fp.

ZOFIA MARCZAK

ś.

MljŻA

Koleżance

Panu SZYMONOWI PAWLICKIEMU

nasza ukochana Mamusia, Teściowa i Babcia

20358

MATKI

ALICJI SOBIESTIAŃSKIEJ

IZABELI WOJTASIAK

MATKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17 października 1993 r.

ś.

wyrazy głębokiego W'.; półczucia
w zwi ązku ze śmiercią

21663

Wyrazy współczucia
z powodu śmierci

BRONISt.AWA TVZENHAUZ

zmarła

składają
Koleżanki i Koledzy
Przedsiębiorstwa "Eltor"
Gdańsk.

Pani

Wicedyrektor ,
Pani MARIANNIE TYCZYNSKIEJ
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

17416

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18 października 1993 r.
odeszła od nas Najukochańsza Matka, Babcia i Teściowa

ś.

Koledze

HENRYKOWI KRAJEWSKIEMU

akwizytora, 24-88-19

w smutku
Rod2:ina

śmierci

mgr farmacji
MARII EHRBAR~
składają
Członkowie

19954

Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

Str. 5

20 października 1993

PROMOCYJNE

20.10.1993 OTWIERAMY NOWY SKLEP

IKEA w Gdańsku)

(teren

~aox·

wapółpracy

kształtowniki
do płyt G-K

nawiewem, programa1orem czasowym;

• o różnej mocy od 700 Wdo 3000 W
• wszystkie z termostatem
• już od 1,3 mln zł.

(C-~<JllS..
·

Hurtownie

I poleca w pełnym

Hurtownia Materiałów Budowlanych
Gdynia

Importer i dystrybutor
Sopo_t - Wyscig1_ .
Al. N1epodleglosc1 659, tel. 51-47-37s351

SERYIOl!TE
od 35 OOO złlllg

OLEJ BROL/O
1I-19500zł

Powyższe ceny

zawierają

*
~

posiadamy

t

uf. Litewska 18

ciMENTOWNIA
O ARÓWS.A.

DYSTRYBUTOR PPH ALFA
Gdańsk,

ul. żaglowa 2

CEMENT
815 tysJ1t + VAT

Złom Wł - 1 100 OOO zl/1 tonę
Wióry WT 3 - 1 OOO OOO zł/ 1 tone

wyroby firmy Dex Cosmetics
w cenach I upustach
producenta.

Gdat'lsk., ut. Piekarnicza 5
tef. 32-04-41, 32-18-13
vis-a-vis Piekarni Piecki 5219

Gdańsk

' - - - - - ' tel. 24·80-25

li)

TR.OZŁOM 11

i&ii.!J[pYj',ł
'W®J"Y a:tl©JJJ ~MI!fu'W}' WJ:li"fltkJi(h lkfhl~
Platnośł natychmiastowa O Konkurencyine ceny

oraz

podatek VAT.

INT

,,CE

HORVZONT ul. Wrocławska 93

I

asortymencie:
- Dezodoranty:
"Maskarada·. Hiz
- Kremy regenerujqco
- pielęgnacyjne ·aM·
- lakiery do włosów
•Super _Sllk.
- Proszek do prania odzieży
dziecięcej "Jelp·
- Pianki do meb/1 i dywanów

DOSTAWY NA TELEFON

Coslawy powyżej 100 !on premMne: 50 OC() zł do każdej lony i udział wloSOW011iu cennych oogrixl.
lnlormoc~ tel. 31-52-09, 31-10-41.
7343

43-00-77

Gdańsk,

';

ul. Chmielna 74n&, tel. 31-37-01 ; ;

ES ROKU

y I k o

9

41 87 57
51 44 59
25 05 90

MEBLE

i akcesoria

TERMOWENTYLATORY
ZAPRASZAMY!!!
JAKOŚĆ NIE MUSI BYĆ DROGA!!!!!

zaprasza do

20 04 70

gipsowo
-kartonowe,
sufity podwieszane

SOLIDNE CIEPŁO PO PRZYSTĘPNEJ CENIEIII

'wiszące, stojąco-wiszące , wersje z dodatk.

ŁAZIENKI

GLAZURA
TERAKOTA
GRESY
PŁYTKI ELEWACYJNE
KABINY I ARMATURA

Płyty

SIEMENS i ~Dimplex

Export - Import
Warsz.owa
Oddział w Koszaf/nle,
ul. Szczecińska 17
tef. 42--30-00
(kierunkowy 0-94)

WC KOMPAKT 999 tys.zł

GpYNIA, 1O Lutego 23 tel.
GDANSK, Grunwaldzka 85 tel.
SOPOT, Al.Niepodległości 646 tel.
tel. 79 14 79
fax

ZN'RASI.t,W T.Al<ŻE DO SKI..EPÓW FIRł.OWYCH:

GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

CENY "

CARTER Co Ltd.{

samochodów

..

:, ,

Autoryzowany Dealer TOYOTA MOTOR POLAND
zaprasza do dokonania przeglądu samochodu
, w ramach akcji

BEZ OPROCENTOWANIA

BEZPIECZNA ZIMA Z

@TOYOTĄ

8y9tem • ~ przez
Generalnego llllpCM1MI ŚIIDcly
,LATOWSKI - SZl"AI("

100

ie

mln 1an ·ej'!

BIG-AUTOHANDEL

Obsługa

,,,
Z ap,'ia6,.zamy,,.,.,.

~

Gdańsk,

ci
B

Gdańsk,

ul. Czarny Dwór 12, te'-: (058) 531482, 531707, fax (058) 530521
Nowy Salon Sprzedaży s.noehodów I Czękf _Gdańsk, ul. Rajska 12, le/. 319 227

,J.)~tfkin '"' $@~-YO®

i

tel. 52-25-34, 52-27-06

Biuro Handlowe

~

~

I~ zaprasza

81 -75'
tel

~

- naprawy gwarancyjne I pogwarancyjne 2uk
- wymiana kabin, skrzyń ładunkowych
- konserwacja podwozi
- naprawa bieżąca pojazdów osobowych, dostawczych
i ciężarowych
- usługi transportowe - dłużyce 8 t - 20 t
8189

I
~

-

Dąbrowszczaków

ogłasza

,,EUREKA-APEX"

~

pot, ul. Dqbrowskiegoó
58) 51-52-85, tlx 51-21-83
oferuje:

~

przetarg nieograniczony

3 LATA GWARANCJI

na sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez 1500, nr rej. GDE-982E, rok produkcji
1988. Cena wywoławcza 34 OOO OOO zł.
Pr~etarg odbędzie się w dniu 3.11.1993 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Wojewódzkiego,
I piętro, pok. nr 602.
Pojazd można oglądać pod ww. adresem codziennie w godz. 8.00 - 10.00.
Informacje teł. 377-679.
Przt,stępujący do przetargu winni wpłacić w kasie Zespołu pok. nr 612, wadium w wysokości
1O 1/o ceny wywoławczej w godz. 9.00 - 11 .00, najpóźniej w przeddzień przetargu.
21512

dostawę montaż i serwis samochodowych

agregatów chłodniczych
- nadwozia chłodnicze wraz z agregatami CARRIERA
i THERMO KINGA no dowolnych podwozjach

ZAKŁADY

AUTORVZOWANE
Gdańsk AUTÓRAD
•J I

·PROCAR
Gdańsk-WrzeszG

TO.

I
L

GRY

r:

>-:.il~$~.{::-::w~~~

INTENDO

I :;~·~~"ii
f

• cartridge

~

L~ ~-~ ~~--=J
PP "Petrobaltic"
w

ogłasza przetarg

I
li

~I

Gdańsku, ul. Stary Dwór 9

nieograniczony

na

sprzedaż samochodu m-kl 2uk A

I

I
i

11 B w dniu

~ 3.11.1993 r. , rok produkcji 1987, stopie r'1 zużycia 60

II

~%,cena wywoławcza 40 936 OOO zł.
i
; Ww. samochód można oglądać w Bazie PP "Petro-1
I baltic " Gdańsk, ul. Stary Dwór 9 po og łoszeniu
w prasie .
~ Warunkie m uczestnictwa w przetargu jest wpłaceI nie wadium w wysokości l O % ceny wywoławczej I
1 gotó wką w kasie PP "Petrobaltic" do dnia I
2.11.1993 r.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu
w tym sam ym dniu 3.11.1993 r. odbędzie s i ę
o godz. 12.00 li przetarg.

i
1

I
l

pp "Petrobaltic" zastrzega sobie prawo
przetargu bez podania przyczyn.

~~~~

mm

i

I

odwołania

=

LUBLIN: ŻUK .

I
I
I
I
I
li
~I

I

LIDER

PIŚMIENNYCH

PRODUCENT

B.H.

80-207

Wfgiel kamienny, orzech,
groszek I miał. Koks hutniczy.

[tt,

·earoon·

DYSTRYBUCJA SERWIS
COMTRONIC

TEL. 56-89-75

7918

Robót Sanitarno-Porządkowych S.A.

Oferty należy składać w pok. nr 2 do dnia 29.1 O. 93 r.
1S1Hl

b44'ł

.
.
SA IDRECH

PP DYREKCJA
BUDOWY SZPITALA

,,ORBIS" S.A.

Cdliul. Mit. Llinga 73

tęlffu 25-33-44

w KOŚCIERZYNIE
(ul. Piechowskiego 36, tel. 86-38-20'

l . Samochód marki Żuk skrzyniowy. rok prod. 1988.
nr fabr. 494007, nr silnika I 049228 - cena 40 936 OOO zł
2. Samochód osobowy marki Polonez 15 SLE. rok prod . 1989,
nr fabryczny 00342560, nr silnika 0399316
- cena 41 700 000 zł.

.

ii

.,; ,.o::

&c se mmm

z

moc530kW,

role prod. 86, aleft UDT.
Informację możno uzyskać

pod nr. teł. 51 ·00-41 w. 281, 291

unieważnia bloczek rachunków

o numerach OOO 161-000193
oraz pełnomocnictwa szczególne na nazwiska:
Bogusław Krawiec dow. osob. WL 5421658
Zotgniew Suwała dow. osob. WL 2744949
Ewa Waniecka dow. osob. SJ 5595105

I
~

I

I

.._!S!'

ZADEZPIECZVMY AUTO
PRZED KRADZIEL,\
atestowane blokady
f-my MUL-T-LOCK
- znakowanie pojazdów
ul. Powst. Warszawskich 23

tel. 32-35-76

SfllS!$S!'q~!łllS!~~~~~~

P.H.U. MOTOSTALZBYT
tel. 53-49-90

Gdańsk,

ul. Czarny Dwór 18
(róg AJ. Jana

j

I

!

1

~

Wydaf!e w ~elu :zbierania informacji o podmiotach ,:;ospodarczych 1 pob1era01a opiaty wpisowej od tych podmiotow. 8735 ~

~~

- włoskie urządzenia
w FSO POLONEZ

montaż

7428

ij

I

-

ffl&..~~~~~~~~

"ZETO" Sp. z o.o. wGdyni

f1;2etarg _odbędz1~ się w P? Dyrekcja Budowy Szpitala w Ko-

NA GAZ

Hotel ,GRAND" - Sopot
sprzeda I/Jff1WffT
lcocioł parowy, niskodinienwy,
typ WMIA-530, f"'W• ogmw. 57 m',

~

AUTO

ul. Powstańców Warszawy 12/14

Drzwi zewn. i wewn. ,
Deski podłogowe +, ·
Om,igaraiowe
Deski typu "BAW: ·
8ouerie, Usl'wy
Parkiet
.
famy, lakier/ ·
Mozaika,,_ lamparkiet
lteje, fugi
Okna zespolone trzyszybowe Wapno, (8fflent

OGŁASZA PRZETARG
NA NASTĘPUJĄCE POJAZDY:

1

w Gdańsku, ul. Jedności Robotniczej 43/45
ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem
sprzętu cięźkiego - ładowarki i samochodów marki
·Jelcz: ·Kamaz· i ·star-zoo·
do prowadzenia Akcji Zimowej 93194 r.

Biuro handlowe
Gdańsk-Oliwa,
ul. Dickmana 16, tel./fax 52-2 1-82.

Gdańsk

sc1erzyme, ul. P1cchowsk1ego 36 w dniu 28.10.93 r o godz
10.00
Osoby zgla~zające się d<? przetargu powinny złożyć wadium
w wysokośc1 10 % -.yartosc1 popz.d u do god7:. 10.00 dnia przetargu w kasie przeds1ęb1orstwa .
W przypadku niedojścia do skutku I prz.etargu II przetarg
odoędzie się dnia 28.10.93 r. o godz. 12.00
Ww .. pojazdy można oglądać w siedzibie przedsiębiorstwa
w dmu przetargu.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .
1:wi

Przedsiębiorstwo

Dosta'v'.Y wagonowe i samochodowe
z hut i kopalni śląskich.
Warunki i terminy płatności
do uzgodnienia.

* OŁÓWKÓW AUTOMATYCZNYCH

58
tel_ 32 - 39 - 09

»LEW« s.c.

tel. (0-58) 52-19- 18

.•

175 ·

tel. 22-13-36

Gdańsk ul. Arkońska 3

11

Al.Zwycię stw a

AL.ZWYCIĘSTWA

NYSA STAR

(AAPIDOGAAFOW)

ZAPRASZA

Gdynia-Orłowo

1

DEALER FABRYCZNY

* PISAKÓW KREŚLARSKICH
* PISAKÓW DO PLOTERÓW

.• ~ y s - J?er,,_''

I

AUTO-.RADlOSERV11E ;

POLONEZ - TRUCK

rqstar®
~zał.1968

AUTOCOMFORT
Sopot
ul. Kochanowskiego 12

~~v,.:.<
·.
· I:\:l..:l)tUµ:J,_

--------------------~
GDYNlA - CH\1/AAZNO, ul Nnom 2. tel /fax 24-4 3-D I. godz 9 00 - I 7 00

1PenteL®
I ŚWIATOWY
PRZYBORÓW

!
i

- od 100 ooo,-

tel. 41-72-24

: TO KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZANIE AUT PRZED KRADZIEŻĄ :

I SZANOIIINY KUENCIE I SKORMTAJ Z NASZEGO DOW/v1DCZENII\
~~Mi~~$:~~-~':~~~~.~-~ .,,.';.'!!l,.f:t...d ,b~t.J~... f.:;~~~-•r~"f.'~X~:r..,..'f;',""""

ul Kosciuszki 2A

1

I
PROFESJONALNA BLOKADA DRĄŻKA ZMIANY BIEGÓW
· PROFESJONALNY AUTOALARM
I
· ZNAKOWANIE
I
I
· PROFESJONALNY MONTAŻ
I UWAGA! NĄJDROŻ5ZYKOMPfB-CE/lv\ZMONTNEM-4 900 OOO,-

Kocurki 1

tel. 31-77-46

r-----------------~--,
~~[r]{rr) ~@).n]J.{b@:22(1}

1
Bogaty wybór akcesoriów, w tym m.in_:
• anteny • konsole • listwy ozdobne
• płaty drzwi • spoilery • pokrowce
• wykładziny bagażnika
Wyłączny dystrybutor ftnny KURKA na Polskf ~ :

12, tel. 53-23-44

i.AUTQALARMY '.

Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej
w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27

CHŁODNICZE

S.P.• Poltrans• Gdańsk-Przymorze (wjazd od ul. Szczecir'lskiej)

ul.

g

POJAZDY

Autoryzowana Stacla Obsrugl

w ramach akcji oraz użyte części
objęte rabatem (średnio 20 % )

o

z

Cl

"'

Autoryzowany Dealer

w dniach 18 - 30.10.1993 r.

Pawła

li)

OfiRUJE PO CENACH KONKUR.ENCYJNYCH:
~ stal zwykłą, jakościową i nierdzewną
f:ZtXXI~
~ blachy aluminiowe płaskie i faliste
~ kątowniki
~ stoły ślusarskie

~ siatkę ogrodzeniową
~ wyroby śrubowe
54631mm

i drut kolczasty

od poniedziałku do piątku
wgOdz. 7.30.15.30
ZJU'IUSŁUI\'

!
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BYĆ
ALBO NIE

iech się kula ziemska ali
Sopot miastem.festiwali

ave

W„Literce" na
Żakiewiczu

Księgarnia

Gospodarka wodna

„Literka", mieszczą.:a się w gmachu Wydziału
Humanistycznego UG prly ul.
Wita Stwosza. 1,aprasta dzisiaj
na promocję książki Zbigniewa ,
Żakiewicza .. Wilio w gl(;!bokoAleksandra
ścia,h morza". Na to li1erackie
popołudnie przybędą także pisarz
Paweł Huelle i krytyk Marek
- Umówiliśmy się na rozmowę po festiwalu,
- Nie będę. Ale żadna gwiazda do nas nie
Adamiec, którzy mó\\ ić będą
kiedy już znany będzie bilans zysków i strat. Ile przyjedzie, jcW nadal będziemy krajem, gdzie
o twórczości Zak iewicza. Począ
zarobiłeś na tegorocznym festiwalu?
nie przestrzega się praw autorskich i gdzie na
tek spotkania o godzinie 17.30.
- Zarobiłem, ale nie powiem ile. Chyba, że in100 mln sprzedawanych r<>L'znie kaset, 70 proc.
ni też powiedzą ...
stanowi produkcja piracka. Przecież uznane sła
-To może inaczej - ile zarobiło miasto?
wy jadą w trasy koncertowe, żeby promować
W galerii ZPAP przy ul. Ma- Tego nie da się precyzyjnie określić, ale swoje płyty. Firmy, które te płyty produkują,
riackiej 46/47 czynna jest wystamogę na przykład podać, że Kąpielisko Morskie
dbają o to. I stać je. aby zapłacić na przykład za
wa malarstwa Marii i Pawia Fro- Sopot, główny organizator festiwalu w tym ro- koncert na sopockim festiwalu. I wtedy nie tyltowów. Malarz jest najstarszym ku, zapłaciło skarbowi państwa przeszło miliard ko, że mamy gwiazdę pierwszej wielkości, ale
członkiem Gdańskiego Oddziału
złotych podatku od wynagrodzeń osób, zatrujeszcze na tym zarabiamy. Dopóki jednak nie
ZPAP. zaś jego małżonka maluje
dnionych przy tej imprezie. Do tego jeszcze do- stanowimy żadnego rynku, dopóty nikt do nas
z potrzeby duszy. może 7 aspirachodzi podatek dochodowy od osób prawnych, nie przyjedzie.
cji męża? - jest bowiem amatorz którego 5 procent zostaje w mieście. Gdyby
- Zostałeś „zakontraktowany" na ten festiwal,
ką. Te piękne obrazy oglądać
system podatkowy by! inny, miasto zyskałoby który już się odbył. Co będzie w roku przymożna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9 do 15 . Wysta- I więcej. W obecnej sytuacji najwięcej na festiwaszłym?
lu zarobił skarb państwa.
wa będzie c~nna do 2 li,topada.
- Prezydent Sopotu prosił o zgłoszenie kon- Czyli że sytuacja się odwróciła?
- Dokładnie tak. Przez długie lata festiwal był cepcji przyszłorocznej. Wiem, że oferty złożył
też BART, chodzą słuchy, że także PROFILM
finansowany właśnie przez skarb państwa. PieW piątek w kinie „Bajka" niądze z państwowej kasy - czyli z kieszeni nas
i ZPR. To dobrze, że jest konkurencja. A najlepo godzinie 18 odbędzie się proszy byłby taki wariant, w którym będzie miejsce
wszystkich - wypływały. Teraz ją zasilają.
jekcja filmu „Nienom1alni" Jacka
I
ty dokonałeś tego cudownego przemienie- dla wszystkich . Zresztą myślenie gospodarzy
Blawuta. Ten świetny dokument,
Sopotu idzie jakby w tym kierunku. W magistrania?
obsypany zresztą licznymi nagrocie także zdają sobie sprawę z tego, że centrum
Wyczuwam
złośliwość w tym pytaniu, ale
dami, przedstawia fabularyzowawypoczynkowym już nie b.;dzicmy. Możemy za
ne obrazy z ✓ Yl 1a osób, po- to rzeczywiście ja. Gdy przed pięciu laty spryto stać się istotnym ośrodkiem kulturalnym
watyzowałem fostiwal, wszyscy wokoło pukali
wszcdmie uwazanych za nienori miejscem wielu spotkań - krajowych i zagrasię w czoło. Skoro przez 25 lat dokładało się do
malne, ..:hore psychicznie.
interesu, to nikt nie wierzył, że można na tym nicznych. Tak, jak to powiedział Peter KonfedeProjekcję organizuje Sekcja
rat, barwna postać sopockiego .,Monciaka'':
zarabiać. W tym roku zarobili wszyscy Regionalna Oświaty i Wychowa,,Niech się kula ziemska wali, Sopot miastem feBART
za
wynajem
Opery
Leśnej,
za
wydzieri
ni:1 NSZZ „S", u której zamawiać
stiwali!".
1
żawienie
miejsc
pod
reklamę,
także
z
tytułu
można seanse tego filmu dla gmp
dlialania gastronomii w tym obiekcie; i telewi- Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia
mło<lziciy szl-.olncj oraz dla prazja, i radio, i niezależni producenci filmowi, i - w decydujących rozmowach.
cowników rÓ7,nych firm i zakła
oc1.ywiście - Kępielisko Morskie
dów pracy (tel. 38 44 22, fax 38
Sopot. Zarobili właściciele sopoc44 59). Popieramy, bo naprawdę
piękny to film.
kich sklepów, restauracji, małej gastronomii, hoteli, punktów handlowych. Zarobiły firmy prywatne
wykładach
i państwowe. Dla przykładu - TeleW Państwowej Galerii Sztuki
komunikacja zarobiła w tym czasie
w Sopocie przy ul. Powstańców
Warszawy 2/6 odbęd:i się dzisiaj na samych opiatach telefonicznych
trzy wyl..lady z historii sztuki: I 100 milionów złotych.
- Rozumiem zatem, że finansowo
,.Sztuka grecka" (godz. 14.30) ,
,,Romantyzm niemiecki" (gdz. nikt nie stracił. Opinie o tegorocznym festiwalu były jednak różne.
l 6) i .. Rzeźba starożytnego Rzymu.. ( 17 .40). W stęp wolny.
Od zachwytów, że przemieniłeś na-

Osłabli zgasi świallo 7
Pracownicy PLO są nnlepokojenl sytuaclą swojel fimy.
Trwa bowiem wypr1edai I udeczka statków spod polsklel
bandery. Ostatnio tak się d1lele H statka111I: ,.Warszawą
li" oraz „Bydgoszczą". Sp6łką od 19 kwietnia zarządza
komlsan. Związki 11wodowe oficerów l marynarzy oraz
pracowników lądowych PLO wystosowały list do premiera.
Domagałą się odwołania komisarza, podlęcla działań na•
prawc11ch, a ni• nislClących I likwidujących firmę,

Z Wojciechem Korzeniewskim, prezydentem festiwalu piosenki
roimawia
Paprocka

'
W ciągu półrocznej działal

Wgalerii ZPAP

Na

on m.in. zatrzymanie procederu wyprzedaży floty. której pos i adan ie jest podstawowym
warunkiem istnienia miejsc
pracy tak dla pracowników załóg pływających, jak i w konsekwencji dla pracowników
komórek lądowych (już nie
mówiąc o posiadaniu statusu
armatora narodowego) - napisali związkowcy. Deklaracje
takie zapewniały przychylność
związków zawodowych dla
działalności zarządu komisarycznego. Jednakże deklaracje
te nie pokrywają się z rzeczywistością: następuje w dalszym
ciągu wyprzedaż floty . Naszym zdaniem proces ten ma
obecnie zdecydowanie szybsze
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Nowy port na Bałtyku?
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Na niemieckim brzegu Zalewu
- w Ueckermuende
powstaje nowy port morski. Rośnie
dla polskich portowców konkurencja. Tranzyt minie obok nosa.

Nowa baza przeładunkowa ma
warunki przeładunku i paramentry żeglugowe nie gorsze od portu szczecińskiego. Takiego zdania
są niemieccy inwestorzy. Podkreśla
ją. że lokalizacja nowego portu bę
dzie nawet znacznie korzystniejsza
dla kontrahentów tranzytowych. Odległość z Ueckermuende do morza
jest bowiem trzykrotnie krótsza niż
z portu szczecińskiego. Miasto ma
espoly napędowe produbardzo dogodne połączenia drogowe
kowane są na bazie silników z Mielca i z Anz głównymi ośrodkami gospodarczymi Niemiec, Czech, Słowacji oraz drychowa. Aktualnie WSK testuAustrią . Jest to ważna zaleta. Pod
je silnik RW-680, który posłuży
tym względem konkurencyjność po• do wykonania największego nartu szczecińskiego jest słabsza. Port pędu o mocy 280 KM . W Pucku
prowadzone są natomiast prace
Ueckennuende dotychczas spełniał
funkcję bazy śródlądowej. może Nie- . nad konstrukcją przekładni blibawem może się okazać, i:.e port ten źniaczej do poboru mocy
będzie groźnym konkurentem dla \ z dwóch napędów. W zasadzie
całego zc<,polu portowego Szczecin-· nie¼ ielc ju1. można zmienić
Świnoujście.
w technologii i konstrnkcji tego
W polskich portach konieczne są
typu wyrobów. Pod tym wzglęinwestycje. Od wielu lat trwa bodem panuje w świecie pewien
wiem proces degradacji szlaku wod- konserwatyzm. Owszem, renonego z Zatoki Pomorskiej do S1cze- mowane firmy zagraniczne co
cina. Brakuje środków na pogłębia- rusz reklamują jakąś nową część,
nie kanałów. W tej sytuacji tranzyt ale w konsekwencji niewiele ona
może przepłynąć pod nosem szczepolepsza parametry napędu.
cińskichportowców,leczzkorzyścią
w ten sposób starają się one
dla sąsiadów. Obecnie jeszcze oba przyciągać klientów .
PZM wychodzą z założenia,
porty u ujścia Odry do Bałtyku mają
klientel~ i przeładowują coraz więcej że wszystkie cz,ści l~społu natowarów. Jednakże pojawiają się sy- pędowego winny być dobre i niegnały wskazujące, że niektórzy ar- zawodne, i O nowych rozwiązamatorzy rezygnują z usług polskich niach raczej głośno nie mówią,
portowców i kierują sw~je statki do nie reklamują ich, zakładają, że
portów niemieckich. Jeżeli w stosun- rybak kupuJ·ący napęd, sam się
kowo krótkim czasie nie znajdą się
środki na pogłębienie toru wodnego
powinien przekonać o jego waloSzczecin-Swiooujście, to niebawem
rach. Nie montuje go na jednostSzczecin może się znaleźć w cieniu ce, żeby podziwiać jego kształty
Ueckermuende. Oznaczać to będzie i kolorystykę, zainteresowany
niewyobrażalne straty dla polskiej jest przede wszystkim jego dobrą
gospodarki i degradację całego re- pracą i niezawodnością . Jeżeli
gionu Pomorza Zachodniego(DEM .) napęd się sprawdzi, jego właściciel poinformuje o tym kolegów

dzisiaj zawitać można
do sopockiego ..Non Stopu " .
w którym - jak co tydzień - kolejny koncert z cyklu „Sopot
19 .05", organizowany wspólnie
z Radiem Gdańsk. T ym razem
usłyszymy największe hity rock
and rollowc z lat sześćdziesią
tych w wykonaniu g rupy DDD.
Zespól ten działa od lat na Ślą
rku , a wyst.;pują w nim tacy muzycy. jak Roman ..Pazur" Wojc iechowski - wokalis ta, Andrzej
Urny - gitarzysta. Jerzy Kawalec
- basi~ta , K rzys7tof Głuch -klawiszowiec , czy Piotr Łuczyk - gitarzysta.
Zespół dwa lala temu startował w konkursie o Grand Prix sopockiego festiwalu i dosłownie
otarł się o główną nagrodę.

z

rżnąłeś" tę imprezę.
- Sądzę, że niezadowoleni

Także

az

byli ci,
którzy przyzwyczaili się do fonnuty
Opery Leśnej. Tradycjonaliści.

- Ale ubolewania nad poziomem
artystycznym były dość powszechne.
- Myślisz o konkursie, czy
o gwiazdach?

- o jednym i o drugim.

I

- Jeśli mówimy o konkursie, to
sądzę, że dla samej Ariny warto było zrobić ten festiwal. W Teatrze
STU nagrała już swoje teledyski,
kasetę i płytę kompaktową. To naprawdę bardzo interesująca i obiecująca artystka. Jestem niezwykle
ciekawy - a sądzę, że nie tylko ja jej dalszej kariery.

- Nie będziesz chyba bronił tej
szkarady z familii Jacksonów?

Teatr Mieiski w Gdyni: Deimek I Szaina będą reiyserowac

Prawdziwi artyści nie mają kaprysów
Teatr Mi.:!jski w Gdyni otwierał
nowy s~zon artystyczny „Listami
miłosnymi" . Nie była to jednak jego w!asn<1 artystyczna produkcja .
Pie rwszą premierę tego sezonu zoba<:zymy na scenie przy ul. Bema
już w najbliższą sobotę . Będzie to
.,Ferdydurke'' Witolda Gombrowicza w rcżvselii znanego już trójmiej~kicj publiczności (m.in. z reali1acji Molierowskiej sztuki „Mieszczanin szlachcicem..). Waldemara Śmigasie\, icza.
B~dzie to więc kolejna inscenizacja Gombr-owicza na Wybrzeżu,
po spektaklach „Iwony Księżniczki
Burgunda" . ,,Ślubu" • .,Operetki" ,
,.Opętanych" i „Historii", powstałvch wszakże w teatrze gdańskim.
WGdyni Gombrowicza ni gdy jeszcze nie wy stawia no, o c zym
przypomina dyrektor Teatru Miejskiego . Krzysztof Wójcicki . Zafascynowany Gdynią. czuty na punkcie j ej kulturalnych tradycji , które
w prowadzonym przez siebie teat17C znakomicie zresztą kontynuu je , przypomina także o z wiąz ku
Gdym z biografią pisarza. To ~tąd,
na pokł adzie statku „Chrobry " ,
wy rnszył on w podróż, która stała

się niezamierzoną emigracją i na
zawsze rozdzieliła go z ojczystym
krajem.
Próby ..Ferdydurke'' trwają już
od sierpnia. w roli Jói.ia wystąpi
gościnnie Krzysztof Matuszewski
z gdańskiego „Wybrzeża". Wybór
Gombrowicza i tej właśnie pozycji
nie był przypadkowy. .,Ferdydurke" to punkt odniesienia, rekapitulacja tego, co niosły ze sobą polskie przedstawienia ostatnich sezonów. A zatem - Gombrowicz po
„Panu Tadeuszu" Mickiewicza, po
niekonwencjonalnej „Lilli Wenedzie" Słowackiego i „poczciwej"'
Fredrowskiej „Zemście" może zabrzmieć jeszcze pełniej.
Następna premiera tego sezonu
też zakłada trwanie w polskim klimac ie. Maria Foltyn przygotuje
„Śpiewnik domowy", w którym
jednak pieśni Stanisława Moniuszki nabiorą współczesnego
brzmiema dzięki muzycrnem u
oprac owaniu Andrzeja Żylisa.
..Znasz li ten kraj" - jako blues?
Czemu nie? Zaśpie wają aktorzy
Teatru Miej skiego i artyści naszej
opery. m.in. Maciej Wójcicki

(zbieżność nazwisk absolutnie
przypadkowa) .
Maria Foltyn jest kolejną osobą
w gronie wybitnych artystów. którzy podejmują współpracę z małym gdyńskim teatrem . Widzowie
już do tego przywykli, a teatr pozyskuje coraz to nowe znakomitości. W tym sezonie w Teatrze
Miejskim pracować będą Wojcic.:h
Pokora (wyreżyseruje „Ciotkę Karola" Thomasa Brandona i sam zagra niewielką rolę) oraz Wojciech
Misiuro. który wraz ze scenografem Kazimierzem Wiśniaki e m
przygotuje przedstawienie „Błękit
nego ptaka" Maurycego Maeterlincka. Wcześniej jednak, bo w lutym odbędzie się w Gdyni premiera sztuki „Dialogus de passione"
w reżyserii Kazimierza Dejmka.
Wiosną natomiast r,zeka nas spotkanie z „Faustem" Goethego .
W tej roli wystąpi Jerzy Zelnik ,
a rei.yseria i scenografia będą dzicle m Józefa Szajny. Gdyński
.,Faust" mieć będzi e dwie wersje na macierzystej s tałej s ceni e
i w plenerze . na nabrzeż u przy
..Darze Pomorza•·.

Przyznać trzeha. że te nazw iska
(tytuły także) budzą uznanie.
A znanych artystó\Ą pojawi się

w Gdyni jeszcze więcej , ho teatr
systematycznie rozwija działa!noś ć impresaryjną i na tej niwie
poczyna sobie nie mniej ambitnie.
Do ść powiedzieć , że Jan Peszek
zapowiada zrealizowanie w Gdyni
premiery i promocji swego muzycznego programu . w którym wystąpi razem z córką, Marią.
Dyrektor Wójcicki, zapytany
o to, czy bardzo trudno namówić
wybitnego arty stę do współpracy
z takim teatrem jak gdyński. mówi,
że bvlo to bardzo trudne, ale dwa,
trzy ·lata temu , gdy zaczyna! teatrem kierować . Teraz jest już inaczej . Placówka ma bowiem w kraju dobre notowania, opinie rozchodzą się w środowisku szybko, raz
usatysfakcjonowani twórcy chętnie
tu wracają. rekomendują też ten teatr kolegom. Gwiazdom oczywi śc ie trleba przyzwoicie zapłac i ć ,
ale dyr. Wójcicki rozwiewa mity. Im w iększy artysta, tym jego stawki są mniej wygórowane . Prawdziwe gwi azdy nie mają fanaherii zamacza ·
Jęsiak
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w kierunku rzeczywistej naprawy, a nie likwidacji przedsiębiorstwa. Według
naszej oceny lepsze wykorzystanie posiadanego tonażu poprzez sprawniejszą działalność
eksploatacyjną (którą należało

by osiągnąć staranniejszym doborem fachowej kadry) może
spowodować osiągnięcie celów
naprawczych, dla których został powołany komisarz. Opinia nasza opiera się ro.in. na
tym, iż statki które zdaniem
kierownictwa PLO nie były zyskowne po wyczarterowaniu
obcemu armatorowi przynoszą
mu ewidentne zyski. Uważa
my, że Polskie Linie Oceaniczne kierowane umiejętnie zarówno na szczeblu wyższym
jak i średnim przedsiębiorstwa
mogą i powinny przynosić
zysk państwu, a pracę i płacę
polskiemu pracownikowi. Pasma niemożności wynikają
przede wszystkim z nieudolności, a nawet niechęci do pracy
w kraju przez część szeroko
pojętego kierownictwa firmy.

(DEM.)

.delfin" CIJ „rekl11•, montowane na lednostkach pływalą•
- obecnie w kra'1u mnlel posnkiwane. Niewiele 11•
cych, ...,
"
Ich zamawia w Puckich Zakładach Mechanicxnych, jedynego
polsklego producenta napędów o Mocy od 16 do 220 KM,
ponlewai rybołówstwo spółdzielcze I ladywldualnych ryba■
ków oraz łeglugę śródlądową dotknął głęboki kryzys. 16w•
• ' łachl'ow nli dawnieI• ••r•Y
ft.1..1,,
nIez• łegłane bUduią mnie1
wI ęc
zakłady I Pucka, które pnekształciły się w spółkę gminy,
lic11ły tylko na polskich klientów, muslałylly w dalszym cią•
gu ograniczać produkcję I zatrudnienie, które 1•11lel1ąło
się do iednej tneclej i kto wie, CIJ nie doszłoby do ban•
kructwa,

mieć

Osiecka - po ubolewania, że „za-

dą zmierzały

O problemach produkcji nowoczesnych urządzeń technicznych i sprzętu na putrzeby
gospodarki wodnej dyskutowano wczoraj na międzynarodo
wym seminarium w Ustroniu.
Udział w nim biorą specjaliści
morscy i producenci sprzętu
i technologii z Austrii, Francji,
Niemiec, W. Brytanii i Polski.
Francuska firma „Cegelec"
zaprezentowała nowe systemy
dystrybucji wody, austriacki
,,Ascotec Anlagenbau" - urzą
dzenia i sprzęt do uzdatniania
wody i dezynfekcji bakteriologicznej. Przedstawiciele firmy
.,North West Water Ltd" zapoznali uczestników seminarium
z przebiegiem prywatyzacji gospodarki wodnej w W. Brytanii. Temat ten jest szczególnie
ważny w przekształceniach
własnościowych gospodarki
polskiej. W Gdańsku mieliśmy
przykład prywatyzacji komunalnego sektora wodno-kanalizacyjnego z udziałem firmy
francuskiej. Powstały kontrowersje, nie ma bowiem model owego rozwiązania przekształceń własnościowych majątku komunalnego.

(DEM,)
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Szczecińskiego

szą nadbałtycką „perlę" we Florydę
- to między innymi Agnieszka

rozw1q1an1a

I Gminna spółka, światowe interesy

Kon== dla

~

o sztuce

W,,Non Stopie" na
muzyce lat 60.

tempo niż w okresie przed zarządem komisarycznym. Wraz
z wyprzedażą floty wzrasta
groźba poważnej redukcji zatrudnienia, której dzięki zarzą
dowi komisarycznemu PLO
miało uniknąć. Dopuszcza się
też możliwość „ucieczki"
spółek żeglugowych utworzonych na bazie majątku PLO
oraz jeszcze działających linii
żeglugowych wraz ze sprzedawanym obcemu armatorowi tonażem za granicę motywując
to brakiem możliwości zyskownej działalności w kraju.
Biorąc powyższe pod uwagę
wnioskujemy o odwołanie zarządcy komisarycznego w Polskich Liniach Oceanicznych
i powołanie na to stanowisko
osoby bardziej kompetentnej,
której działania naprawcze bę-

ności zarządcy komisarycznego niejednokrotnie deklarował

Na „Nienormalnych"

I

I Now~czes~e

Pr1emysł okr,towy pneiywa kryzys, Na rynku śwłato•
wym rośnie konkurencła, Polskie słoc111le małą problemy fi.
nansow• (zadłuieala, I.rak gwaranci! kreclytowych, zele9ło
kl podatkowe, szczególnie w popiwku). Armatorzy krajowi
nie Mają pieniędzy na sfinansowanie budowy statków, kon•
trahenci zagranlcni (1 państw dawnego bloku wschodniego)
takie nie są wiarygod11yml klientami. Ostatnio stoczniowcy
1 Ustki poclęll na 110111 dwa kadłuby wybudowanych pr1ez
siebie statków. Kończy się rwien etap w przemyśle okręto•
wym. Moillwołci produkcylne 111u11ą być skorelowane I po•
lnebaml rynkowymi.
Kontrahent nie odebrał bowiem zamówionych kadłubów .
Zainwestowane pieniądze przynajmniej w części zwróciły się
producentom. Jak nam powiedział dyrektor stoczni, Wacław
Mach, zyski ze sprLedaży 200 ton
stalowego złomu podreperowały
kasę przedsiębiorstwa . Na „żyletki " pocięto kadłub kutra zamówionego przez spółdzielnię rybacką z Łeby i holownika przeznaczoncgo d la dawnej NRD.

Kontrakty na budowę tych jednostek zerwano przed laty z powodów trudności finansowych zieceniodawców.
Były to jedyne prace okrętowe
prowadzone ostatnio w zakładzie .
Przed laty stocznia znana był a
z produkcji niewie lkich jednostek
polowowych.es ploatowanych
przez rybaków bałtyc ki c h.
Odbiorcami kutrów byli armatorzy zagraniczni . W L'stce produkowano różnego rodzaju jednost-

i ci mogą złożyć zamówienie
u producenta. Dotychczas metoda taka zdawała nieźle egzamin,
ale obecnie myśli się w Pucku
o fachowej promocji napędów na
rynkach zagranicznych. Napędy
PZM nie odbiegają od tej klasy
wyrobów firm zagranic mych,
ich zaletą jest to, iż są tańsze.
Przy dufoj konkurencji wej.~ć
dLisiaj na jakiś rynek i się na nim
usadowić, wcale nie jest sprawą
łatwą. Sztuka taka udała się
PZM. których napędy zdobyły
sobie sporą popularność wśród
rybaków i żeglarzy w dwóch kraj ach - w Turcji i Grecji . Do
pierwszego eksponuje się rocznie ok. 60 zespołów napędo 
wych, a do drugiego - ok. 30.
W Turcji na łodziach rybackich
zamontowano już 200 napędów
z Pucka. Są to przeważnie zmodernizowane „delfiny" . Polscy
konstruktorzy przewidzieli moż
liwość zestawiania dwóch napę
dów, co umożliwia uzyskiwanie
większej mocy. I takie rozwiąza
nie się stosuje. Nietypowo natomiast postąpi! pewien Turek, którv 11a swoim kutrze zamontował
aż trZ)' napędy. Nie zdołano mu
wyttumaczyć, iż nic w ten sposób
nie osiągnie. Uparł się. zapłaci!
50 tys. USD i ma to, co chciał.
Uznano to za kaprys, ale w myśl
zasady: klient płaci, klient wy-

starczono.

Zawęził się draS tycznie rynek
wschodni. Tylko sporadycznie
udaje się eksport w tamtym kierunku. Takiego zadania podejmują się niektóre gdańskie spólki, sporo ryzykując, gdyż można
stracić towar i nie otrzymać pieniędzy . Dlatego na~i eksporterzy
zabezpieczają się na wszystkie
możliwe sposoby. Udało się im
sprzedać 20 napędów gruzińskiej
stoczni remontowej w Poti. Rejon ten już wtedy był bardzo niespokojny, obt>cnie toczy się tam
wojna i chyba nie dojdzie na razie do eksportu następnej partii
napędów.

Wai:nym klientem PZM są
Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Kontrakt przewiduje dostarczenie 70 zespołów napędowych, ale
jego realizacja natrafia na przeszkody. Dotychczas wyeksportowano 30 n,1p,;dów. Po zamontowaniu ich na kutrach, okatalo
się, że tarntejsze super,kraine
i niesprzyjające warunki są przyczyną częstych awarii. Powodują
je olbrzymie zasolenie wody,
bardzo wysokie temperatury i silne wiatry niosące piasek . .,Nieprzyjacielem" napędów są również niewykwalifikowane załogi
kutrów. rekrutujące się przeważ
nie z Hindusów i Malajów . Kontrakt najprawdopodobniej będzie
zrealizowany, chociaż z pewnym
opóźnieniem. Zespól napędowy
dla Zjednoczonych Emiratów
o nazwie „nauf' zostanie w Puck u wyposażony m.in. w nowy
kolektor wydechowy i aluminiową chłodnicę, które mają wyeliminować awaryjność. W paź 
dzierniku .,nauf' został wysiany
o Dubaju, gdzit: ma być przetestowany do końca br. Eksport
obejmuje ponad 50 proc. produkcji puckich zakładów .

Zdzisław Waganiak

Stoczni-a bez statków

Złote ze złomu
ki specjalistyczne. Tu także powstawały szalupy ratunkowe i inne jednostki z laminatów poliestrowo-szklanych. Uznanie zdobyła m.in. ogniotrwała szalupa
ratunkowa przeznaczona dla tankowców . Ten rodzaj produkcji
jest nadal utrzymywany. Zaniechano natomiast budndowę statków. Obecnie stocznia szuka zleceń na prace lądowe. Potencjał
techniczny nie jest w pełni wykorzystywany. Z braku zamówień
wytwarza się np. kioski z laminatów. Kończy się w ten sposób pewi en e tap w polskim przemy ś le
okrętowym . Stoc znie czeka re strukturyzacja oraz przebranżo
wienie. Potencja! techniczny. do-

świadczenie

pracowników nie
powinno być marnowane, lecz
konieczne jest elastyczne podejście do potrzeb rynkowych. Dotyczy to nie tylko małych stoczni
i zakładów kooperacyjnych, lecz
także dużych stoczni produkcyjnych.
Kiedyś modne było hasło: szare na złote. Myśl techniczna. potencja! produkcyjny (projektowy,
konstrukcyjny oraz technologiczny) - stojący w branży okrętowej
na wysokim poziomie - zamieniane były na złotówki i dewizy.
Teraz złote v.- yci ska się z.e zło
mu ...
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KOLOROWE KOMBINEZONY
I UBRANIA ZE ZNAKIEM
TWOJEJ FIRMYI!!

7

STUDIO NATURALNEJ
ODNOWY BIOLOGICZNEJ
Usuwanie następujących dolegliwo~cf:
- nerwic. lęków, depresji, migren. tików nenvo11-ych,
jąkania, moczenia nocnego, impotencji, bólów głowy
- otvlości, bezsenności
- nałogu palenia tytontu (3-4 seanse z kodowaniem)
- alkoholizmu (5-6 seansów z kodowaniem)
- zwyrodnień kręgosłupa i stawó1.-, dyskopatii
- alergii, niewydolności układu pokannowego
- własną, opatentowaną metodą oczyszczania organizmu z toksyn

IRYDOLOG

- na podstawie tęczówki oka oh.Teśli stan zdro11·ia
całego organizm u i pnszczególnyc/1 organów wewnętrznych
oraz stopień odporności i zanieczyszczenia ciała. ustali

Płacimy
GDAŃSK-ORUNIA

GDYNIA

VAT

ul. JEDNOŚCI ROB. 223/225
tel. 39-02-20 do 26 w. 210
ul. SŁUPECKA 12 (boczna od Warszawskiej )
tel. 20-80-82
8365C/BO

klonności
do określonych chorób
- skieruje do właściwego lekarza

fl!!!IVIIIIII!

4 Z!•l!!T§•

zaprasza
do Kaszubskiego
Kompleksu

UWAGA! -uydologjest wstanie tistalić skłonności do dziedliczeniachorób przezdzieci
REJESlRACJA IBLEFONJCZNA OD 9'.ll DO 19!!!, IBL. 574-827
EMERYCI I RENCISCI 20 % ZNIŻKI!II
GDAŃSK-ZASPA, ul. Żwirki i Wigury 3A/10

4403/R

GDYNIA· GRABÓWEK
ul. PODGÓRNA 7

tel. 27-06-52, 27-08-54
fax 21-10-59

OFERUJE:

Wypoczynkowego

®lW ~~~-'V®LA®
Dzierżążno

k. Kartuz

Szczególnie polecamy rodzinne pobyty weekendowe
(i nie tylko) dla mieszkańców Trójmiasta, w ramach
których oferujemy: nocleg, całodzienne wyżywienie
oraz korzystanie z całej infrastruktury ośrodka

w CENIE PROMOCYJNEJ
już od 120 OOO zł/dobę
Oferta ważna do dnia 30 listopada 1993 r.

sperjalisty

IIJ ;W •ij
M ► I tł➔ i' !•l •l ► Itef3 ł
>PHU ELMAR<

Vouchery pobytowe sprzedaje
· Dział Turystyki
Gdańsk, ul. Heweliusza 8
tel. 31-48-16 fox 31-63-01 tlx 51-2811
(naprzeciwko Dworca Głównego PKP, przy wyjściu ztunelu)
7655/XHI

...... składane komory chłodnicze
...... lady, szafy, regaty chłodnicze
...... monobloki, agregaty, chłodnice
...... klimatyzatory, filtry elektrostatyczne

MONTAŻ • SERWIS
gwarancyjny i pogwarancyjny

44958

Hurtownia Textylna
j.v.

Informuje o zmianie miejsca dzlalalności.
Obecny adres: Cidańsk-Onania, ul. Równa 14, tel. 39-00-18,

_Mtualn{e~rzed~ia.sJ.~my BO g~tunków tkanin.
Wszczególnoki pol~~{~g_ory, termowelury,

sztuczne jedwabie.
Zapraszamy w godz. 9.00 • 16.00, poniedz. • piątek. 654'
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Magnetofon Sony TC-K611S
. ... i ~owy system Dolby!!!

Jak dotąd prezentowa:1Sm~ Jeden tylko magnetofon z układem redukqi s~mow Dolby S. Był to Kenw~ KX:9050S. KosztuJe on obecme ok. 18 mln zł.
Czyz me iest rewclaqą magnetofon~ systemem Dolb~ S kosztuJący dwukrotnte tanieJ' Taką mes podz1ankt; przygotowała firma Sony.
_TC-K611S Jest magn~tofoncm ·wykonanym zgodme z lansowaną obecnie p~zez firmę Sony nową limą wzormcą Jq na1bardzie1 charakterystycznym
elementem 1est lekko _profilowana płyta czołowa.
To mcz~aczne~laman1c plas,.czyzn_ywykonane jest
w dolnrj częśri panela przedmt'go i me stanowi razącego dysonansu w stosunku du starszych modeli
sprzę~ Sony. Zachowana została dotychcza.~owa kolorysC) ka · ~owe modele mogą by~ dowolme lączo~e ze starszymi tworząc hannoni1ne zestawy. Mechanizm tego _magnetofonu umwszczony jest
w centraln}:11 mie1scu obu_dowy. Wyrażnie rozdzie!one s~ mampu_latory Mtnl)ące mechanizmem (znaj?uJą Mę z lewt1 strony kieszemJ, od tych które maJą wpływ na pracę to_ru zapisu ~ odczytu. Takie
CZ),elne ~oz~11cszczeme elementow rt'gulacyjnych
przyczynia su; do ich _łatwej lokalizacji. \X'yśv.ietlacz
tego ma!(lletofonu me J_esc <luzy· dohrą czytelność
udało się uzyskać dzięki "1elobarwności.

Powtórka I mitologii ...

i
I
,

i

'----------~======~~~~~~~~\
TC-K6 l 1S nie jest wyposażony w pilota zdalnego o dość wyśrubowanych parametrach elektrycznych
sterowania. Użytkownity zdalnie sterowanych wzmacniaczy firmy Sony mają możliwość kontrolowania
funkcji magnetofonu za pomocą pilota od wzmacniacza. Fuma Sony oferuje tci sterowniki oddzielnie. Dla
podniesienia komfortu obsługi zastosowano łatwy
i wygodny sposób lokalizacji nagrań. Magnetofon
zlicza prze1wy między utworami. Może ich być do
trzydzie,tu w obu kierunkach od aktualnie odtwarza•
nego fragmentu. Cżytkownik ma możliwość wylączenia v.-yśv.ietlacza. Opisywany deck "1'posażono
w~• silniki. Jeden 7 nich służy do zamykania i omierania kie~zcni ka5ety. drugi zapewnia napęd przy
przev.ijaniu taśmy, a trzeci przy odczycie i zapisie. Taka sama jak liczba silników jest też liczba głowic.
Trzy głowice pozwalają na śledzenie zap~u „po ta•
śmie" oraz preg,•0iną kalibrację toru zapisu. W ten
sposób daje się najbardziej preg'Z}inie ustalić parametry zapisu w stosunku do typu zastosowanej taśmy
i wykorzystać maksymalnie jej walory. Obok trzech
silników i trzech glov.ic wTC-K611S zastosowano tak·
że trzy układy redukcji szumów Dolby B, Dolby

i mechanicznych. lekkie zdziwienie budzi fakt za.
stosowania mechanizmu z jednym kołem zamachowym. Mechanizm z dwoma kolami zamachowymi
pracującymi w zamkniętej pc;tli wykorzystano w modelu TC-IGl 1S, koszruje on jednak o ok. 1,5 mln zł
więcej. Jest to .,,,;ęc cena kompromisu. Zresztą w stosunku do zastowwanego mechanizmu trudno wysuwać jakieś zarzuty · pracuje cicho, jest szybki i preC)'Z)iny.
Oceniając walory akustyczne prezentowanego
modelu magnerofonu, to bez popadania w nadmierną euforię, można smierdzić, że jak na sumę, którą
trzeba za niego wyłożyć - gra on rewelacyjnie. Pod
.,,,,zględem jakOŚli zapisu preferuje on taśmy chromowe i metaliczne. Efekt moi.e zadowolić najbardziej W'f·
rafinoW:lllego słuchacza. Brzmienie jest dynamiczne,
a przy l)m stwarza ciepły klimat mając niemęczący
charakter. Deck prezentuje melod;jny sposób odczyru, z dobrze oddanym obraz.em dźwiękowym. Rzecz
jasna pogomenie tych walorówwyi;tc;puje przy re•
zygnacji z S}'litemu Dolby S. Przyczynia się ro do wy•
• ostrzenia brzmienia, które staje się bardziej meta•
C wspomagany przez układ Dolby HX-PRO oraz -co liczne i traci na naturalności. W!.iśnie owa naruraln~
jesc·głównym atutem tego magnetofonu •.Dolby S.
reprodukcji jest jedną z dominujących cech magneTen układ redukcji szumów 7..0stal opracowaor ja- rofunu TC-K611S.
ko konkurencja dla cyfrowej techniki zapisu. Porów•
Roman Borkowski
nawcze testy odsłuchowe, przeprowadzane z uży•
(FH R. Jonczak, Gdańsk, Heweliusza 33)
ciem szczytowych moddi magnetofonów,
wyposażonych w układy Dolby S i magnetofonów cy.:1:'.'.' • •
1
frowych DAT, wykazały, że bardzo nikle różnice
w odbiorze były słyszalne ą·lko przy niektórych robez układu rctlukc"i mu'r61 (typ n}
dzajach sygnałów (przel,ieg sinusoidalny) i przy niektórych rodzajach muzyki (np. partie wokalne). Trzeba przy tym pamiętać, że tego typu porównania
5kHz
.
,•·
dla
.
fOdn
przeprowadzane były w sterylnych warunkach akul
dla
•
są·cznych i przy użyciu wzorcowego sprzętu towarzyprzytkHz \,
~cego. Można więc chyba Pl'ZJiąć, że w przeciętnym
dla Dolby~·
czy nawet dużo lepszych niż przeciętne warunkach
prl) l ldiz
odsłuchowych, różnice te zanikłyby całkowicie. Nike
też nie słucha sinusoidy. czy innych przebiegów z ge~~
neratora. Dolby S pozwala na poprawę stosunku syl
gnat'szum o 10 dB dla niskich częstotliwości i o 24
dB dla wyższych , w których czw. gęsto.~ć widmowa •, K?Jysanie
szumu jest większa. Jego najbardziej ogólna zasada \ "Cena•,9200000

!: : ~t;~~ •.,: ,; ,"'•'

•. .

i~(;ii

Z całą pewnością w dziedzinie gier komputerowych nie brak wszelkiego rodzaju zawodów letnich
i :zimowych, w których po katorżniczych zmaganiach
zjoystickiem i komputerowym przeciwnikiem zosta·
jemy którymś tam z rzędu najlepszym mistrzem skoków narciar5kich lub biegów przez plotki. Jednak za.
wody, które mam dzisiaj przyjemność przedstawić
znacznie różnią się od dotychczas znanych nam zma.
gań z komputerem, bowiem przede wszystkim wymagają nie małpiej zręczności, lecz umiejętności
strategicznego myślenia i planowania. A i stawka
jest znacznie większa, bo najlepszy nie tylko zyskuje sławę i powszechne poważanie, lecz również, bła
hostka, władzę nad calym wszechświatem ... Przystąpienie do tych jedynych w swym rodzaju zawodów
umożliwia nam jedna z bardziej znanych i lubianych
gier strategicznych pt. POPULOUS Il: TRIAI.S OF
TIIE OLYMPIAN GODS (Populous Jl: Zmagania
z olimpijskimi bogami). Jej producentem je5t wybijająca się angielska firma Bullfrog, która zdążyła już
zasłynąć takimi hitami jak „Powermonger" czy też
,Syndicate". ,,Populous II" stanowi znacznie rozszerzoną i udoskonaloną wersję swego pierwowzoru
czyli gry „Populous", w której to wcielaliśmy się
w rolę jednego z dwóch zwalczających się nawzajem
bósrw wojujących o panowanie nad wszechświa•
tem. Tym razem wyzwanie jest jeszcze trudniejsze,
gdyż wcielamy się w rolę pretendenta do olimpijskiego panteonu bogów. By jednak w nim zasiaść trzeba pokonać 32 najbardziej znane mirologi~ne bóstwa, a na samym końcu - Wielkiego Szefa czyli
gromowiadnego Zeusa...
W estetycznym pudelku z grą znajdujemy 5 dyskietek instalaą,inych, instrukcję gry, która równocześnie stanowi zabezpieczenie przeciw bezprawnemu
jej kopiowaniu oraz dodatek techniczny. Z instalacją nie ma żadnych problemów, a na tward~m dysku program zajmuje prawie 11 MB, z czego ponad
4 mega to zabawna introdukcja.
Akcja .Populousa Il" toczy się w tysiącu, hierarchicznie po sobie następujących etapach-światach.
Są one władane przez olimpijskie bósm,a i aby je
pokonać trzeba stopniowo podbić "'-i;zystkie te świa
ty. Podbojów dokonuje się za pomocą swojego ludu wyznawców. W każdym świecie, krzątającym się
po ekranie swym wyznawcom, tzw. Dobrym, trzeba
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rozdzielczości?

3. Jak brzmi hasto do ostatniego, 999 poziomu?
4. Wymień przynajmniej trzy boskie efektv.
5. Co stanowi broń Zeusai
·
Cztery prawidłowe odpowiedzi uprawniają do
wzięcia udziału wlosowaniu nagrody: wielkiego pudelka
z grą ,,Populous li"! Fundatorem nagrody jest jej gdański
dystrybutor - ARTICA, ul. Grunwaldzka 45 (sklep).
Termin nads1iania rozwiąz.ań: IO dni. Prosimy kierować
je pod adresem redakcji .Dziennika Bałtyckiego" - na
kopercie lub karcie pocztowej niezb(;dny jest dopisek
,,Audio Video Salon· Populous". Powodzenia!

EBLE

POZIOMO:
a8) świątynia muzułmanów,
c6) jej liście są pokarmem
gąsienic jedwabników,
dl) oddźwięki,
dlO) niezgoda,
e5) dzi·esiąta część mili morskiej,

f1) wielka ro1a S. Stallone,

f9) rodzaj zamszu,
g5) szajka,

h1) największe z wróblowatych,
h9) olej skalny,
i5) prowadzi do kłębka,
jl) st01ica ł.ocwy,
jlO) gra w karty popularna

l@&G;l:PROD; , .

n1ckie1 lub

Rozv.iązanie (hasło) należy

J

MEBLE

A
G
A

HURTOWN IA

GOND

• Biurowe
• Szkolne

DRESY BWłY SPODNIE

Kompleksowe wyposażenie

- SZEROKI WYBÓR
- l<AŻDY ROZMIAR
- BOGA TY ASORTYMENT

O szkół

o obiektów sportowych
Realizujemy zamówienia nietypowe

(PIZY estokadzie Kwla!kowskfego)

tel. 23-23-94

(Filmy oferowane przez hurtownię Artica)

o biur

Gdynia
ul. Morska

7235

Gd.-Wrzeszcz
tel. 41-00-01
ul. Grunwaldzka 139
w. 282

ŻALUZJE

tel. 52 39 23

TEL. 531 -271

w

16

~ S . A.
- OCHRONA OBIEKTÓW
- OCHRONA OSÓB
- KONWOJOWANIE GOTÓWKI
GDAŃSK, TUWlMA 9

tel. 32-38-44,
39-35-44

7867

r;\..._•~ •I 1• •1 1• •I 1\VQf---..•)
(
>zy_

'ij

1240i

Sprzedaż
na raty ,.~

TO-KLEJE DLA BUDOWNICTWA

w
24

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

MARKIZY

godz.
1188

GDI\ŃSK, CZI\RNY DWÓR 6

AGENCJA OCHRONY

ff7'1

IALUCOLORI

GDYNIA-ORŁOWO,

UL. KASZTANOWA 16
TEL 24-80-39
PON.-PT. 9 - 16, SOB. 10 -1 4

Uwaga, milośnicy sensacji'. • Detektyw Charli Pike
to profesjonalista, który choć zabija na zlecenie ma
swoje zasady. Zabija tylko wtedy, gdy uważa to ta
słu5zne moralnie, ze swojeg,o punlm.1 widzenia. T1m
mem jednak odstępuje nieco od zasad i... okazuje
się. że proste z pozoru zadanie \\-ilda go w niezwykle
tajemniczą intrygę. Zlecenie brzmi: usunąć
zagrażającego młodej wdo\\ie mordercę jej męż.a.
Kiedy jednak zostaje wykonane, okazuje się. że
niei}iący miał być koronnym świadkiem w jakimś
procesie. Czyżby więc ktoś jego rękoma pozbył się
niewygodnego świadka? Co wspólnego z tą sprawą
ma piękna wdowa, której tak zaufał? Nim rozwikła
tę zagadkę sam stanie oko w oko ze śm iercią...

Firmę Handlową R. Jonczak
(Gdańsk, ul. Heweliusza 33):
dwie pary słuchawek i 2 filmy na
kasetach wideo.
(a6, g8, 11) (c9, gll, dll, j2,
i7, k8, a3) (e3, j6, mlO) (d2,
blO, hl3, jlO, e8, a8, alO, dB, j2,
13) (g3, gll, ml) (m8, fl3, mll,
19, c6) (all, 68, dlO, a13, a2,
ml) (il, dll , bł, gS).

etc.

• DREWNIANE EUROOKNA Z SZYBĄ ZESPOLONĄ
I OKUCIAMI SIEGENA RFN
- DRZWI WEWNĘTRZNE Z SOKÓlKI

z Azją.

gatym i pięknym krajem, ale i tęsknotą za kolonializmem, ustabilizowanym sposobem spotkania d\\u
kultur. Film obsvpany nagrodami: OSKAR '93. ZŁ01Y GLOB '93, 5 CEZARÓW ·93_ To chvba dostateczna rekomendacja.
·
im zdaniem nieco przydługa fahula, po"inny na kilka ty·
Lata trzydzieste. Indochiny. Piękna Elaine spę
godni dostarczyć rzetelnej rozrywki. Aha, jeszcze niespodza życie w luksusie, zapewnianym prze,. dobrze
dzianka dla leniwych - hasło do 999 ostatniego poziomu
prosperującą plant:icję kauczuku. Nic ma dzieci,
brzmi: WO!TA'B.
więc gdr giną jej Pl'ZJiaciele, miejscowi k.~iąż~ta, aMaciej Barczewski doptuje ich kolorową córeczk1 - CamiUe. Dziewczynka zostaje umieszczona w ekskluzywnej ;zkolc.
Nota o programie:
gdzie zdobywa odpo\\iednie, a zatem fr.nem.ki~
Kategoria programu: Strategiczny
wykształcenie. W C)'IIl czasie w nieco za.~tale żvcie
Komputery: Amiga, IBM PC
Elaine ożywczy powiew wprowadza miody oficer
Grafika (PC): MCGA, VGA hi res
marynarki Jean-Baptiste. Piękna (.,,,Tniosła plantatorDwięk (PC): Sound Elaster, wbudowany głośni•
ka zakochuje się w przystojnym oficer.re. Z\\iązku teczek
go nie akceptuje jej ojciec i brutalnie rozdziela za.
Firma: Bullfrog
kochanych. Dumna Elaine godzi się z rozstaniem
Rok produkcji - 1991;~2
i starannie ukrywa przed ludżmi swe prawdziwe
OCENA PROGRA.\1IJ (w skali od 1 do 6):
I uczucia. Los piata jej jedn:ik figla. ho oto adoptnwaOprawa graficzna • 5
1 na córeczka wyrasta na piękność i odbiera matce
Oprawa dżv.iękowa - 4
kochanka Francuza. Na nic zda się \\'}'Słanie JeanaFabula - 4
Baptisty
na odległą chińską granicę, dziewczyna t>~Wrażenie ogólne• 5
dzie go szukać z desperacją w romantycznej podr6ży przez Indochiny. Los połączy ich na krótko, by po
narodzinach dziecka, przygotować roz,tanie przez
śmierć. Potem starzejąca się plant~torka ,tanie się
matką dla dziecka swojego dawnego kochanka i Pl'ZJ·
branej córki. Sprzeda swój majątek i wy}Cd?ie z chłop
cem • mieszańcem do Francji.
Cały ten v.ieloraso"'Y węzeł przedstawia poplą
tanie S}1uacji kolonialnej Wzajemne fascynacje, pogardę. przyciąganie i odpychanie pomiędzy najeźdź.
cami a podbitymi. W filmie melodramat pogłębiony
jest powracającymi w tle obrazami Indochin. ucharakteryzowanymi na utracony raj Do nostalgicznej
nuty opowieści dostraja się fotografia i piękna muzyka brytyjskiego kompozytora. Dla l)'Ch przepięk
nych obrazów i wspaniałej Catherine Deneuve warto obejrzeć ten długi, bo 160-minutowy film. Gorąco
polecam!

przesiać pod adresem .Dziennika Bałtyckiego" (konieczny dopisek na koperci·e lub karci·e pocztowej: AVS-krzyżówka nr 74
w terminie 10 dni. Do wygran,·a
są nagrody ufundowane przez

od mebll, druków,
galanterii Itp.
do wykładzin, lamp

NIE TYLKO DLA BOGACZY

pożegnanie

dopływ Dunaiu,

CENTRUM
WVPOSA2ENIA
BIUR

oK A

,.Indochiny" w francuskie

Przepełnione nostalgią, tęsknotą za zamorskim, bo·

o,,,m

la) spadająca gwiazda,
lh) skrzat,
3d) największe miasto dawnej RFN,
4j) przedrostek po femto,
5e) wznoszący prąd powietrza,
6a) boginka uosabiająca siły
przyrodY,
6i) częsta przyczyna pożaru,
7) · ·
d
aką
e mieisce sprze aży z .
sek,
8a) część oceanu,
Si) znak z pięciolinii,
9e) pnącze,
10a) czwarta \l,-i;pólrz ędna

10° 0 -15° 0

In ochiny

lid)
Spokojoy,
13a) w związku z praktyką,
13h) znana gdańska hurtownia filmów wideo.
Rorniązaniem krzyżówki jest
tylko hasło.

PIONOWO:

GDAŃSK - OLIWA

ul. G runwa ld z ka 5 40, tel. 52-50-41 w. 260, w godz. 9"-17° 0 , w soboty

iarówkl
lampy

~-~

cz~:)~:~e;~imM Kon:-

ml) największe jezioro Euro•
•
PY m8) mogą być podzielpne,
złożone, proste...

GfłSTttONOMICZNE

•

Przyczyna występowania tego zjawiska wynika
zesposobunadawaniaprogramów1VPwsystemie
Secam. Wstawki reklamowe (i nie tylko) nie zawierają w pierwszym momencie emisji, ok. 1 sek., informacji o kolorze. Dokładniej mówiąc, brak w tym
momencie impulsów identyfikacji koloru. Reakcja
odbiorników telewizyjnych na ten efekt jest różna.
W telewizorach z wymuszonym stanem dekodera
(przełącznik PAI/SECAM jest ręczny) możemy tegn
zjawiska nawet nie zauważyć, obraz zostaje koloro•
wy. W odbiornikach z dekoderem Secam przełączanym automatycznie mogą być widoczne zakłócenia
w postaci przesuwającego się poziomego pasa.
Inaczej reagują odbiorniki (ostatnie modele Curtisa) wyposażone w transkoder, zamieniający system
Secam na .quasi-PAL". Brak impulsów identyfikacji
powoduje utratę koloru (obraz czarno-biały) lub
ciasami zakłócenia kolorowe. najczęściej w postaci
kolorowej siatki. Podobneefektywystępują WCW'Sllf·
stldch telewizorach, wyposażonych w transkoder,
bez względu na producenta. Wyeliminowanie tych
niepl'Z)iemnych efektów leży tylko w gestii Telewizji Polskiej.Oczywiście prlCjście na nadawanie w systemie PAL oddali problem raz na zawsze.

•

BIUROWE
SKLEPOWE

•

Proste pyłaniil .

--- -L■ 74

ZAPRASZAMY SZANOW YCH KLIENTOW
SALON SPRZEDAŻY

znawcy, którzy też założą osady itd. Im jest ich wię
cej, tym bardziej zwięk.sza się nasza boska moc, którą możemy wykorzystać do tworzenia boskich
efektów. Efekty te (np. trzęsienia ziemi, tornada. za.
razy, ogniste deszcze i inne przyjemności) możemy
wykorzystać, by gnębić i osłabiać drugi istniejący
w danym świecie lud Z~·ch wyznawców naszego adwerswa • oczywiście on również może odwdzię
czyć się nam piękn1m za nadobne. Natomiast finalnego rozgromienia ludu naszego przeciwnika
dokonuje się albo stopniowo wykańczając Złych
w kilkudziesięciu drobnych bitwach albo rzucając do
boju '\1/SZ)'Stkich swych wyznawców przeciw całemu
Złemu ludowi • ma wtedy miejsce swoisty armageddon czyli totalna bitwa Dobra ze Ziem. Jeżeli "naSZ)•ch'' było więcej i byli silniejsi - zwycięstwo i kolejny podbity świat mamy w kieszeni. Zostajemy wtedy
nagrodzeni przez Zeusa rozszerzeniem swych boskich mocy iw zależności od dotychcr.asowej skuteczności w podboju światów - przeniesieni od razu np.
z 23 do 30 świata. Każdy kolejny jest mniej przyjazny (np. pusą,my, skalisty lub arktyczny), a bóstwa
na początku głupawe i ślamazarne z czasem stają
się bezwzględn1mi taktykami. Trzeba naprawdę spo,
ro czasu i strategicznych zdolności, by doprowadzić
całą rzecz do końca czyli do finalnego pojedynku
z sam}m Zeusem...

1,ą1,
-

na Śląsku,
k4) gruby papier,

H

osady i zasiedlać jak najv.iększą

powierzchnię śv.iata. W osadach narodzą się no\\i wy-

-

l. Ile olimpijskich bóstw należy pokonać w
,,Populousie Il"?
2. C:zy można tę grę uruchomić w trybie wysokiej

ał) tłumoki,

li

Ili

1111

F

J

9

11111
~
li
1 1 - - + - - l - - - . j= ~ - - li O li

li■

D

I

8

'i_,,J,
pomagać zakładać

pytanie odpowiadaJanusz ćwikłiflski:

(o odpowiedzi mofesz
znaleii no le/ stronie}

ir==============~---1
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6 -- 7
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wid e o ...

Akcja gry toczy się na rozleglej trójwymiarowej,
podobnej do tych z gier „Syndicate'' czy „Rome AD
92" planszy. która przedstawia aktualnie podbijany
~wiat. Cały czas obserwujemy na niej biegających
przedstawicieli dwóch ludów: Dobrego i Złego, ich
osady, aktualnie działające efekty boskie, czy też bitwy pomiędzy nacjami. Wszystkie polecenia 1'ydajemy za pomocą systemu ikon, które są odpo\\'iednio
pogrupowane, tak by posługiwanie się „Populousem li" było jak najłat\\-iejsze. W każdej chwili może
mv nagrać S}tuację na dysk. Co ciekawe w wersji na
PC grę można uruchomić nie tylko w standardowej
rodziekzości 320 x 200 i w 256 kolorach, lecz jeże
li wymagamy większego realizmu przedstav.ianych na
ekranie wydarzeń można ją uruchomić w trybie wysokiej rozdzielczości 640 x 480 przy 16 kolorach,
lecz uwaga, zrobić to mogą tylko posiadacze przynajmniej 2 MB pamięci RAM. l!dżv.iękowienie gry jest
na przyzwoitym poziomie i jrst dość sugestywne.
Oprócz tego w „Populousie Il" możemy twOl'Z)'ć wła
sne światy i toczyć w nich grę według ustalonych
przez siebie warunków, a jeżeli komputer znudzi sic
nam jako przeciwnik to zawsze za pośrednictwem m~
demu lub złącza szeregowego możemy stoczyć walkę z kolegą.
Podsumowując, polecdbym ,.Populousa li" każdemu.
kto ma choć lekkie zacięcie do gier strategicznych. Dobra
oprawa graficzna i dźwiękowa plus nietypowa, choć mo-

o supergrę!!! ru,~!:u:~~=~~l:

i' " .

i

Świeżutkie

■

I

dB

l

POPULOUS li GW!

pracy nie odbiega od innych reduktorów Dolby
i opiera się na wzmocnieniu sygnału v.ejściowego v.e
wzmacniaczu o nieliniowej charak1erystyce, zwanym
kumpresorem.Jego wzmocnienie jest takie, aby db
sygnałów o poziomie większym od szumu taśmy za.
pewnić stały ich poziom na wyjściu układu. Tak
ukształtowany sygnał jest zapisywany na taśmie.
W tra!:cie odczytu nastt;puje proces odwrotny zwa.
ny dekompresją lub ekspansją. Powszechnie stosowany system Dolby B zawicrJ jedną parę kompresorc:kspander. Nieco bardziej skomplikowany
i skuteczniejszy system Dolby C zawiera dwie takie
pary - są co jak gdyby dwa systemv Dolby B polączone szeregowo. W systemie Dolby S widmo sygnału
wejściowego dzielone jest na pic;ć segmentów przy
uwzględnieniu częstotliwości i poziomu sygnału ,
a następnie poddane kompresji przy zapisie i ekspansji w trakcie odrwanania. Obok dużej skuteczności
systemu Dolby S inną jego zalecą jest tolerancyjność • taśmy nagrane w C)'IIl systemie mogą być odrwarzane w magnetofonach pozbawionych redukcji szumu bez zniekształceń. Zastosowanie systemu
Dolby S może być potraktowane jak akt nobilitacji magnetofonu Jak dotąd licencja na jego stosowanie
udzielana była tylko w odniesieniu do konstrukcji

r

... a grę 'KID PIX" wygra/pan Krzysztof
Szypulski, Gdańsk, Chałubińskiego 10/40.
Prosim o e·odbiór w redakfi(.

Gdańsk - Oliwa, ul. Beniowskiego 5

płytki podłogowe granito - gres

GLAZURA wtosKA -

Klinkier

~

iP:łllPII

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

HURTOWNIA - Skleo „ SKAT"
.,.
Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 3, telJfax 058 53 16 61 ~

Str.8

· 20 października 1993
NASHUA

~

Wł

R1coH

GDAŃSK,

80-044
. - · -~~~ ul. JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 29
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TV

HURTOWNIA
ZESTAWÓW

AMSTRAD
PACE

'fr

51-71-73

już

•.

KOPIARKI
FAXY
cena

od 2,1 mln zł !

Gdańsk,Czarny Dwór 12

-~ NAPRAWIAMY KOPIARKI •
'\ FAXY, TELEFONY itp. ·

lcl.B 47 19 tel/fax. 53 09 Ol

Elbląg,

\._~- --· -----

ul Robotnicu 26

tel. 32 73 71 w.25

KSEROKOPIARKI

EBA
Panasonic

2001118

17,500

17, 790

18, 420

SVGA
COi.OR

20, 110

20,400

21,030

SVGA
COi.OR LR

LC-20
LC-100

20,700

20,990

21,620

SJ-48

~

200MB

AUTORYZOWANA DYSTRYBUCJA I SERWIS

Hl, 300

18,590

19,220

~~,,.-,:;-· /4) ~ ·
~.,_~~

SVGA
COLOR

20,1110

21,200

21,830

SVGA
COL OR LR

21,500

21, 7110

22,420

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

Miejski Dom Kultury
w

Gdańsku-Oruni

TO KOMPLEKSOWA
INFORMATYZACJA TWOJEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA

KOMPUTERY
DRUKARKI
MONITORY

OD analizy potrzeb

- serwis

i projektu technicznego

- gwarancja

PRZEZ dostawę sprzętu, budowę systemu

(znajomość

HDD 40 MB. RAM 2MB, KL 101

_

Monitor SVGA mono

PO stałą opiekę, konsultacje,
szkolenie personelu i kadry menadżerskiej

Zapraszamy do współpracy!
Gdynia ul. $!oska 35/37 tel. 211018, 211027 fax 216863 •

Multimedia Kit

11, 500

,i*/ .:

maszynopisania}

~

SUZO
INTERNATIONAL POLSKA

~~il©)

Centrum Automatyzacji Zarządzania HAKłEL & S
·tel. 24 41 64 w. 225, fax. 22 41 58
81 -506 Gdynia. ul. Stryjska 13

,2~i~G
l
nie~:::ra 1~~

VAW) . .

~

Gdańsk,

ul. Kllnlczna 2a
tel./fax 43-15-74

CZĘŚCI ZAMIENNE

I AKCESORIA DO:

BILARDA

O fllpperów
Największy wybór części,
gier video

386 SX 33; FDD 1,2; FDD 1,44;

·(*ł
~~-.....- - - - - -i wdrożenie
- - ~oprogramowania
~---

g~lanteria
biurowa

1,630
5,620

The Art of Entertainment

za:trudni
- pracownika do działu kadr
- głównego księgowego
• instruktora aerobiku
- instruktora rytmiki
- lektora języka angielskiego

~{i

BX U
NXll16

@PIONEER"

ul. Dworcowa 9. tel. 39-04-54

kserokopiarki
faxy

:_sOUND ,,GALAXY.•

3% zniżki dla dCZniów 'i studentów

Gdańsk -Wrzeszcz
ul. Grunwaldzka 141, pok. 29

NGZ

6,320

486DLC/33MH1 4łU
110MB

Sp. z o.o.

3,990
4,SGO
6,4GO

FUJITSU

120MB

faxy
telefony

liczarki do bilonu
i banknotów

STAR

DL-OOO

HDD

' T2L\)_D__

frankownice

,,DRUKARKI

~tt1U4,u'.,_µ

Informacja telefoniczna w godzinach - 12.00 - 15.00:

N eo post-Alcatel

NOVUS

17Ulll8

SVGA
MONO

tel. 48-42-68

Canon

1201118

dalacoN

SHARP

rand
niszczarki
gilotyny

HDD

CENY JUZ OD 9.900.000 zł!

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SPRZEDAŻ DETALICZNĄ

olivetti

LL ~ , , _ , 9, .... - . lelJlax CS7A61

SVGA
/IIONO

2

390-307
390-353 w. 220

komputery, kopiarki
maszyny do pisania

~ Gdańlk-~

członek Polskiego Konsorcjum Rrm K~uterowych łl■ t■com

INIERBIURO
Jb
.

cena kopii 170 zł

•

YES-SERVICE Technlcal Trade Sp. z o.o.

+w+

40 % nowej

ROK GWARANCJI

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

TELE A

NIE MASZYNY ALE
MASZYNY DO PISANIA

DKS-

najniższe

ceny

(rabaty dla hurtowni)
Przykładowe

Rozrywka

stała się Sztuką
Najnowsza linia 93/94 sprzętu HiFi
już w sprzedaży
Gdańsk:'

ceny:

- kij bilardowy 140 cm

- 115 OOO,·
• komplet bil do poola

. 1100 OOO,. kreda Pioneer 12 sztuk
· 30 ooo.- koncówki do kijów
· 3 000,-

Klonowa 1, Grunwaldzka 54 i 76,

Bażyńskiego 1 (Hala Olivii)
Gdynia: Świętojańska 90 i 109, Abrahama 7,
10 Lutego 21
Sopot: Monte Cassino 6

Elbląg:

1 Maja 45 i 46

Ó
2534/

►n C'f,

L/~Y

• ~~,%::.

DS V Trading Ltd.
Chrzanowskiego IO
80-278 Gdańsk

tel. 48-27-71
fax 41-00-25
I
I

Centrum Kształcenia
Ustawicznego Ekonomistów
wSopocie

ll?J0:11

'

✓ LUX pawiloo
Rzemleślnic;zy

lp
Gd.-W~.
ul. Klonowa 1
✓ TEI.ERADIO Gd.·Zaspa
ul. f'llotów 3

ul. Kościuszki 22/24
orianizuje kursy:
• rathunkowości
• ra,hunko.VJści z obsługą komputera
• R(Jmputerowe
• maszynopisania
• stkrelarek
• ma5zy11opisania; ,dworem 1,kslu
Z,ph, do dnia 30.10.1993 r.
Informai:ii ~1.ue gl'łow..-ch udzid.:i.
sckrmrw tel. 51-00-11, 51-17-13.

✓
✓

SALON ELEClRGIICS
Gcfynia,ul. Abrahama 29
PRINCE Gdynia,
i 89

C~ LT EI 23-02-02 ,,, ~oo~tojańS:: so

Gdy111a, Chylońska 58Ą telJfax 23-83-31

Al. Niepodlegloścl 812

SPRZEDAż•INSTALACJA•SERWIS ✓ DH. IZA Wejherowo,
ul. 12 Marca 213

1//''f

Druk. i

kop1ark1

~;l;::i:!:!Jll:~

sprzedaż:

druk 11111co-

1 wysokonakładowy

faktur VAT•owsklch, • wizytólli!i firmówki ulotki

centrum dystrybucji, serwis

t~:~::i~[:l:~~f~}~~~:~~~~~

ul. Obrońców Wybrzeża 10- 14 I

GDA.~SK,WRZF.SZC'l

faktur korygUjących, rachunków
'
• .
uproszczonych I korygl\)ących.
reklomowo, zaproszon10, .
Innych druków akcydensowych
golontono biurowo, toalo,
I samokop\ających. Atrakcyjne ceny • ■odrlk ■a prndmlotach
np: KP lub KW 3.~00zl za bloczek.
(długopisach, kopslcch,

mpolniczkoch, breloczkach,
pudelealtoch Itp.)

I

• kolondorzo, broszury,

· ul. ~waldzka 76 ~ ·
•
GDANSK
u1. św. rrojcy 3
'1
.
- - . ______J

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

• nolepki na foli i I no papl erze,
~loty, lx>lby reklomóuJ!I,
Q'\Jki n i ~ .
lxlb~ce Nlffbmowo.

ORING
SIMMERING
INt;O
GPRD
Pruszcz Gdański
ul. Sikorskiego 2
82-22-6 1/64 w 44
9-16

HURTOWNIA

t?Llfb/Z@

SUPER---

{(~

O~ZIEŻY §~
UZYWANEJ

4

PRÓŚTO ÓD PRODUCENTA
· ~

OFERUJEMV PO SUPER CENACH:

,...

.

Atrakcyjne

UŻYWANEJ

Rumia, Żw1r1<1 i Wigury 6, Tel. 71-37-38
17252

POLZ&O
KUPUJE ZtOM

o&"'t.i>

O~

W• 1• I 200 lyl./1 tonf
P&wsodo,woicipowyiei6mm
· ~ lyl./1 tonf
GDAŃSK, ELBLĄSKA 127

RAMONESKI Jut. OD 1.500.000,-

(obok Rafinerii)
Tel. 31-76-22, fax 32-51-04

---PIĄTEK,
0 - CZWARTEK,

RÓWNIEŻSUPERDUŻEROZMIARV
NAJWlfKSZV WYBÓR. W POLSeE

Oil
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

dostawy

HURTOWNIA ODZIEŻY

oo

SPODNIE, SUKIENKI, SPÓDNICE
I WIELE INNYCH

stałe

9.00-17.00

@[[}D

KOŻUCHY LOTNICZE

KURTKI SKÓRZANE, MARYNARKI
' KURTKI SKÓRZANE I ZAMSZOWE
Z FRĘDZLAMI, KURTKI TOP - GUN
KOŻUCHY

z importu
i mebli używanych

SOBOTA, NIEDZIELA,

21, 22, 23, 24 X 93

r.

6442/MM

MARL-EY

sr-21 00

GDAŃSK
ul. 3 Maja 9a
HALA SPORTOWA
SKS "START"

Textilglas

SKUP ZŁOMU
METALI KOLOROWYCH
"KARO-METAL"

Gdańsk. ul.

Kliniczna 7

28
tel. 23-35-21 w 50

Gdynia. u l. Pucka

skupuje:
• miedź • mosiądz • b 1z
• aiumin1urn • chlod ,ce
,33

MM
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Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Elblągu
ul.

AGENCJA Wł.ASNOSCI ROLNEJ
SKARBU PAŃS1WA

Pływacka 25

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż restauracji "RIWIERA" w Krynicy Morskiej,
ul. Świerczewskiego o powierzchni użytkowej 252, 18 m 2 •
Oferty z określoną ceną kupna należy składać w sekretariacie Spółdzielni,
pokój nr 21-23 w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

> papier toaletowy - 1200 zł

• Informację o obiekcie można uzyskać w dziale administracji, telefon 34-25-1 l
wew. 240.

> chusteczki hig. 10 - 870 zł
czkl kosmet. 100 - 6270 zł

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta,
względnie unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,

Gdańsk, ul. Marynarki Po~kiej 71, tel. 43-16-55

Gdynia. ul. Hutnicza 36. tel. 23-38-79

R-1754

ODDZ/At TERENOWY W ELBLĄGU
ogłasza

pisemny nieograniczony przetarg ofert na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowym,
położonej w Kwidzynie przy ul. Dębowej.

7911

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 205,95 rri.

KUCHENKA z WROZAMETU

SYNDYK

W skfad nieruchomości wchodzq dziatki
o tqcznej powierzchni 0,023 7 ha.

nowoczesna
bezpieczna
tania

masy upadłości Stoczni im. J. CONRADA - Korzeniowskiego w Gdańsku,
ul. Sienna 45

OGtASZA

pisemny przetarg ofert na sprzedał ruchomości, mianowicie:

Nieruchomość

posiada księgę wieczystq KW 24179.

W p lanie zagospodarowania przestrzennego posiada
handlowo-usfugowq.

funkcję

1. Komplety form jednostek i formy elementów jak:

Pisemne oferty z dopiskiem na kopercie "Mareza - sklep "
należy skfadać w siedzib ie Agencji w Elb !qgu ,
ul. Nowodworska 1O b w terminie l 4 dni od daty ukazania
się ogfoszenia.

cena oszacowania w ztotych
750 OOO OOO,- Conrad 1220 M/GT
- Conrad 1200 GT
420 OOO OOO,- Conrad 900 M
175 OOO OOO,- Conrad 850
285 OOO OOO,- Conrad 760 GT
125 OOO OOO,- Conrad 640
15 OOO OOO,- Conrad 600 BM
24 OOO OOO,- Conrad 230
12 OOO OOO,- l:.S - 76 M
25 OOO OOO,- FINN
35 OOO OOO,- ŁR-4
5 OOO OOO,- ŁR-5
8 OOO 000,oraz inne wg cen podanych w ofercie do wglądu w Stoczni (część po cenie ztomu).

Przetarg odbędzie się w dniu 4.11 .93 r. o godz. 10.00 w siedzibie Agencji - Oddziaf Tere nowy w Elblqgu ,
ul. Nowodworska 1O b .
Cena wywofowcza nieruchomości wynosi 452 800 OOO zf.
ZSG WROZAMET S.A.

Wrocław

Oferta winna zawierać:
- imię i nazwisko oferenta,

Zapraszamy Państwa na TARGI ARTYKUŁÓW
KONSUM PCV JNVCH "DOMEXPO" w POZNANIU
25 - 28.1 O. 93, pawi łon 5

2. Zapasów magazynowych jak:
- osprzętu i wyposażenia do produkcji jachtów,
- wyrobów hutniczych z miedzi, mosiądzu, aluminium, stali nierdzewnej i innych
po atrakcyjnych cenach umownych.
Do udziału w przetargu zapraszamy osoby prawne i fizyczne, które w terminie 14 dni
od dnia ukazania się ogtoszenia w prasie złożą pisemną ofertę wraz z proponowaną
ceną, warunkami płatności oraz innymi informacjami pozwalającymi na ocenę należy
składać w zalakowanych kopertach z dopiskiem "przetarg· w Sekretariacie Stoczni.

Sprzedający

zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami
oraz swobodnego wyboru ofert i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Oferowane ruchomości do sprzedaży można oglądać w dni robocze w godz. 8.00 11.00 oraz informacje uzyskać w Sekretariacie Stoczni pod numerem telefonu 37-3720138

LIKWIDATOR
Przedsiębiorstwa Surowców Mineralnych w .likwidacji• w Januszkowicach oferuje do sprzedaży poprzetargowej obiekty, urządzenia i materiały znajdujące się na podległych Wydziałach jak niżej:

-

datę

-

oświadczenie, że

sporzqdzenia oferty,

oferent zapoznał się z warunkami
przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oferowaną cenę.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywotawczej cafości
przedmiotu przetargu należy wpłacić na konto Agencji
w BGŻ O /Elblqg nr 817002-1599-282-3 lub w kasie Oddziatu
Terenowego Agencji najpóźniej w dniu przetargu na godzinę przed rozpoczęciem przetargu.

"LASBUD" w Lipuszu

Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się w piętnastym dniu od daty ogłoszenia
w prasie.
Opiaty skarbowe uiszcza kupujący.

81.

o nr 131/4, 131/ 5

oferuje wyroby tartaczne:

1. Konstrukcję więźby dachowej
jj!/
w cenie od 1 900 OOO zllrrr !11:t
::·.;::
2. Deski szalunkowe - dachowe
li)
1
wcenie od 1 300 OOO zllm !)i:\
3. Deski obiciowe i boazeria wcenie 69 ooo zt/rrf il łi
4. Deski podłogowe
w cenie 109 OOO zl!rrf ;j:
5. Listwy podłogowe i inne w cenie 7000 ztlmb ffll
it;.!
6. Tarcica stolarska w cenie od 1 600 OOO zllrrr !!!\I
7. Łaty
w cenie od 1500 OOO zt1rrr !,/
a. Drewno opałowe
wcenie 70 OOO zllrrr \(!li

Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia obiektu sprzedaży. W przypadku oferenta, który wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy kupna - wadium przepada na rzecz Agencji.
Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w GRSP w Marezie tel. Kwidzyn 33-02
oraz w siedzibie Oddziafu Terenowego Agencji w Elblqgu,
ul, Nowodworska 10 b , tel. 32-45-97.
Agencja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn oraz swobodnego wyboru oferenta.

Numer telefonu:
,. · upusz (0-58) - 87-45-18.

I. PSM - teren Januszkowic woj. Opole - ceny do negocjacji.
1. Polowy Zakład Prefabrykacji o pow. ok. 0,8 ha wyposażony m .in. w:
a) kompletną wytwórnię betonu (betoniarka BK-1000, zbiorniki cementu

593"

i kruszywa, urządzenia dozujące),

b) suwnice bramowe 5B-8,0 T - szt. 2

PRACA

c) wyposażenie: formy i podkłady do produkcji elementów betonowych,
d) maszyny zbrojarskie: nożyce mech . NM-40, prostowarka PP-120, giętarki
do prętów, zgrzewarki punktowe.
2. Kompletna stacja paliw o poj. zbiorników - 60 OOO I.
3. Budynki murowane parterowe typ „Wimmera" i magazynowe
o łącznej pow. zabudowy ok. 800 m '.
4. Budynek portierni o pow. ok. 30 m '.
5. Waga wagonowa 100 ton oraz samochodowa 15,0 ton.
6. Budynek administracyjny o pow. 1000 m'.
7. Urządzenia luzem:
a) lokomotywa SM-42 - szt. 1
b) pompy wodne OS-250 z siln. 100 kW - szt. 3
c) napędy górnicze PTGM- 1000 - szt. 3
d) przenośniki budowlane PTP-16 i 25 mb
e) wózki akumulatorowe WNA-1320
li. Miejscowość: Krzyżanowice k. Raciborza .
1. Dwa zasiedlone budynki mieszkalne (łącznie 42 mieszkania)
wraz z kotłownią i zapleczem
Ili. Mi ejscowość Głębocko k. Grodkowa
1. Transformatory TAO-630 KVA - szt. 2 (15 kV)
IV. Wyroby gotowe i materiały magazynowe w cenach obniżonych o 50 %
w stosunku do cen rynkowych m.in.
a) silniki elektryczne od 10 do 100 kW
b) łożyska, pierścienie uszczelniające, pasy klinowe.

Posiadam działki rolnicze
pod rekreację nad samym
morzem w Karwi i Karwień
skich Biotach oraz w Rozewiu przy latami morskiej.

Kontakt:
Rolnicza

18322

>kurtki puchowe

od 190,0 tvs.
. do 330.0. tys,.
>bluzki damskie
123 tys, zł

i

BIURO rachunkowe

Hiszpania 06.-19.12.93

· 6.100 OOO,
Londyn 23.10 • 29.10.93

Wizowanie paszportów.
Przejazdy autokarowe
Ubezpieczenia.
Pośrednictwo paszportowe.
Wczasy.

Ceny.z VAT
Dział

8186

Ogłoszenie

Handlowy

tel. : 52- 20-31 vvew. J.2. 15
tel/ f'ax : 52- 38- 21

24 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r.
o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (t.j.
z 1991 r. Dz. U. Nr 30, poz. 12 7 z późn. zm.) i § 13 zarządzenie MGPiB z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie przetargów
na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub
własność Gminy (M.P. nr 21, poz . 148) - Zarząd Gminy
w Pszczółkach ogłasza

GD. -WRZESZCZ,
- ul. Grunwaldzka 76/78,

tel. 41 -2 7-61

2s„

='.:'~..:?'-:
-.-=--

(81

Pruszcz Gdańs k, Wojska Polskiego 7
(od 300 OOO), tel. 32-57-57
12287

INTERESUJĄCE oferty pracy dla młodych, ambitnych,
posiadających samochody, 22-49·
16

KLUB towarzyski zatrudni dziewczyny, zakwaterowanie, 57-10·
98, 52-73-77
15277

KURS Agenta Celne•
go!!! "Rotex·· Długi Targ 1-7, 38-53·
59

15832

LEKTORA języka wło
skiego poszukuję. Gama-San. Tel.
52-25-13

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

FIRMA Handlowa zatrudni osoby (pary)
z własnym samochodem osobowym lub
dostawczym. Spotkanie informacyjne
w hotelu Malinowa, Tczew. Gdańska 23,
dnia 20.10.93, godz. 17.00
18879

FIRMA produkcyjna zatrudni inżyniera
o specjalności klimatyzacja na stanowisku konstruktora. Wymagana znajomość
obsług i systemu AutoCAD, tel. 79-1336, 23-41-62
5495

FIRMA murarzy · tynkarzy zatrudni na
dobrych warunkach płacowych, tel. 24·
26-1 8
18883

FIRMA wydawnicza zatrudni emerytów, rencistów oraz
akwizytorów. Gdańsk, Wały Piastowskie
1, tel. 374-403 (12.00 - 15.00)
20104
FIRMA zagraniczna zatrudni samodzielne krawcowe w akordzie: Dobre wynagrodzenie. Informacje · 52-59-42 &12711
FIRMA zatrudni hydraulików, spawaczy
gaz., tel. 27-05-10
8195

KELNERKĘ zatrudnię,

kawiarnia ' Parnas", Zaspa, Startowa 30. Zgloszenia po
12.00
21620

MASARZY zatrudnię Straszyn, Leś~\

computczr )tucJio kqjko~

I Na podst. art.
~

· 10 300 ODO,

Biuro ogłoszeń.

CEN T ROMOR S.A.

17078

Hiszpania• Maroko 22.11 - 11.12.93

...........
,,.,,,. .............._,,,_,,,,"'""''""'"'''"''""'"''"''''"'''''",,.."'"'''''''w••
..........-.,,,_,...._..,._...,,,_,,,,_.,.,,...,,_,,,,,,..,..._,,,.-,,,,,,.,.,,,..,_,,,,.,w,,,

~(]NIRQM~R

1. SAMBA - zatrudnimy panie - atrakcyjne zarobki, zakwaterowanie, 23-32-20

AGENCJA towarzy.
ska zatrudni panie.
57-87-38
14377

· 3 900 ooo,

~"'I %,._-.~--,-~~"'%,._--~~-----~'o %przetargu
,.-----~-~-------=~
I

ZAPRASZA

Spółdzielnia

Produkcyjna
w Karwieńskich Biotach
tel. 737-633 i 737.715
po godz. 15.00 tel. 737-633.

Informacji udziela likwidator PSM lub jego pełnomocnik ds. technicznych

tel. Kędzierzyn-Koźle 232-84, tlx 039287 oraz Gł. Mech. tel. 233-11.

He.tlDAYS

FIRMA Apeks poszukuje informatyka.
mile widziana znajomość AutoCAD i MicroStafion. Gdańsk. ul. MateJki 6, 47-1896, 47-02-55 w godz. 8.00 - 16.00 8096

PRACOWNIKÓW wszvst·

zatrudni
osoby z doświadczeniem we wdrażaniu
systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Zgłoszenie osobiste: CSK, Sopot, ul. Poln~ 1, tel. 51-64-38
(wejście od ul. Rybackiej, Gdańsk-Zabianka)

kich zawodów da pracy w kraju i zagranicą poszukuje Bank Kadry Zawodowej
,Electro,mpex' Gdynia - Chylonia, ul.
Helska 8, godz. 9.00 - 15.00
14508

tel. 56-15-13

AGENCJA zatrudni panie, zakwaterowanie, tel. 270-446
15446

AGENCJA zatrudni Panie · 51 -49-60.
Najwyższe stawki

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (stan zerowy piwnice). przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową lub
drobne usługi, (nieuciążliwe).
Niniejsza nieruchomośt położona jest w Pszczółkach. oznaczona numerem 320125 o pow. 1308 m 2 zapisana jest
w księdze wieczystej nr 14414 jako własnośt Gminy
Pszczółki.

Cena wywoławcza - 499 799 000 zł.
Wadium w wys. 30 mln zł należy wpłacić na konto Urzędu
Gminy nr 919256-286- 139-32 w Banku Spółdzielczym
w Pszczółkach w terminie do dnia 1O listopada 1993 r.
godz . 11. 00.
Przetarg odbędzie sżę dnia 10.11.93 r. o godz. 12.00 wsiedzibie Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18. Wadium z wraca się po przetargu.
Wadium wpłacone prz ez osobę, która wygra przętarg zostanie z alicz one na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
z1660

17096

AGENCJA zatrudni dziewczyny • zakwaterowanie, 47-66-01
13324

AKTYWNYCH i z samochodem, wiek 25
· 50 lat, Gdańsk, ul. Wagnera 1O 21516

Producent wysokiej jakości
betonowej kostki brukowej
- dwuwarsfyiowej
I ~ Kosrt<12r I
produkowanej
metodą

wibroprasowania ~- ~ - -- ~-

- w różnych kolorach
- wykonywanej
wg technologii
zachodnich
- krótki termin
realizacji zamówień

1

'1

,osrK12s

I

AKWIZVTORÓW · 52-50-41 w. 245

BIOSTUDIO, szkota masażu • kursy 41 12-31 +34 w. 45
8759

BLACHARZV • dekarzy, 24-85-54
DO biura turystycznego
nika. 32-39-88

przyjmę

wspól20106

13328

buś,

Piastowska 95

STOLARZY zatrudnimy
pole 6. 43-1 5-21

Sklep Ku20135

ELEKTROMECHANIKA z okolic 2ukowa
zatrudnię . Tel. 81-73-97
8m
FIRMA zatrudni murarzy i cieśli, tel. 2906-05. c. 29-00-16w. 12
5413

zat ru d ni ę

Gdańsk.

21509

Wielo3671

STUDENTKA poszukuje pracy, 52-5737
15671

SZUKASZ ciekawej pracy - jesteś miody. wytrwały, ambitny - posiadasz śre
dnie wyksztatcenie - pragniesz sukcesu
· chcesz zarabiać znaczenie lepiej - możesz spróbować i zacząć zyć inaczej.
Pomożemy Cil Tel. 52-72-22 do 17.rs
15
SZWACZKĘ·

szycie spodni, 41-00-31

wew. 38

38636

UWAGA dystrybutorzy. Powstała nowa
s ieć. Zainteresowanych zapraszamy
dnia 19 i 21.10.93 godz. 19.00 Liceum
Ekonomiczne, ul. Kościuszki 22/24, Sopot
l100i,

W nowo otwartym salonie f[,Yz1erskim
damskim udostępnię część
pomieszczenia na gabinet kosmetyczny,
tel. 37-03-25 po 18.00
21583

ZAKl:.AD zatrudni monterów rurociągów.
Wiadomość: Gdańsk-Orunia, Jedn. Robotniczej 1 (800 • 14.00)
Sl78

ZAOPI EK UJĘ si ę dzieckiem u siebie,
tel. grzecz. 53-57-84

MERPOL . Pośrednictwo
pracy, Gdynia, Sląska 35, pokój 128
(10-15)
MŁODY, inteligentny, z doświadcze
niem, własny komputer, legalne oprogramowanie, drukarka laserowa, grawerka, podejmie pracę lub współpracę,
56-17-67

ORGANIZATOR imprez szuka młodych
talentów (18 - 28 lat) do show, cyrku etc.
Szkolenie gratis w BAD, gaża miesięcz
na DM 4000,- Werner Jakob 58095 Hagen, Hochstr. 47 a BAD

ZATRUDNIĘ młodą osobę do pomocy
wzakładzie krawieckim, tel. 390-886
6526,1

ZATRUD NI Ę barmanki, kelnerki Bar
'Hawana", 'Liliput'. Konta'{t: Rest. 'Polonia", ul. Swiętojańska 92/94
541l2

ZATRUDN IĘ kafelkarzy, 20-31 -31

ZATRUDNIĘ fryzjerkę
znającą

17154

z ciągłością pracy

naJnowsze techniki

strzyżenia. Wynagrodzenie 50 %. Oferty
21584, Gdańsk, Targ Drzewny 12/1~584

ZATRUDNIMY dziewczyny, 51-62-41,.2

13336

POSZUKUJĘ pracy maszynistki, skf.
komputerowy (biegłe maszynopisanie,
ogólnie komputer), tel. 41-37-47 21 621;

ZATRUDNIMY programistę. Wymagana
znajomość Windows, C++. Praca na
stale lub zlecenie. Pisemne oferty: Oxer,
ul. Asesora 31 . 80-119 Gdańsk
5317

PRACA dla mężczyzn na plattormach
wiertniczych, zarobek 41O • 680 DM
dziennie. Informacje: Agencja 'Riges",
68-200 Zary, skrytka 16

ZŁOTN IKÓW do warsztatu we Wrzeszczu przyjmę, tel. 31 -16-82, w godz.
9.00 - 12.00
2014C

17072

DO pracy na fermie drobiu przyjmę, Jarecki, Skrzeszewo, gm. Zukowo.
EKSPEDIENTKĘ zatrudnię.

KOSTKI
PALETl<I

8153

STOLARZY meblowych
Wrzeszcz, Chrobrego 5

20191

13318

AGENCJA przyjmie panie, 25-02-42

6903

6904

631'

15271!

publiczny przetarg ustny

MASZVN ISTKĘ,

SPAWAC'l:f wiek do 35 lat, tel. 56-1513

PRACA. tel. 32-26-00
PRZEDS IĘBIORSTWO 'Allcon" zatrudni
na dobrych warunkach płacowych cieśli,
stolarzy budowlanych, murarzy • tynkarzy z um iejętnością układania glazury.
Zgłoszenia - Gdy~ia, Witomińska 2 ,!147

PRZVJMĘ proste chałupnictwo, sklejanie zabawek, proste szycie. Oferty
20162, Gdańsk, Targ Drzewny 1211! 162
SAMODZIELNĄ księgową z umiejętno
ścią pracy z komputerem zatrudni spół

ka, 1el. 21-95-76

6701

ZYCI0WA szansa. Jeżeli zadzwonisz
dz iś lub jutro możesz być nielicznym
w TróJmieście, który będzie zarabiał ponad 300 tys. dziennie. Korporacja kana·
dyjska czeka - 32-08-67
21608

!NIERUCHOMOŚCI l
23-60-1 6. Pilnie!!! sprzedam nieruchomość

14327

21-62-22, Biuro Nieruchomości MK, Gdynia ul. Słowackiego 40 - atrak•
cyjne oferty · zapraszamy.
6898

Str.10

20 października 1993
PM

CIC oferu_ie w Gdyni na warunkach
taniego kredytu budynek bliźniaczy, ul.
Spokojna oraz dom szeregowy ul. Architektów. tel. 20-03-1 O, 20-01-42

C IC

czep, lawety. 374-234, 374-534

17170

DOMY, dz i ałki, mie•
szkania - kancelaria prawnicza J.

WYPOŻYCZALNIA. 23-

AMERYKAŃSKA dachów-

TANIO sprzedam dom Pruszcz, 31-0671

4921

ODNAJMĘ
dom na
agencję towarzyską.

TEREN pod dworek· klub, sześćdziesiąt
centów metr. 72-64-39

LMOTORYZACYJNE

3365-3

DOM wolno stojący pow. 300 m kw ,
działka 1 ha. staw zarybiony. 1Okm od
centrum Gdańska. Oferty 20262, Biuro
Ogłoszeń, Targ Drzewny 12114

I

1 AUTOSZYBY • Jaan na1niższe ceny. supertanie - boczne japor,skie. Wrzeszcz, .11.49.92,
Kościuszki 8, Orunia, 39-02-20,
wew. 230, Jedności R~botniczej 223 (Eltor), Gdynia, 20-49-77, Kapitańska
.1, Faktury V AT

211252

DOM piętrowy, podpiwniczony z poddaszem, stan surowy, własność hipoteczna, tanio sprzedam. Wiadomość: Pelplin
15 · 31 , (8.00 -1 5.00)

JWJ 52-36-23

sprzedam, Pruszcz, Ko-

41-96-42 · tanie samochody

13317

DOMY wolno stojące
(Gdańsk. Sopot. Gdvnial bliźnia
ki (Gda~sk. Gdynia), szerego•
we (Gdańsk, Gdynia) sprzeda Lege
Artis, 41-12-31 w. 21, 22

z Francji

DOMY, dziatki, nieruchomości, s~edaż
- kupno Kancelaria Pra•
wnicza "B & B", 31 -10-46
do 48

AUTO-SZYBY. Tel.
23-68-88 Gdynia • Cis o w a, Morska 306
(koło stacji CPN)
8920

sprzedaż

z r.mntażem , regeneracja.
Gdańsk • 32-56-33, Malczewskiego 103

2840

16410

DZ lil.t KA rzem ieś lnicza 900 m kw.,
uzbrojona. ogrodzona Pruszcz - sprzedam. tel. 20-28-76

68-68

300 m w Rębie
chowie tanio sprzedam, 53-28-53 33696

z rozpoczętą
Wrzeszcz, tel. 41-27-85
DZIAŁKĘ budowlaną
DZ IAŁKI

budową

SZAMPANY włoskie Concorde
- tanio, niewyczerpana ilość. Tel. 52-3932, Oliwa. Beniowskiego 5

SPRZEDAM automaty , maszyny do
produkcji rajstop, skarpet, oraz większą
ilość przędzy i gumek, tel. 76-74-8217169

TAN IE meble na raty. Sklep .Stogi"

SUCHE tynki - cyklina, baranek, 51-2553, Sopot, Polna 58160

FIRMA odda w dzierżawę, inne propozycje lub sprzedam cegielnię. lnforn,acje:
tel. 32-62-71 , 32-25-59, w godz. 7.30 11.00

21 566

KUPIĘ

zestaw ciężarowy, Warszawa 46-19-85
KUPIĘ przedpłatę,

5162

K & J Auto1nobile propo-

OPEL - Omega 88 i 90, benzyna - gaz sprzeda: Euro-Car, 31 -1 4-19, Gdańsk,
Siennicka 30/40

gospodarstwo Kociewie,
Kaszuby. Gdynia, 22-11-10

POLONEZA 1,5 roczneg o sprzedam.
Rozliczenie PTS, tel. 27-04-38

K & J. AUTOMOBILE

POLONEZA. FSO,
33

32569

16245

LA WETY , przyczepy wypoży

KUPIĘ działkę bJdowlan ą, uzbrojoną
ok. 1000 m kw., Gdańsk-Wrzeszcz, Oli-

czam. 52-59-72

wa, Chetm, Matemblewo. Tel. 32-65-14

17071

LIMUZYNA - wyna1em. 23-40-

19321

21

domu lub mieszkanie z ga41-48-85

KUP I Ę część

3365◄

6575

LOMBARD - sprzeda tanio cię

MŁODZIE2OWA Spółdzielnia .Mieszkaniowa w Gdyni ut. Paprykowa nr 12,
290-016, 290-017, oferuie do sprzedaży
działkę o powierzchni 6764 m kw., przeznaczoną pod usługi nieuciążliwe. Dział
ka zlokalizowana jest w osiedlu Dąbro
wa w Gdyni. Istnieje możliwość zakupu
części działki. Cena 1 m kw., dziatki wynosi 250 tys. zł

żarówkę

MŁODZIE2OWA Spółdzielnia Mieszka-

tony;

niowa w Gdyni ul Paprykowa nr 12. tel.
290-016, 290-01 7, oleruje do sprzedaży
dliałki budowlane pod zabudowę jednorodzinną szeregową oraz wolno stojącą.
Działki zlokal:zowane są w Gdyni - na
obrzeżach osiedla Dąbrowa w Chwarznie. Koszt 1 m kw., dziatki wynosi 250
tys. zł.

c iąg nikowe,

7U>7/1

Stara 200 i Jelcza chłodnię, 23-

10-54

53-15-15 w. 357

\ 830'.J

OSOWA sprzedam teren pod rzemiosło
- usługi, ti,I. 52-43-07
38ó49

PAWILON
h and lo wo - u sług o wy
Wrzeszcz, Hallera - sprzedam. 47-02-22
727613

SAMOCHÓD Man 87 rok, 4
opony do ciężarówek, opony
dostawcze , kompr esory
Atlas Copco, części używane Volvo F4, F6, F7, Scania. Gdańsk. ul. Miał
ki Szlak 29, tel. (0-58) 31-59-22
5346

SAMOCHÓD - chcesz kupić sprzedać, zadzwoń ! Bank ofert samochodów uż)'l'lanych, tel. 53-27-31

11

\8302

PóŁ domu Polanki

sprzdam, 52-44-47

PRO-OMNIA

31>1-0'.l

19142

PRO-OMNiA • 31-99-55
PRO-OMNIA

19143

19141

R EDŁOWO

• segment, stan surowy 700 mln sprzeda Merpol, 211 -501 6313
R EZYD EN CJ Ę

w O rł owie sprzedam,

414-001 w. 50

6803

189'6

SPRZEDAM willę Kw:dzyn, telefonować
51-63-26
\2953
SPRZEDAM dziatki budowlane Puck, ul.
Wejherowska 34. tel. 73-27-29
181

„

SPRZEDAM działkę budowlaną Gdynia
Pogórze, 20-81-74

SAMOCHODY amerykańskie sprowadzamy na zamówienie. Oferty 33660,
Biuro Ogłoszeń Gdańsk, Targ Drzewny
317
33660

SILNIK do Fiata 126 p, nowy - sprzedam, 51-40-26
19368

6322

DREWZBYT - tartak Gniewowo k. Redy
- konstrukcje dachowe, tarcica, · usługi
tartaczne, 25-34-84
14215

SPRZEDAM Garbusa 16 OOO OOO,- tel.
22-27-22 wieczorem

DRZWI: wew., oszklone. siedemdziesiątki, lewe, 200 000,- 51 -05-33
15660

33630

13'.l'.38

SPRZEDAM „malucha" w dobryrn stanie
(1984 nadw. 1991), 79-12-05
18293

SPRZEDAM Poloneza 1.5 SLE '89, 2647-41
16308

DYSKOTEKOWY
tanio, 577-614

sprzęt .

13339

FUTRO piżmaki , 22-34-43

SPRZEDAM Volkswagena LT • 28 '91 ,
tel. 31-05-43

Satelli-

TRANSITA 1988, po dw yższo n eg o ,
przedłużonego sprzedam, 53-21-3713,m

tegro. Gdańsk-Maćkowy, 3908-3 1. Jesteśmy płatnikami VAT.
R-1484

osobowe, lawety, 25•
14-92
1\137

WYPO2YCZALNIA Polonezów, 29-0359
1412'3

KURTKI królicze, 37-39-88

WYPOŻYCZALNIA Żu
ków .Automar", 52-45-79
14611

WY PO2YCZALNIA samochodów dostawczych .Nava" 39-02-20 w. 224 6,.,

WYPOŻYCZALNIA samochodów dostawczych, mikrobusów
,TEX" VW. Mercedes, 4t -24-30 325; 0

WYPO2YCZALNIA Polonezów, 29-0359
14130

ŁÓZKO

WYPO2YCZALN I Ą

MASZYNĘ

WYPO ŻYCZALNIA l u-

cze, 23-31-48

WYPOŻYCZALNIA samochodów osobowych 41 -Qd-01, 41 -16-93
5Zl5

WYPOŻYCZALNIA przyczep - lawety · 53-19-61

5163

WYPOŻYCZALNIA samochodów dostawczych. 41-39-24

16668

WYPOŻYCZALNIA samochodów osobowych. 31-72-38. ul.
ska 114

Elblą
7321

WYPOŻYCZALNIA samochodów dostawczych, 47-99-24

11860

71-71

6652

WYPO2YCZALNIA samochodów, 208761
1'0\5
WYPO2YCZALNIA Polonezów, 24-1822
,ma
WYPOŻYCZALNIA samochodów, 31 -

86-31 w. 50
ZASTAWĘ na części

\6'-17

- sprzedam. 57-98-

70
2UKA izotermę - sprzedam. Tel. 39-0932
2U02

13142

KASY pancerne różnych wielkości, sejfy
do wmurowania, szaty na broń , sprzedaje warsztat Orunia, Raduńska 9 20233
KONTE NER 20-stopowy sprzedam,
250-999
5◄66
zy, swetry, bieliznę - oferuje Inter•

KU PIĘ tanio wirówkę do bielizny. tapki
karakuły popielate trzyczwarte kupię,

79-12-05
KUPIĘ

1829-1

ogony lisie. 47-69-50

KU P IĘ

nr 32 ...
wicka 2914

16763

Gdańsk-Siedlce, Łosto
8197

NUMERtelefonu Chetm, tel. grzecz. 3205-73, od 16 00
Il676
PILNIE kupi ę numer telefonu w Pruszczu Gdańskim , 48-55-07
13335

ŁAWY

szwedzkie, stoły, czarne, białe,
różne kolory od 1 OOO OOO - boazeria.
37-38-54
13200

21617

do pisania, łóżko
drewniane, tel. 23-72-42

piętrowe

MEBLE używane, 51-58-00

18314

\5653

N AJT AŃ SZE znicze u producenta,
Gdańsk-Siedlce, Łostowicka

OKNAdachowe. 48-57-59

2914

8\96

19354

OKNA, drzwi z PCV Thermo ■
i:,l as t Gdańsk, al.
Z wyc ięstwa 12 tel.

4 7 - 2 0-39, 47-29-57 ,
fax 47-19-30
i373
OKNA, okna dachowe, drzwi, ościeżni
ce. bramy garażowe, katty c.o., podłogi.
list'ńy. Tormet. Pruszcz Gdański, Batalionów Chłopskich. tel. 82-30-75
53

KUP I Ę

ALKMEDYK - porady, stany
poalkoholowe. esperal, 31-89-53,

34 m, hipoteczne, Władysława IV (możl.
biuro) sprzedam. 211-460 do 16.00

„

Sprzedaż !

33213

"ARTU$" - Wyna1em, 37-4291, 37-43-56. Zgłoszenia bezpłatne.

19026

20-06-11 • Wynajem
biur, sklepów, ma~zynów.
Krasickiego 2 All, Gdynia. Zgło•

szenia

bezpłatne

KUP IĘ mieszkanie do 230 mln Trójmiasto, tel. 56-63-34
33685

mieszkanie do 200 mln, tel. 39-

06-63

KU P I Ę mieszkanie około 75 m kw., najchęt n i ej Wrzeszcz, Oliwa, 47-22-48

(8.00 - 16.00)

21601

KUP IĘ , wynajmę

mieszkanie, 52-50-41

w. 291

798'.)

KUPIMY mieszkanie, 21-69-64

41 ■22■22 mieszkania poszu~r◄

LEGE Artis - Biuro Prawne

obrót

LOKALU na sklep mięsny,
tel. 82-89-18

poszukuję ,

51-22-51 • "Woliński - Pośrednic
two" (1O.DO- 17.00), Sopot, Anmii Krajowej 66
16763

20!1 1

ABC •

wynajem, kupno, sprzedaż •

31-68-41

19909

ABRAHAMA 10, Gdynia, Kancelaria „lnto". Sprzedaż • kupno
mieszkań, nieruchomości,

20-98-93 _

2839

M-3 - centrum, sprzedam. 41-48-6819306
większe ,

M-4 odnajmę, 22-28-85

tel. 5733181

18296

Chełm, 3 p., komfort, telefon - zamienię na pooobne, większe , z garażem

M-5

lub segment - lub sprzedam. 32-89-ęk1
MIESZKAN IE do wynajęcia, 29-08-~~75

AGENCJA „Gem" 41-4693, architekt • obsługa prawna • kupno sprzedaż • wynaiem • zamiana
8766

MIESZKANIE około 100 m najchętniej
w Ortowie kupi pośrednictwo, 20-34-lJs

AKME - kupno - sprzedaż • zamiana mieszkań, nieruchomości. 51-26-41

OBŁUZE,

ANTIDOTUM · handel mie-

ODDAM w dzierżawę lub sprzedam pawilon handlowy centrum Gdańska, tel.
31-95-74 po 19.00

obrót nieruchomościami , mieszkaniami Zaspa, Startowa 13 E (11.00 - 17.00),
56-99-36

18282

CENTRUM Stomato•
logiczne Vis - Dent - specjaliści
chirurgii stomatologicznej, protetyki,
anestezjologii i ortodoncji, 41-92-96, 41 85-04

CURODENTAL. Gabinety
stomatologiczne czynne 8.00 - 20.00
również w niedzielę . Gdańsk,
Pańska 6 (naprzeciw Hali Targowej) 31·
69-58

DEFANT - zespól implantologii
stomatologicznej, Gdynia, Syrokomli 415,
tel. 22-06-26 • przyjmują specjaliści stomatologii ogólnej, protetyki - chirurgii
szczękowei, ,Marina" - Hotel - Gabinet
dentystyczny. 53 -20-79, wew . 1100,
pon. - sob. 10.00 - 18.00. Pełny zakres
usług

14710

DEFANT - pracownia protetyczna
- porcelana, protezy: miękkie, teleskopowe, zasuwowe, 22-06-26
14715
DENS Prywatny Gabi•
net Dentystyczny, Długa
67i 68. Rejestracja: 31 -12-58. Czynny
codziennie 8.00 • 20.00, sobota 8.00 ·
14.00

DIAGNOZOWANIE chorób iryoologiczme 41 -52-29

4320

GINEKOLOGIA, testy ciążo
we, porady, 51-66-30

1273'

INTERNISTA, wizy1y, EKG,
LEKARZ domowy. wizyty seecjalistów, EKG. Psy•
ch1atra, 31 -89-53, 20-68-16 12HI0J1

2415

11216

MEDICUS · 56-38-28

8120

ODNAJM Ę

pawilon, 53-65-09

Przymorze, Opolska 8. Stomatologia ·
znieczulenie ogólne, protetyka, USG stawy dzieci, dorośli, EKG. Lekarze specjaliści, gastroskopia

ODNAJMĘ

mieszkanie, tel. 53-47-4~1630

NEUROLOG dr med. Jan Niżni

7322

OKAZJ A sprzedam firmie lub osobie
prywatnej dom centrum Wrzeszcza, 24·
48-00
18107

POSIADAM lokal sklepowy 40 m, Grunwaldzka/Hibnera, wynajmę inne propozycje, tel. 374-380
POSZUKUJĘ mieszkania 21 -96-12

B e zpłatn e przyjmowanie zgło

szeń. Gdańsk, ul. Kołobrzeska 41/31.
Tel./lax 53-46-88, tel. 53-11-27 w. 35,
od godz. 10.00 - 18.00
7655

6149

ODDAM w dzierżawę lokal Bazar Centrum, Chmielna, tel. 56-16-02

CHCESZ

spr zedać , wy n ająć?

19.00, 41-33-24, wizyty domowe - interekg - 51-81-95

niści ,

41 -26-94

szkań, nie ruchom ości , lokali użytko 
wych, Oliwa, Czyżewskiego 3B, tel. 5250-41 w. 291
7959

22-31 -13

103'6

ODDAM w dzierżawę pawilon w Domu
Handlowym przy Politechnicznej, 31-8448

ODDAMY w dzierżawę 500 m kw. powierzchni biurowo· - magazynowej z telefonem wGdyni , 39-05-28

Zgłoś l

ALKOSAN - stany poalkoholowe, profesjonaliści, 21-91-36

trzypokojowe tanio sprzedam,

23-06-11

96

pośrednictwa -

121!10

6769

nieruchomościami,
lokalami 41-12-31 , w. 21, 22

M-3 N iedźwiednik na
56-94

20-68-1 6

BALTIMED · specjaliści 14.00 -

21597

23-53•36, poszukuję mieszkania
6593

CEF, sprzedaż, kupno, wynajem mie-

mi e szkania 56-71-15 • natychmiast!!! •• poszukuię 20'09

M-2 Wrzeszcz, Oliwa, 41-89;'1

'353

48-26-57 - mieszkania poszukuie
4116'

16056

15679

KUP IĘ

-4-1179

A■DENT Stomatologia, Gdynia-Ci-

4919

1'332

Wyna\em •
7992
Błyskawiczny!!. 53•
38-93. 56-41-40 · Mie- COMAX szybko sprzedasz szybko
kupisz mieszkanie, dom. 20-31 -88, Gdyszkań . Domów • Loka Ii • Skl epów (dużo nia. 3 Maja 20
14306
atrakcyjnych ofert •
codziennie nowe pro- DIOGENES . wynajem, 52-12pozycje) • Kołobrze• 46 w. 260, Piastowska 7. Zgłoszeni a
ska 42 l:. (falowiec) ( 14.00 bezpłatnie
• 19.00} soboty (11.30
• 15.00). Przyjmujem~ -ofer■ GIEŁDA Nieruchomości - wynaiem, kupno, sprzedaż .
ty . bezpłatnie!!.
204\3
1 NIEDUŻEGO

Gabinet

sowa, Chmielna 14. Czynne codziennie
• 23-67-34

304E6

1 HANNA·

7 ■ 92-21.

KUP IĘ mieszkanie do remontu w Sopocie, 51 -44-69

BIURO

53-38-93 · HANNA - (wynajemj • atrakcyjne oferty!!.· 56-41-40
20410

20129

4

stomatologiczny,
RTG

25-04-49. Kupię mieszkanie centrum

9951

19144

•LEKARSKIE

18135

6595

ZŁOM kolorowy · 51-02-48

31-99-55

3863'

ZAM I EN I Ę

KUPIĘ mieszkanie 31 -41-48

4400

solarium firmy 'Ergoline", 41-40-

81

więk

KOMFORTOWE dwupokojowe, 65 m,
Obłuże sprzedam, 25-05-94
KOMFORTOWE mieszkanie sp,zedam

szkaniami i n ie ru c h o m o śc i a m i ,
Wrzeszcz, Chrobrego 1/2, 41-06-92
(9.00 - 17.00)
15801

LOKALE

na

KAWALERKĘ 27 m w Domu Kombatanta sprzeda pośrednictwo, 21-89-63 87211

Pruszcz, 31-06-71

SKUP metali kolorowych. 51-12-88. Posiadamtransport

20224

Łąkowa

24-83-83, 51-93-28. Wynajem
.Astra"

szukuję

1643911

I KURTKI jesienno-zimowe, dresy, blu-

samochodów, 38-

43-58-88, przedpłatę

38 m kw.
sze, 32-34-1 8

M-5 na domek - część domku. 57-96-75
2156'

17949

53-28-87 • bardzo pilnie!!! • mieszkania - po-

KUPI~

1em

JUNKERSY, kuchenki, piece gazowe.
Dostawa, montaż, serwis gwarancyjny.
Rutel 41 -30-99
8433

osobowe, dostaw-

17950

6594

ZAM I EN I Ę

18309

20210

FORTEPIAN dobrej marki, 72-55-1118177

202◄◄

KARWINY 80 m dwupoziomowe, garaż sprzedam, 22-14-59

18273

9639

5930

M-2 na większe spółdzielcze.
kwaterunkowe z dopłatą. Oferty 20244,
Gdańsk, Targ Drzewny 12/14

1ssn

21-09-95 Forum Gdynia, Bema 6.
Kupno , sprzedaż , zamiana. Ciekawe
oferty
1,04o

2WtROWNIA Kruszkop dostarczy źwir, piasek, pustaki, bloczki, 52-7752.;-53

13320

ZAM I ENIĘ

KAMIENNY Potok, trzypokoiowe (53).
telefon, komfortowe, sprzeda pośrednic
two 51-27-64

ruchomości

ZACHODNIE piece c.o., gazowe, na ropę oraz palniki do nich, Bytów, tel. 2J~2

HURTOWNIA RTV TV
te, 41-22-85

386ZJ

21622

6416

lokal na biuro z telefonem,

9087

20-14-03 ,Szmidt" - najwięk•
sza oferta sprzedaży mieszkań , nie-

24-37-30, poszukuię mieszkania

17086

z dopłatą mieszkanie spół·
dzieicze 3-pokojowe, 55 m w Elblągu na
większe + dwupoziomowe lub segment
w stanie surowym na Starym M ieście .
Oferty 5930, Biuro Ogłoszeń, ul. Łącz
ności 3, 82-300 Elbląg.

18301

2-POKOJOWE, Chełm, Zaspa; 5-pokojowe, jeleniogórskie • Cieplice sprzedam, 222-103 \8.00- 19.00)

22-45-74 · poszukuję mieszkania

mieszkań ,

komfortowe dwupokojowe,
47 m, telefon, glazura, satelitarna, balkon, Brzeźno na większe, 43-49-03 21613

JODŁOWSKI - Prawnik - obrót
mieszkaniami, Sopot, N iepod ległości
753. 51-15-85

18287

22-45-74 - wynajmę mieszkanie

17180

WYNAJMĘ

15683

WFL Spółka z o.o. p. "Merinos" Gdańsk,
ul. Chmielna 74176, tel. 31-48-61, fax
31-83-55 oferuje w cenach detal. i hurtowych zdrowotną pościel wełnianą. Zapraszamy do wspótpracy1

SPRZEDAMSkodę t 0SL '83, stan dobry
lub zamiana na PF 126, 26-27-89. 2647-41
16307

WY POZYCZ.ĄLNIA

1/2 domu (góra), dwupokojowa (52),

16816

videokasety,

SP RZEDAM u l gę p rzesi edleńczą.
Gdańsk, tel. 56-03-00

13046

ZAM I EN I Ę

z dopłatą lub sprzedam, tel. 23-

56-50

13360

mi eszkań,

TARCZE hamulcowe do wszyst-

ków 57-61 -94

GDYNIA Sródmieście, małe mieszkanie
sprzedam, 23--06-1 1

WŁASNOSC I O WE M-2, zamienię na

18283

DACHÓWKĘ bitumiczną

SPRZEDAM Fiata 126 p, Bis, 1989 r.,
tel. 0-69 224-62, Starogard Gd. R-1111

WYPOŻYCZALNIA

2 dwupokojowe Oliwa 41 m kw., VII p.,
Wejherowo 40 mkw., I p., oba spółdziel
cze na 3-, 4-pokojowe tyiko Wejherowo,
tel. 72-59-12 po 18.00

"Rynek

d zi ałka 300, mo ż liwość rozbudowy,
Orłowo pas nadmorski, sprzeda pośre

21552

cen, sprzedaż wiązana, komis, serwis,
części. Przymorze, Arkońska 2, 52-1258 w. 45
kich osobowych i dostawczych - hurt
i detal. 'Auto Mix" Gd.-Wrzeszcz, Grunwaldzka 131 (wysepka)

DWUPOKOJOWE (38), parter, telefon,
Gdynia centrum, 290 OOO OOO,- sprzeda
pośrednictwo , 51-27-64

ZAM I EN I Ę

dnictwu 51-27-64

15675

15631

33222

47-67-64 - M ieszkań ! Domów ! Lokali!
Poszukujemy!!! Wynajem!

SKUP samochodów powypadkowych na
części, 31-50-09 w. 4o

14307

w dzierżawę kiosk warzywny,

WEZMĘ

6806

TUNEL chłodniczy, tokarnię, Dzierzgoń
CHRYZANTEMY wielkokwiatowe sprze- • tel. 23-03
51120
damhurtowo, 57-92-12 po 16.00 16487
TWARDE dyski. 243-679
DACHÓWKĘ bitumiczną, okładzinę elewacyjną. 51-80-27
3010
U2YWANE wyposażenie sklepu, alarm,
dachówkę Seeger, drzwi, inne budowlaDACHÓWKĘ karpiówkę , tanio, 24-88-45
16279
ne, tel. 399-340

18299

24-

ZA M I E N IĘ 2-pokojowe komfor1owe
w centrum na mniejsze, 21 -96-41 po
1800
18313

do drewna, przystawki do
Dyma-8, tanio, 41-81 -57

produkcji USA
tanio sprzedam, tel. 24-14-47

kupię ,

DAM odstępne za mieszkanie kwaterunkowe (może być do remontu), tel. 374224, 9.00 - 15.00

TOKARN I Ę

~f

TANIE mieszkanie w Gdyni
00-63

6808

'fll43

16441)

BOKSERY Gdańsk, Zakopiańska 213

8912

AGENCJA - lokale, nieruchomości, 5153-04, 72-64-39, 72-49-84

1 EKSPRESOWY wynajem
mieszkań , 41-00-76 w. 52

TELSTAR TV Satellite,
RTV, 31-63-81 , 41 -22-85

BOAZERIA, podłogówka . Dzi erżąż no
81 -35-60 - Oliwa, Krzywoustego 47. Zapewniamy transport
19001

17892

WYNAJEM. 21-96-12

56-37-02

3367611

BOAZERIA - drzwi, nat aniej, 57-27-Khs

STOISKO na Hali Targowej w Gdyni kupię. Tel. 20-81 -68

13393

DO wynajęcia pokój z kuchnią i łazienką
wdomku, 39-02-89

TANIO - zamrażarkę 100, lodówkę Donbass, wieżę JVC z CD, te\. grzecz. 3205-73, od 16.00

i kątownik.i. 23·

SKODA Favorit . Obniżka

SPÓŁDZ I ELWIA

Mieszkaniowa "Zagórze" w Gdyni, ul. Gniewska 21 - oferuje
działki z rozpoczętą budową na terenie
Rumi i Redy. lnforrnacje tel. 23-07-55

6598

SPRZEDAM Audi 100 CC Avant Dzierzgoń, 23-03
5921

19132

POGÓRZE, dom tanio sprzedam, 23-06-

6309

12870

19905

domu sprzedam 23-06-

RENAULT Trafie, izoterma, diesel, 1987,
bez wypadku, faktura VAT -23-42-46

33675

REGULACJA - gaźnik. wtrysk.

SZTUCZNE kwiaty, 53-17-38

67-88 do 15.00

57-34-

SZTAPLARKI -tanio, 24-26-19

6515

AMIGI, 217-160

33177

11l864

PRZYCIEMNIANIE szyb,
folie antywłamaniowe 56-51 -71

Ładę, kupię,

nia bezpłatne.

'69'9

cenie. Tel. 20-14-96, w godz. 14.00 16.00
\80<0

AMERYKAŃSKA dachówka bitumiczna.

SPRZEDAM mieszkanie (40), (2 pokoje
przechodnie), parter, ul. Kamienna Grobla, 31-20-39

WYNAJEM - 56-98-24, zgłosze

Nieruchomości". Wykazy
ofert największych trójmiejskich biur
obrotu nieruchomościami

SUKNIĘ ślubną sprzedampo atrakcyjnej

16795

tel. 81-08-86

21607

nuje Ford Sierra combi, turbo diesel,
1991, faktura VAT, 23-42-46

LAWETĘ wypożyczam, 41 -24-30

ZNICZE.41-96-32 w. 22

BLACHĘ ocynkowaną

nem 50 m, telefon, atrakcyjny punkt, odn ajmę, 22-48-15
17092

WYNAJEM - poszukujemy
41-0~·06

18909

hurtowa, aetaliczna161 3

MECHANIKA pojazdowa, Grunwaldzka
7, 41-11-65
13-378

oferuje Ford Transit 1990, diesel, dtugi,
wyscki, nie rejestrowany, faktura VAT.
23-42-46

KUPIĘ małe

\708>

Gdańsk, Łąkowa

20189

CHYLONIA, dwupokojowe sprzedam,
23-06-11

SUKNIE ślubne. garnitury "Marietta' Gdynia. Morska 169. Władysława IV/1 23-49-27. 21 -84-78

świece , poleca
35138, tel.
31-27-58\ sprzedaż

i>roducent,

odnajmę,

TAN IO! Biura do 200 m z magazy-

Obrót nieruchomościami l! !

1 DWUTYGODNIK

2547

9303

SOPOT duże jednopokojowe
51-40-33

większe

18162

ZNICZE,

KUP I Ę Golfa po wypadku, do remontu,
lub na części, 56-71-47

6325

KOMFORTOWY dom na Rotmance
sprzedam, tel. 52-20-22, 8.00 16 00644611

37-37-1 0

Audi 80, 81-83 r., uszkodzony
lub powypadkowy, tel. 56-79-37 20297

nuje Ford Scorpio 1990, Dohc, Sedan
70 000,- faktura VAT, 23-42-46
6327

8203

41 -03-06

7009

SOPOT dwupokojowe, garaż sprzedam,
51-58-00
, 5652

BORKOWSKI - Biuro N ierucho mośc i,
Arkońska 3, 52-1 2-26

8083

KUPIĘ

K & J Automobile propo-

HOME Agencja Nieruchomości - obsługa prawna, wyceny. geodezia, projektowanie, Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 82, 41 -29-64, Oliwa, ul. Dąbrow
szczaków 1, 53-18-88

I

16l.l1

5316

20136

11

IMPORT części samocho•
dowych Procar Gdynia, Redłow
ska 14, 22-18-42

CZĘŚCI samochodowe. Mercedes, VW, Audi, osobowe i dostawcze.
PUH .Zdunek", Gdańsk, ul. Miałki Szlak
35, tel. 31 -36-57

189058

ORŁOWO, pół

GOLFA iii GL. 1800, 1992. bogate wypcsazenie sprzedam. 57-14-62 3™111

:ro-163

nictwo, duży rabat, 43-20-20

Rumia, 56-73;i~,

SPRZEDAM kuchnię gazową - czteropalnikową, drzwi harmoniikowe. frytownicę gastronomiczną, tel. 22-14-93 18202

16277

ski". Natychmiastowy wynajem, Mickiewicza 20, 411-352, 11.00 - 19.00 33656

5929

651511

SPRZEDAM meble gdańskie - antyki,
tel. 25-20-60, po godz. 17.00

BLACHARSTWO - lakier-

budowlane Pogórze sprzedam,

rażem, tel.

Ortis, Fakro. Tel. 81 -08-86

SPRZEDAMdeskę z żaglem - komplet 6
mln, Młynary 62-95 po 20.00

Velux,

wiórowe. blaty, boazerie, panele, akcesoria meblowe, Rumia, ul. H. Sawickiej
11, tel. 712-992

16425

6444

22-04·64

OKNA dachowe

SKLEP drzewny - płyty

Dwór 1O, róg Jana Pawia li i Zielonej
Drogi 53-49-98

8722

21697

GAZVFIKACJA samochodów. 27-01-24

AUTOSZYBY, Car·
Glass • osobowe, dostaw cze . Przymorze, Czarny

850 m w Mostach sprzeda po-

DZIAtKĘ

51-96-03

1B276

AUTOHOLOWANIE, 32-

DZIAŁKĘ ogrodniczą

DZIAŁKĘ

Uczniowska 52, 43-50-60

SPRZEDAM tel. 51 ..., 47-61-93 po
17.00

Gdańsk,

SAMOTNEJ osobie wynajmę mieszkanie, od 9.00 - 19.00, tel. 25-42-53

23-77-90

47-67-64

PLANDEKI,71 -19-36

AUTO-ZŁOM skup, gotówka,

15681

średnictNo, 20-34-71

KONTENER giełda

20001

AGENCJA poszukuje m iesz kań do
sprzedaży, 414-001 w. 50

Jem!!!

16503

odstępne,

kwaterunkowe za

REDŁOWO - jednopokojowe, duż a
kuchnia sprzeda Merpol - 211-501 6307

POŚREDNICTWO .Kowal-

! A Pol star" • wyna-

SPRZEDAM Fiata 126 FL, 1991 r. 5677-10

HU~TOWNIA komputerow, Finball, tel. 27-08-84 5496

\7061

NAJEM, obrót nieruchomościami
'Ecke", 20-43-37
7991

1 PILNIE poszu~uje®' mieszkań
do wynajęcia Sopot, Gdynia,
20-99-02

R-166711

PRZYJMĘ

MIESZKANIA, domy, działki kancelaria prawnicza J, Abramowski
Gdynia, 1OLutego 33. 21-88-02 ◄920

13078:1

SPRZEDAM wyposażenie cocktail baru.
51-75-14 (9.00 - 17.00)

:JOm

19:97

Brzeźno,

5477

GARA2, Oksywie Górne sprzedam, tel.
24-36-98 (po 19.00)

21561

DZIAŁKĘ budowlaną (1 150) Rumia, Mickiewicza, 250 OOOOOO,- sprzeda pośre
dnictwo 51-27-64

WH - 64, tel.

i571"'

GARAŻE blaszane, 57-29-20

17202

dcjazd Podolską do końca. 21-65-31

wtryskarkę

SPRZEDAMboazerię -57-54-31

7392

GARA2 ul. Bp. D~minika, zamienię okolica os. Moniuszki, Gdynia, 22-35-23

AUTO-SZYBY sprzedaż ,
montaż tanio, Gdynia, Sląska 117,

SPRZEDAM
24-81-28

niej - hurt, detal, PH Bysewo, Gdańsk
Wrzeszcz, ul. Gen. Hallera t 6, 41-50-65

FORD Sierra 2,3 D. 1986, sprzedam,
48-51-83

57-96-45

13078

FARBY emulsyjne, akrylowe najta-

18232

\098

\7084

4467

FORD Escort 81 · 84 do remontu lub po
wypadku kupię. tel. 22-35-70, godz. 8.00
-10.00

ne, montaż , sprzedaż Autc-Glas,
Gdar',sk-Oliwa, Grunwaldzka 487, tel.
52-12-65, fax 52 12-62

81 52

w kraju
72 200 zł/litr. Hurtownia Trio, Jedności Robotniczej 57, tel. 39-00-13
7323

45, 22-45-50

działki Kancelaria Prawni cza
"Lex", Gd)'._nia, M. Focha 31 , 20-61 •

1 PILNIE poszukujemy mieszkań
do wynaięcia w Gdańsku - 4144-22

SOLARIA • sprzęt kosmetyczny. 52-5041 w. 245

7361

MIESZKANIA, domy,

19515

7962

\13925

POSREDNICTWO · 41-46-93 sprzeda
atrakcyjne dwupokojowe Sopot. 15!07

1 AS • ekspresowy wynajem, sprzedaż (dużo ofert) . Bezpłatne zgłoszenia!!! 53-0t -41, Jagiellońska 2

19212

\71116

6302

30873

41 -50-03

SOLARIA Alisun, 31-84-30

EMOLAK - najtaniej

201;5

AUTO-SZYBY - dachy u~hyl-

DOMY, mieszkania. sklepy, biura, warsztaty, gos_podarstwa Giełda
Nieruchomości Tabor, 2019-77, Gdynia, Sienkiewicza 2. Ar•
chitekci codzienne dyżury.

ka, 52-16-32

MER POL - kupno, sprzedaż, zamiana mieszkań, n ieruchomości. Zgło
szenia bezpłatne. 21 1-501

POSREDNIC1WO kupi M-2, M-3, M-4.
21-94-82, 20-31 -88

15, (15.00 • 19.00), sobota (11.30 14.30)

Sopot, An-

38631

1071M

• ,,LOKUM"
• bez~onkurencyjny
wynaJem, Wrzeszcz, Uphagena

12'526

SIŁOWNI Ę kulturystyczną,

DESKI "Bar", parkiet, mozai-

FIESTA diesel 1990 r., tel. 32-88-64

13207

używany

32-34-18

Gdynia, Anmii Krajowej 9111, 21 -75-67,
20-84-57

1 52-57-05

467€

em

AMORTYZATORY

SEGMENT ciemny,
dersa 4

5490

parkiet,
ol\na, drzwi, boazeria, 25-33-44, 27-0320

EURO-CAR - Autohandel Gdańsk, Siennicka 30140
·

19509

REJONOWA Spółdzielnia OgrodniczoPszczelarska "Wybrzeże" w Gdańsku informuje, że prowadzimy tanią sprzedaż
kapusty szatkowanej w magazynie
w Sopocie przy ul. Kasztanowej i tel. 5125-61 oraz wnaszych sklepach.
5668

matego lokalu na sklep,

POSREDNIC1WO kupi M-2, M-3, M-4 20-36-22 (1 0-17)

BIZNESMENI · Cudzoziemcy • ,:oszukuod zaraz! .. • Kom•
ł· ąortowych,
• Mieszkań • Domów . Lokali użytkowych • 5307-61
116~

18274

14281

19516

1

18315

szafy, lady, biurka używane ,
tanio, 24-26-19

DESKA "Bar" podłogowa,

32587

DIESLA 84-87 kupię, 53-16-38

gumo-

REGAŁY,

obrzeż a, żwir,

sklepy, 20-18-62

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

19133

18225

wych - tanio, 25-53-13

CHŁODNICZE urządzen ia

20154

1 WYP02YCZALNIA samochodów

21595

25-38-

PRASĘ hydrauliczną do wyro'r,ów

cze, sztachety. Poszukujemy odbiorców.
Pruszcz Gd., Gałczyńskiego 26 20164

CADILAC Limuzyna, wyposażenie pełne
luksusowe, 85 r. - 130 mln - sprzedam
lub zamienie na dostawczy. Tczew tel.
31 -26-43

21602

PRALKĘ automatyczną Wiatkę ,

BOAZERIA 65 OOO ·
85 OOO, listwy, tralki, slupy, porę

BLACHARSTWO - lakiernictwo - ceny
umiarkowane, na czas naprawy możliwy
samochód zastępczy. Raty. Pruszcz
Gdański - skrzyżowanie ulic Słonecznej
i Kochanowskiego. Tel. z informacją 5729-51 do godz. 10.00

18005

inne propozycje. górny Sopot, 5 pokoi, wolno stojący , 51-02-74. 9.00 22.00

cegła, cement, płyty,
transport, 48-78-00

AUTOPOSREDNICTWO. 52-06-45, 3103-01

20128

15450

68

BLOCZKI, gazobeton, pustaki,

152e2

Abramowski Gdynia, 1OLutego 33, 2189-63

13U1

ka bitumiczna 'Globe", okładzina elewacyjna (siding), wentylacje kalenicowe,
23-14-50

AUDI 100, 84, diesel sprzedam, zamienię na benzynę, 51 -49-60 po 20.00

stolarni, tel. 72-27-

POLIETYLEN, 41-81-99

44-19

33179

36'07

PEŁNE wyposażenie

POSZ U KUJĘ

KANCELARIA Prawni•
cza Manas - domy, mieszkania,
lokale, maksymalna prowizja 2 % ,

- pilnie posz ukuję

1 Agencja • Biuro
"MGM" 415-365; Wynajem • Kupno •
Sprzedaż • Mieszkań,
Domów, Lokali, Grunwaldzka 116/2; 10.00
• 18.00. Bezpłatne
przyjmowanie zgło
szen 431-337; 569·
210
13287

1308&'1

37

43-45-45, przedpłatę

1 53-14-46
mieszkania

PC386 DX, kserokopiarka• 53-93-33

!1.Nexus" 31-83-43,
\idańsk, Rzeźnicka 2
7966

16562

ZNAKOWANIE,57-34-33

SPHLl::UAM, odnajmę , teren 1,5 ha,
magazyn do remontu w centralnej Polsce, 41-40-76

52-66 i 67 (po godz. 16 00 - 51-21-4~fu.

16068

WYPOŻYCZALNIA przy·

SPRZEDAM. wydzierżawię kurniki - magazyny. budynek mieszkalny 1.3 ha, tel.
76-74-82

DOMKI letniskowe - kioski. Tel. 32·

! NAJTAŃSZE komputery
Amiga, PC. podzespoły, detalicznie, hurtowo, także na raty .

WYPOŻYCZALNIA samochodów, 21-14-79

\56;6

5496

piętrowy
ściuszki 22

8500

SPRZEDAM - wydzie rżawię nieruchomość - warsztat, Skrzeszewa łukowskie
139 a, cena 360 mln, tel. 81-88-88

oferuje mieszkania 40 • 120
m kw , z garażami oraz domy szeregowe -Gdynia, ul. Folwarczna. Spokojna,
Nowooworcowa Wysoka jakość , ceny
konkurencyjne Gdynia, 2wirki i Wigury
t 5, 20-03· 1o, 20-01 -42

PAWILON handlowy Wrzeszcz - Targowisko, Wyspiańskiego 48-72-37 7327

SPRZEDAM

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

38636

5<97

DOM

WYPOŻYCZALNIA

SPRZEDAM segment w szeregu, stan
surowy, osiedle Mickiewicza wGdańsku.
Garaż blaszak - Brzeźno. Tel. 31-05-43,
9.00 -18.00

8913

kiewicz. Rejestracja - 56-12-49, również
wizyty domowe.
9858

ORTOPEDIA dziecięca. doro·
słych.

chirurgia urazowa, Oliwa. Grunwaldzka 490, naprzeciw 'Polmozbytu",
wtorki - czwartki 17.00 - 19.00
39967

PEDIATRA - wizyty domowe dr
med. Irena Rawicz, 47-99-83

POSZUKUJĘ lokalu na działalność handlową na terenie Trójmiasta, tel. 24-81-

PROFESOROWIE specjali-

28

11

5478

ści. USG. wizyty, VITAmedicine, 51 -7715853

20 października 1993

Str. 11

PM

STOMATOLOG, 32-48-77

30908

UROLOG - K

Tarnowiecki, Gd.Siedlce, Malczewskiego 78 F, wtorek,
piątek 16-18. 32-56-35
16391

BADANIE słuchu, dobór aparatów Galen, Wrzeszcz, Jaśkowa Dolina 9, tel.
41-85-03
ti061

CENTRUM Sukces Bis Wrzeszcz. Partyzantów 6112, tel. 41-52-61 do 64 wew.
200. Lekarze specjaliści, EKG, stomatolo-

dzy, RTG

zębów

10369

GABINET stomatologiczny,
ska, tel. 41 -43-10

Mroczkow30857

GABINET stomatologiczny Gdynia, Slą
ska 51/25, czynny 9.00 · 19.00, soboty
9.00-14.00 (21-17-61)
15220

GABINET stomatologiczny Gdynia, ul. Starowiejska 25r1. Codziennie 9.00 • 19.00, sobotv 9.00 14.00 (21-67-67)
.
189<;1

GABINET

stomatologicz-

ny, Gdańsk-Wrzeszcz (Dom

Rzemioczynny 8-20, soboty 8-14, tel. 4108-83
sła)

6095

GINEKOLOG - USG kowski. 56-78-51

Lesław

Grund16758

WEKTOR • indywidualne kursy
komputerowe, 31 -67-27

14()"27

ANGIELSKI. niemiecki, także u ucznia.
72-19-57
16935

ANG:ELSKI, 82-89-28
216()9

BHP dla zakładów pracy Dom Technika,
tel. 31-28-61
6902

BIOLOGIA na psychologię, medycynę,
51-26-11
15731

CHEMIA, biologia. 51-37-78

1638-0

ENGLISH Way - Szkoła Języka Angielskiego prowadzi w centrum i na Witominie zapisy na kursy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych . Przygotowujemy indywidualnie do FCE, 20-16-81
18667

EXPERT -kursy komputerowe, 470-263
15756

21624
16362

JĘZYK

niemiecki - korepetycje, konwersacje, tel. 41 -85-69
1934\

33665

MEDIN • lekarze specjaliści. Rok założe
nia 1988. Bezoperacyjne leczenie kamicy żółciowej, nerkowej, prostaty. Zapisy
-51-05-04
9953

NEUROLOG • 23-63-08

9963

NORD-MEDICA, USG ginekologiczne, stawów biodrowych, kolonoskopia,
51-05-04
9966

Salon Medyczny Dr Kreps Gdynia,
Starowiejska 23. echokar-

POLIKLINIKA

diografia, USG brzuszne położnicz e,
uro!ogiczne, tarczycy, sutka. Gastroskopia, EKG, biopsje, zabiegi chirurgiczne,
laryng__ologjczne. Bóle kr_ę g o słupa .
Prof. Szczurow1cz - n:eplodność małżeńska, ginekologia. Tel.
20-18-11
18913

PSYCHOTERAPIA, 41-48-68
REHABILITACJA, fizykoterapia,
25-41 -90, 21-93-59

10384

KURS prawo jazdy wszystkie kategorie
.Credo", 32-32-18
KURS "8" · 41-21-82, 32-49-71
14714

KURSY • księgowych , - sekretarek, maszynopisania, - obsługi ko[!])uterów,
• kasjerów walutowych ODDK, 41·
12-31 w. 34, 68
5569

KURSY przygotowawcze do szkól śre
dnich (polski, matematyka) organizuje
szkoła społeczna na Witominie. Informacje 24-05-09
KURSY spawalnicze, podstawowe i ponadpodstawowe, tel. 72-24-57
18680

MATEMATYKA - 56-37-71

16375

MATEMATYKA - 56 83-54

16490

MATEMATYKA także u Ciebie, 52-30-10
l2857

MATEMATYKA, fizyka, informatyka. tel.
22-40-48
18267

NIEMIECKI - Dom Technika, tel. 31 -2861

14199

PRAWO jazdy ,8' rownież soboty - niedziele, 48-72-83, 41-50-92
33294

DUET. Kurs kat.

,B", 41-96-20, 311485,ł

ENGLISH Language
School of Gdynia, angielski, niemiecki.
20-18-38, 25-48-1O
18138

EUROSCHOOL - Szkoła
podstawowa - liceum, 20-18-38. 25-4810

PRAWO jazdy Auto -

Szkoła

Gdynia,

Sląska 35. 21-14-03 od 10.0 - 17.oq8652

miecki średniozaaw. Gdynia Szkoła 24,
ul. Witomińska • dzieci. dorośli począt.
17099

KURSY komputerowe
- lnfomer, 31-67-34

15651

KURSY komputerowe, 26-38-35, 26-33-30
14151
LinCare - angielski

specjalistyczny, oficerowie, marynarze, 20-55-5917064

LinCare - kursy komputerowe, 20·
55-59

17065

LinCare • dynamiczny angielski Ili
klasy, maturzyści, studenci Studium Pomaturalne 2055.59

'7063

PERFECT - każdy poziom

angielskiego, First Certificate, Business
English, Gdynia, Krasickiego 10, 20-69·
43 (wtorki, czwartki 16.00 · 19.00) 16912

POLANGLO. Nauka języków
obcych dla początkujących i zaawansowanych oraz dla instytucji Język specjalistyczny. Zajęcia prowadzone są na terenie Trójmiasta i w Rumi. Zapisy. Gdynia,
Władysława IV/52, tel. 20-85-03, godz.
14.00 - 18.00
1'347

POLSKIE Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza na kursy: • marketing w przedsię
biorstwie, - szkoła nowoczesne1sekretarki, - maszynopisanie, - komputerowe,
- księgowość w spółkach, - księgowość
komputerowa, - VAT, • świ adcze ni a
ZUS, - BHP, podstawy kosztorysowania,
- kasjer walutowy. Informacje· 31-54-61,
31-99-71
5617

PRAWO jazdy profe•
sjonalnie ' Polmozby1" - 31-0044, "Morena" • 48-76-01, 'Krakus" · 51·
83-17, "Jolka" - 39-40-17. 'Emhador",
53-01-80, 52-23-85

SKABIT indywidualne kursy komputerowe, 21-98-76

169«

SOFT-TRONIK Technology
Education Center kursy: Novell, Unix,
Microsoft, podstawy, Sopot, 23 Marca
105, 51-72-63 w. 64

ŻALUZJE pionowe
bez VAT do wszystkich wnętrz. Tel.
41 -60-49, 53-08-32, 52-39-32

CENTRALNE ogrzewanie, hydrauliczne. 57-23-91

20062

CHŁODNICZE - lodówki 5170-91 , po 14.00 51-47-09
13031

CHŁODNICZE -31-23-34

15914

9()9,4

cja, 57-86-02

15935

DRZWI _pełne dodatkowe, zamki, żaluzje, komfortowe harmonijkowe. Piwna 19/21, 31 ·60-48 16652

Gdańsk,

Polanki
6424

!ALUZJE - poziome od 70 tys.
szt. pionowe od 350 tys. m kw. Zachodnia technologia, nienaganna jakość,
pełna gwarancja. Poleca producent
'Aga" Gdańsk, ul. Kaprów 17 A, tel. 52·
41 -48, czynne 8.00 • 18.00, sobota 8.00
-15.00

ŻALUZJE . producent Han•
les Gdynia, Wielkopolska 154, tel. 2248-97, 24-28-56

14315

ANTENY, naprawa 32-04·65

13032

ANTENY, 23-73-38
ATESTOWANE zamki. Drzwi przeciw•
włamaniowe 56-22-43
13015

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

DRZWl,51-95-11

BIURO rachunkowe, tel. 23-72-60

ELEWACJE

USA, okładziny

klinkierowe schodów, balkonów, parapetów - sprzedaż, monlaż. Tel. 82-35-44,
82-32-70
antywłamaniowe, przeciw51-60-22

słoneczne.

16326

GAZOWNICZE,

naprawa,
konserwacja kuchenek, junkersów, wykonuje mistrz gazownictwa, 24-17·91aoo

INSTALACJE
Ogrzewanie
61-20

podłogowe.

miedzi ane.
20-61-47, 2318104

nadzory budowlane, tel. 23-80-25 po
16.00
KSIĘGI przychodów, VAT, Org-

KSIĘGOWE biuro. 51-72-41 w.
18661

BIURO Rachunkowe, 47-61-93 po 11.00
20139

7541 ~

MYCIE okien, sprzątanie 48-71-19
4\ 190
OGRODY • urządzanie - sadzonki

12397

CYKLINOWANIE, 57-26-19

12987

CYKLINOWANIE, lakierowanie, 21-9406
15434

,;

CYKLINOWANIE, lakierowanie, 20-1477
8926

CYKLINOWANIE, 51 -64-36

81

6438

WŁOSKI·

Dom Technika, tel 31 -28-61

5327

USŁUGI

PRALKI 56-15-15

3275

PRALKI - naprawa. 41-50-86 12756
PRALKl,56-61-11
PRALKI, 32-80-10

10442

1 REKLAMY, świetlne, planszowe, szyldy, napisy. wykonuje Studio •
Reklama. 51-26-95

PROJEKTY graficzne, poligra-

1 PRALKI, 56-15-15

strukcja, 53-34-08, 41 -92-03

3276

no-budowlane, formalności. Gdań sk
Wrzeszcz, Matejki 12, 9.00 - 16.00 19118

ADRESY firm z konkretnych branż lub
regionów Polski na
papierze samoprzy.
lepnym z bazy danych Kompass oferuje IMA· 31-69-17 15933
AGMA-ALARM, 53-29·
77
11213
ALARMY, 37-06-89

73,6

ALARMY, 27-07-92 15481
ALARMY - 56-33-74

7963

inżynier elektronik, 31-

74-79

36411

ANTENY · 52-30-30 151SO
ANTENY •
cja, 23-12-30

gwaran-

ANTENY, 41-89-97
ANTENY, 51-40-47
ANTENY 22-45-05
ANTENY 32-91-31
ANTENY, 31-36-64

18119

21S99

PRZEWOZY towarów 1 t - tanio. 23-41 -84, 71-37-98
15596

ROLLGATE - rolety przeciwwła
maniowe, zwijane, kraty, bramy, 31 -1011 w.31
7300

SKŁAD komputerowy, tłumacze
nia. 31 -99-55 (Pro-Omnia)
19148

SZYLDY, napisy... - 57-90-8919135
TA N I transport - 23-60-32
TELENAPRAWA, 23-52-42
891 5
TELESERWIS bezpłatny dojazd, 32-81 -69, 25-21-97

13346

TELEWIDEO serwis, 53-12-71
w. 46, 56-33-74

7963

TELEWIZYJNE 20-21-5211826
TELEWIZYJNE - Neptun,
Jowisz, Helios - dojazd bezpłatny, 41 69-66, 41 ·71-01, 53-79-22

TELEWIZYJNE - Jowisz,

30916

16292

TRANSPORT 31-04-00

14153

CYKLINOWANIE, 26-84-95

11103

CYKLINOWANIE, 32-06-10

1S245

31790

16233

ANTYWŁAMANIOWE

wy, 56-69-08

16231

TRANSPORT 1,2 t międzyna•
rodowy - 53-94-06
TRWAŁA

tys - nowo

6094

zimna 150

otwarty salon damski
' Styl', Gdańsk-Letniewo, Uczniowska 2
21632

ATESTOWANE drzwi, zamki,
tapicerka, drzwi harmonijkowe. 41-4592, Polijechniczna 9 (10-18)
16755

AUTO-ALARM raty ,
Sopot, Niepodległości 658, 51-76-~k

AUTO-ALARM - Cerber 32-

USZCZELNIANIE
9.00 • 12.00. 31-07-94

okien,
13263

WIDEO · telewizyjne, rok gwarancji, 57-23-83

30922

CYKLINOWANIE, 41 -60-94

20165

CYKLINOWANIE, 53-94-68

202n

21448

15691

386421

ClYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56·
85-19
11965

CZYSZCZENIE dywanów, lapicerki, 32·
14-29
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 2355-12, 25-44-21
14139

CZYSZCZENIE dywanów, 27-07-2018311
ClYSZCZENIE dywanów, tapicerki (samochodowej). 21-99-33
15549

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 5653-95
ti596

ClYSZCZENIE dywanów, tapicerki (samochodowej), 21-07-33, 20-19-75 1m 8
ClYSZCZENIE dywanów, 20-83-851~., 3
CZYSZCZENIE. dywany, tapicerka, 56-51-71, 24-81-87

16558

TELENAPRAWA Colormat,
Neptun -32-37-30 23-51-04
15261

I

TELESERWIS
60, 25-21-97

bezpłalny

DOMOFONY 25-55-1O
DOMOFONY - naprawa, 31-66-66

14531

HYDRAULICZNO-gazowe, 53-46·9~06711
HYDRAULICZNO-gazowe, 57-13-7S

~0264

9092

DRZWI dodatkowe, 56-85-40

19336

15738

TELEWIZYJNE, doJazd
38-87

12192

bezpłatny,

53-

19339

ELEKTROENERGETYCZNE, projektowanie, wykonawstwo. Tel. 24-25-52 5426
13118

ELEKTROINSTALACYJNE, 41-14-41

14995

ELEKTROINSTALACYJNE, elektryczne,
53-77-68
18250

ELEKTROINSTALATORSKIE • 41-09·
41

15066

TRANSPORT· Mercedes. 24-33-05

10748

TRANSPORT - kraj, zagranica. 57-9033
16495

16996
17044

TRANSPORT 1,5 t, 71-19-84
19296

KAFELKOWANIE, 21·63-67

18266
21614

TRANSPORT tanio, 52-18-42

TRANSPORT, 23-83-59.
21593

TRANSPORT, 51-81 -77
13200

20137

KOMINKI, 23-65-99

16933

KOMINKI, 23-33-69

14176

20237

KOMPLEKSOWE remonty
tel. 57-20-41

ELEKTROINSTALATORSTWO, 51-6905
2549

ELEKTROINSTALATORSTWO, 23-4904

TRANSPORT, 23-88-72

19901

2!600

KOMPUTEROWY skład tekstów. 32-8243
KOMPUTERYZACJA biur rachunkowych. 24-88-1 O

FI RMA

CHCESZ pożyczyć,
w. 27

Parkietus · 51-26-04

powierzony). Rachunki. Gwarancja. Najtaniej
15701

ulokować,

41-12-31
15695

DYPLOMOWANY speclalisJa PJZYQ_Otowuje układy i ugody dluzmkow
z wierzycielami oraz fachowe likwidage
podmiotów gospodarczych. 32-48•
33106

16629

Gdynia, ul. Hallera 37, tel. 22-04-42 lub
56-58-00

1521 1

21506

POSIADAM pomieszczenia w Sopocie,
przy drodze Gdynia - Gdańsk. Oczekuję
propozycji. Oferty 21563, Gdańsk, Targ
Drzewny 12114
21563

14408

14513

elektryczne. 37-37-05

PROSI się o kontakt telefoniczny przyjaciela Nica Rathmy który pisał list do Reny, zamieszkałego w Gdańsku. Tel. 0-52
42-27-87
13396

18218

17983

WYJAZDY do: kliniki ginekologiczneł· - Maastricht (Holandia), lc:liniki oniatrycznej - Aachen (Niemcy), tel. 20-04-70,
(9.00 - 12.00)
3470

VIDEOFILMOWANIE, 56-85-19
VIDEOFILMOWANIE, 52-44-44
VIDEOFILMOWANIE, 31-58-74

WANNY - renowacja, 24-25-53

6595

21560

WIDEOFILMOWANIE, 23-72-59, 56-8395
WIDEOFILMOWANIE, 52-73-53

11024

AUTOCENTRALA •
Kontynenty. Bogata oferta
najtańszych

komfortowych przewozów

cudzym samochodem. autokarami, mikrobusami. Ekskluzywna wycieczka : Paryż •
Eurodisneyland 374-406,
374-664 ,Zieleniak·

14707

BANK przewozów autokarowych
Berlin • Hamburg, poniedziałek, środa, piątek,

20-37-06

13326

remontowo-budowlany oferuje
tanio i bezusterkowo, tel. 41-45·

5569

ZAMKI drzwiowe• instalowanie, 32-7074

MALOWANIE, tapeiowanie, 43-41·11„6

ZESPOŁY

DOMINIKA. Najtańsze przewo-

MALOWANIE, tapetowanie, dekortynk,
25-14-19

ŻALUZJE 23-21 -33

NAGROBKI, 32-06-iC
NAGROBKI, 32-41-23

87

13383

13376

- wesela. 53-49-89

19528

2:ALUZJE poziome, pionowe. 31·66-66
19106

ŻALUZJE pion/poziom. 23-34-74

7834

20291

ŻALUZJE pionowe Alwil, 32-70-85

14101

ŻALUZJE pionowe, poziome, 52-73-82

1&:l04

8137

15445

ŻALUZJE tanie,

23-57-86

NAPRAWA pralek, 23-51 -25

PARKIECIARSKIE, 22-02-71

12149

17123

PRACE na ksero przyjmę · tanio. 32-39·
88
201'~

16669

LALUZJE, 32-18-49

16662

ŻALUZJE, 57-49-13

19206

twl Rprzywiozę 56-63-12

PRALKI, 56-86-72

l'NIR przywiozę. 22-22-66

PRALKI, 56-22-47

16888

PRZEPROWADZKI - transport, 32-5131
15214

PRZEPROWADZKI 56-40-68

15262

11Xl91
1◄!156

PRZEPROWADZKI, transport, 57-93-45,
53-70-58
13387

PRlYJMĘ zlecenia na telefon, 53-4~J~
REKLAMA radio, prasa, 53-16-38

PANNA lat 32, wzrostu średniego, wypozna pana do lat
40, równie wolnego jak i materialnie, niezależnego z wykształceniem minimum
średnim . Oferty 1721O, Biuro Ogłoszeń,
Labox, 81-368 Gdynia, Swięlojańska 5
kształcenie średnie,

REMONTOWE, malowanie, tapetowanie, drobne ogólnobudowlane, hydrauliczne, 24-34-83
1813'

RENOWACJA wanien, 51 -79-66

RÓŻNE

.I

1A VIDEO-RONDO. Wypoży
czalnia kasel video, dzierżawa, wymiana, 20-32-86, 20-98-87
23-10-54. Lombard l?Ożyczkl, komis. Pod samochody niskoprocenlowe pożyczki, Gdynia, Morska 171
31·62-08. Najtańszy lombard przyjmujemy wszystko Gdańsk. 20132
31 -70-21 wew. 25;
obok Zbrojowni.

12512

17918

3963

EST.

Przejazdy autokarowe Niemcy, 31-55-25. Brama Wyżynna
(siedziba PTTK). Biuro Brokerów, 31•
28-61 /407 (siedziba NOT), Panda • Tczew (0-69) 31 -46-60
5582

3.1104

HIGH-SOCIETY - Elżbietań
ska 10111, 31-51 -11 , mikrobus Koln - codziennie. Przewozy międzynarodowe. Wczasy. Wycieczki

ISABEL • supertanie przewozy
- Hamburg, posiłek. napoje,
ubezpieczenie w cenie biletu, tel. 41 -9889
JURMAŁA sanatorium ' Bur-

sztynowy Brzeg', 'Balticana", 51-20-74
7663

JURMAŁA. Petersburg, Zakopa-

ne, Leotour 72-21-66

5410

14703

.TOWARZYSKIE
1 - 39-47-06 - "Messalina"

14369

1 A ROZI
41-10-60

-

Agencja Całodobowa,
8923

1-31 -65-48 - Agencja
15265

1. 23-32-20

Non stop

110n

"Ares"

1. 52-42-57,

20t15

1. 57-10·98. Agencja Bingo
zaprasza do nowo otwarte•

1. 57-82-99

„Pussycat"

1A ANIOŁKI
56-49-30

20116

Charliego
1525511

1AASTRA. 56-51-05

19303

1A CELINA zaprasza 56-15-97

1525~~

1A DYSKRECJA 53-70-29

15255

56-37-02, Ewa.

22-49-51 • lntermax dziewczyny, panowie (całodobowo)
4352

23-40•85 - Eden
17052

AGf~JCJA zaprasza.
314-524
21415

8919

AGENCJA Zuzanna zaprasza 56-46-09
15720

ANABELLSARITTY, 24·
08-43
14342

CAŁODOBOWA agencja

Paloma, 43.59.47

12960

CORA, 57-48-78
20070

EDERA. 56-98-24, zatrndnimy.
FOKUS· 51-62-44

9331

NOCNE igraszki, 569-896

159-iS

TOP Service zaorasza,
56-98-96 9333
•
CALL Boy (22-6) - 32-98-02
19271

DAMA Pik · 270-446
16661

DANA zaprasza Panów, 53-06-48
41181

JANET zaprasza. 21-64-74
18853

LIDIA (0-69) 31 -44-96, wycieczki,
przejazdy autokarowe, wczasy, piel·
grzymka - Izrael
R•1593

LONDYN •przewozy autokarowe,

KLUB Paradis zaprasza 20.00 - 6.00,
Sopot, 2eromskiego 6, 51-49-60
15256

MAXIMUM relaxu zapewni Ci Klub Manuella, 24-35-48

wycieczki, 31-76-10, Muza

16655

51-40-51
Tarot

Lombard,

MAXITOUR - przewozy: Marsylia, Nicea, Lyon, Paryż, Osnabruck,
Londyn, Rzym. Codziennie: Hamburg,
Kolonia Wczasy, wynajem mikrobusów 41-21-82
14711

NEPTUN - koncesjonowane przewozy. Koln, Gdańsk, Powstańców
Warszawskich 3 -32-34-22
6252

PARYŻ- 1 1 + 16.XI - Swiatowa
Wystawa Budownic1Wa + program turystyczny. Balticana, 51-20-74

PRZEJAZDY Rzym Florencja, Bolonia, Wenecja, Wiedeń. Wideo, klimatyzacja, 31-40-42, 31-12-15
16407

Astrolog. Wróżenie -

SAMIDE • 22-13-47. Przewozy ro-

SANDRA 22-24·61
14035

TAMARA zaprasza panów, 25-02-42
17097

TRANSPORT
PRZESYŁKI ekspresowe, najtańsze pomiędzy Warsza•
wą, Gdańskiem, Olsztynem, Białymsto
kiem, Poznaniem, Szczecinem, Łodzią,
Katowicami, Krakowem - już od 2200
zł/kg . "Van" · Gdańsk 43-23-06;
Warszawa 38-92-1 4 w. 204. Zainteresowanym prześlemy pełną ofertę cenową
8109

SPEDKON - transport - spedycja. 213-292

dzin marynarzy. Wynajemmikrobusów
1'410

RUSZTOWANIA · odnajem, żwir suszony do piaskowania - sprzedaż. ,Polka!",
23-36-56

międzynarodowe

17210

14807

4465

YOU-TOO Przewozy
51-33-88

13156

14034

13171

16496

- wyi Au slraliśl :
przewozy - Europa, "W••
batur",41 -37-13
Oc eani ę

14412

OFERTY matrymonialne 'Sandra', 2224-61

33140

PRZEPROWADZKI, 57-90-33

DOOKOŁA świata

cieczka przez

Gdańsk

I MATRYMONIALNE I

PRZEPROWADZKI · transport. 57-1268
PRZEPROWADZKI, 48-51 -83

5588

WYNAJEM autokarów, 57-44-52

5563

6920

PRODUKCJA i naprawa plandek, tel.
79-13-98, 25-07-13

SZWAJCARIA, Słowacja, Zakopane,
Międzybrodzie Bialskie, Korbielów - jesień, zima • wczasy, zimowiska ,Balticana" • 51 -20-74

14413

15265

Ż'NIR przywiozę 48-54-76

PRALKI, 41-67-94

15910

AGENCJA „Amadea",

78-1 8, ulgi

PRALKI - naprawa, 23-44-48. 20-19;~
12419

SŁUŻYMY wyjazdami za granicę. Autocentrala. Zapraszamy od 10.00 • 20.00.
53-59-97

tel. 25-02-85

14712

HALLO, Koln - przewozy. 41-

2ALUZJE. 32-38-96

2834

130

14190

2ALUZJE, 24-35-66
PARKIECIARSKIE, 31-51-27

- 5 800 OOO "Holidays" - 41-27-61

zy· Europa, 31-01-71, 31 -48-51 wew.

15471

17959

MASlYNOPISANIE komputerowe, 5242-99

2636

14706

MALOWANIE - tapetowanie. 32-74-00,
31 -17-70

MALOWANIE, 23-49-04

279

15735

sprzedaży biletów

DO Europv z Mak-Touristem. Skok r,rzez
okrargły rok, te . 3136-31>
6354

16067

NAJBOGATSZA oferta, posezonowe ceny - wczasy, wycieczki krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia ,Hestia" - ,Auto
Europa" 52-32-51

Globex 20-07-27,

autokarowych - Niemcy, Francja, Benelux 31-76-10

33191

5436

15278

ZAKŁAD

131 13

MIKROBUSY, 213-292

wa, Komandorska 18. 52-73-77

LODÓWKI, 24-88-70
LODÓWKI, 32-51 -19

5567

9248

1176!1

VIDEOFILMOWANIE. 56-53-95

usługi

JESIENNE wycieczki szkolne • Włochy,
Szwajcaria, Francja, Słowacja- Polska •
,Balticana', 51-20-74

go klubu towarzyskiego, 20.00 - 6.00, Gdańsk-Oso

TURYSTYKA
I PODRÓŻE

1555

CENTRUM

20243

20119

1605/J

KRATY ogrodzenia, bramy, 32-33· 1g235

RENOWACJA wanien. 23-45-95

układa parkiet (własny,

14099

WSZELKIE usługi stolarskie, Zbigniew
Adamczyk, 80-850 Gdańsk, ul. Rajska
1-5 gm. 6, tel. 31-23-58

10066

BTU ,Maciek". Przejazdy Niemcy, 4798-28

•

PO:tYCZKI · Lokaty ,Techno-

18153

TRANSPORTOWE, 51-72-37

m io~z kań ,

17ll60

13066

3959

przed•
szkola angielskiego,

VIDEOFILMOWANIE, profesjonalne. 5114-45

KOMPLEKSOWE usługi budowlane, 53-34-08, 41-92-03

15999

PARYŻ· Londyn 13-1 9.1 1.93

21592

USŁUGI

(tanio!), 31-76-10

LOMBARD. Pożyczki, 41-37-13,

MY School zaprasza do

16757

KINESKOPY· sprzedaż, montaż, 32-4950

WYCIECZKI - Włochy, Londyn

NIEDROGIE przejazdy i wycieczki do
Londynu 'Holidays" 41-27-61

62

TRANSPORT · kraj, Europa 3 1, 5 t · 5654-54
TRANSPORT 6t, 39-09-75

18288

5595

Błyskawiczne pożyczki pod zastaw samochodów, RTV.
Sopot, Sikorskiego 7, tel. 51-16-88 14510

12992

17191

KAFELKOWANIE. Hydraulika. Remonty
mieszkań 24-03-57

21-73-71, 21-88-21 Włochy, Szwajcaria,
Paryż, wycieczki szkolne, wynajem autokarów, mikrobusów

LOMBARD.

31m

TRANSPORT 1,5 t, 51-01-49

6170

ELEKTRYCZNE - 41-51·79

staw, Sopot, Haffnera 24/1, 51-47-12

WEEKEND, Gdynia, Mściwoja 3,

20249

TŁUMACZE przysięgli

TRANSPORT 1,5 t, 21-81-97

8234

DRZWI drewniane dodatkowe, 41 -79-91

pożyczki pod za-

LOMBARD

14557

TELEWIZYJNE, 31-85-23

8726

DRZWI stalowe, przeciwwłamaniowe,
kraty, inne, 25-53-27

ELEKTROINSTALACJE 48-74-27

staw. Waty Piastowskie 1 (zieleniak),
pok. 107, I piętro, 374-234, 374-534
3435

dojazd, 52-44·

KAFELKOWANIE, hydraulika 56-15;!~9

16235

DOMOFONY, alarrny, instalacje, serwis
-Energomont 51 -29-41

10436

WRÓ:tBY 'Luna'. 22-12-70

PRALKI · 32-28-48

DEKARSKIE, 20-95-61

DOMOFONY, 57-42-38

Wrzeszcz, 41-24-32

LOMBARD - pożyczki pod za-

17112

WIZYTÓWKI, zaproszenia,
poligrafia, komputerowy skład tekslów 'Unicorns" Gdańsk, lei. 374-762, ul. Wały Piastowskie 1, pok. 812

1526111

TRANSPORT 57-70·96

33107

13121

TRANSPORT międzynarodo

'

LOMBARD · samochody, RTV, złoto vis - a -vis dworca PKP

HYDRAULICZNO • gazowe, elektryczne. 72-62-64

1e9n

13079

CYKLINOWANIE, 47-90-58

vi-

TELENAPRAWA Sony inne .
deo - 32-37-30 23-51-04

12603

Mix', 20-57-29

KOMINKI, 32-54·53

18035

Neptun, Helios • dojazd bezpłatny, 31 88-63, 41 -01-66

rolety - produkcja, mont aż, Gdańsk
Piecki, Piekarnicza 1, teL/fax 32-62-51
w. 208

48-94, 52-43-11 . Raty

1914&'1

PROJEKTY - architektura, kon-

3274

41-08-91 • Architekci s.c. - Projektowanie architektonicz-

ALARMY,

fia - 31-99-55 (Pro-Omnia)

17148

15492

38667

10444

TANI transport, tel. 25-04-65

nia, I Armii WP 15

TRANSPORT kraj, zagranica, 48-~J;~y,

KOMINKI, 71-31-54

CYKLINOWANIE, 51-56-70

szkolenia
komputerowe C-bit, 31 -42-

19329

3269

LOMBARD samochodowy · RTV, złoto, 20-39-24, Gdy-

149:ló

CYKLINOWANIE, 20-74-81

PARKIET - układanie wszelkich
wzorów także pałacowych, 48-79-71 2217

SlYBKIE, skuteczne

SZKLENIE - folie - szyby antywtamaniowe, 31-82-66

Niepodległości

HYDRAULICZNO · gazowe, 32-73-ę~52

KAFELKOWANIE, 81-46-87

CYKLINOWANIE, 53-63-85

CYKLINOWANIE, 52-79•81

20142

SZKLENIE okien, wystaw, 41-08-071048<

2 LOMBARD - samochody,
RTV, złoto. Sopol, al
743, tel. 51-15-50

Wrzeszcz, Miszewskiego 12/13

19903

KAFELKOWANIE, 57-98-70

CYKLINOWANIE. 32-17-42

STUDENTKA z Getyngi udzieli lekcji
niemieckiego. 21-90-40
bary 3, 31-63-37

STOLARSTWO • rachunki, tel. 52-2~~ł

HYDRAULICZNO· gazowe, 32-98·9a 22

KAFELKOWANIE, 32-34-29

CYKLINOWANIE 53-14-09

CYKLINOWANIE, malowanie, 32-5~~

SZKOŁA tańca, Gdańsk, Sw. Bar-

STOLARSKIE, 24-47-TT

niemiecki, angielski, 21-93-64, 21 -15-84, Gdynia, Starowiejska 48/11

KAFELKOWANIE, 71-33-55

20-18-62

OGRZEWANIE. lnsta•
lacje wodne. Gwarancja 48-71-23
1'292

5328

31-

15539

HYDRAULICZNE, 51-96-38

19360

. ogrodzenia ·Rubens", 32-03-62

15943

HYDRAULICZNE, 25-37-82

KAFELKOWANIE, tel. 51-54-75

BOAZERIA, zabudowy, 53-49-28

CYKLINOWANIE, lakierowanie • 52-78·
15

nowe techniki i technologie, Aakryl s.c.

grzecznościowy,

1 LOMBARD - samochody,
RTV, złoto. Gdańsk• Przymorze, ul. Kołobrzeska 39 F, tel. 53-04-68
3266

17993

KAFELKOWANIE, 53-39-77

LODÓWKI - 51-84-61

21-53-53

HYDRAULICZNE, 23-70-61

11124

CYKLINOWANIE, 56-01 -95

15266

15263

KAFELKOWANIE, 22- t 9-61

LODÓWKI, zamrażar
ki. 52-16-53
15709
MALOWANIE - doradztwo,

HYDRAULICZNE · przepychanie kanalizacji, 39-97-27

15'66

12266

44

HESTIA - ubezpieczenia, 41-90-1610482

KAFELKOWANIE, tel. 24-46-53

BIURO rachunkowe, 23-74-59

CHŁODNICZE,

GLAZURA, terakota, solionie, tel. 48-3437, 52-00-93 w.19

12m

19051

FOLIE

12409

16931

HYDRAULICZNE,
34-38

16066

11063

przeciwwłamaniowe, kraty,
ogrodzenia, 32-45-57, 41 -86-43 21511

DRZWI

12393

8760

65-16

DEZYNSEKCJA, deratyza-

GAZOWE, 32-28-30

GLAZURA, marmury. Rachunki VAT.
23-66-02

ŻALUZJE producent, Urbaniak
95 tys. Gdynia, Słupecka 21 (od Warszawskiej), 20-62-40, Gdańsk, 32·2~a&i

11566

12051

kizy, rolety, drzwi harmonijkowe, produkcja, montaż, Gdańsk. Rajska 1, 31-3123

ŻALUZJE pionowe pro-

SPóŁDZIELNIA Mieszkaniowa 'Estakada" zleci montaż domofonów, 211-203

1""'°

GAZOWE, 32-10-14

ŻALUZJE pionowe, mar-

BIURO Tłumaczeń "Babel', Sepet,
Ks. Pomorskich 9, 10.00 - 16.00. 51-4372

13122

GAZOWE, 53-71-22

ducent - gwarancja,
110, 52-37-36

7884

FIRMA Ma-An, 57-94-72, układanie parkietu, mozaiki (v.iasny, powierzony), cyklinowanie, gwarancja.

13399

p;zychodów. rozliczenia VAT Gdańsk, ul. Kołobrzeska 41i31 . Tel./fax
53-46-88, 53-11-27 w. 35 od 10.00 18.00

14860

PRZEDSZKOLE Euroschool już w Ortowie, 20-45·8~6140

!ALLUX. Żaluzje poziome, pionowe. Rolety. Bezterminowa gwarancja.
31-27-84

ROSYJSKI · Dom Technika, tel. 31 -2861

16139

FAMILY School - Rumia
Szkota 9 sobotni kurs FC, nie-

,sięga

10457

16987

34-96

BIURO rachunkowe -

6001

15664

niemieckiego. Róż ne poziomy. Gdynia,
Władysława IV/54, 20-50-63, Wrzeszcz,
41 -47-13

BIURO rachunkowe ,
tel. 53-27-02 Gdańsk, Piastowska 1ł1t5

16Zl9

PRAWO jazoy B - Cena 1 300 OOO. 3241-40, 41-29-60

AST AR - kursy angielskiego,

43132

tech, 31 -66-35

MATEMATYKA, 56-34-50

6592

NAUKA

kraty,

KOSZTORYSOWANIE

MATEMATYKA, 47-96-40

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

8924

BALKONY - zabudowy,
inne, 41-12-44

216?.8

masaż,

WYJAZDOWA pomoc lekarska, dzieci,
dorośli, EKG, 57•63-25, 56-27-40

19137

DEZYNSEKCJA. Gwaran-

18855

NORD-MEDICA • USG, gastro skopia, EKG, kolonoskopia, porady, 51 -0504 Sopot, Kościuszki 58

bilansów. Technoe-

KOREPETYCJE z matematyki, fizyki, informatyki · udziela student elektroniki,
tel. grzecznościowy 53-36-05

INTERNISTA wizyty domowe, 53·4~~P,
LOGOPEDA, 32-17-63, 41-63-21

BADANIE
xp011 -38-43-1O

KOREPETYCJE - agencja , 41-82-~~795

36412

GINEKOLOGIA . wyjazdy do kliniki w Kaliningradzie, tel. 52-08-33 14894

18270

cja, 51-87-59

GINEKOLOG, 41-19-85
12485

12-09

;

FIZYKA, matematyka, tel. 53-81-37
GEOGRAFIA, rosyjski. 56-37-68

AUTOALARMY, alarmy, 23-

51-81-88. Adekwatna do Twojej sytuacji
życiowej wróżba kart Tarota podpowie,
uchroni, ostrzeże wróżka Stefania.
15422

TRAPER ekspresowo Frankfurt,
Stuttgart, czwartki, 31-51-11, 41-36·54
1◄702

5435

TRANSPORT 6-12 ton - 39-05-11
15917

TRANSPORT · 4 t, tanio, 32-49-64
16243
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ziś o godz. 19 w Sali Mie-

Dwa lata problemu przy ul. Jana z Kolna
_

·

_., EATRY

Urzędnic e

KINA

GDAŃSK

GDAŃSK, Neptun, Jurassic

Wybrzeże

Park, USA. od 12 I., godz. 10;
Bohater ostatniej akcji, USA, od
15 I., g. 12.30; Sliver, USA, od
181., g. 15, 17.30, 20
Helikon-Kameralne, Trzy kolory - Niebieski - fr JszwajcJpol.,
od 151., g. IO, 12, 14, 20; SKSF
(zamknięte), g. 16. 18
żak, Pajęczarki, poi., od 15 I., g.
16; Niebezpieczne związki,
USA, od 15 I., g. 18; DKF Harry Angel, USA, g. 20.10
NOWY PORT, Nord, Mistrz
deskorolki, USA, od 121.. g. 16,
18; Wspaniali Baker Boys,
USA,od 15 l.,g.20
PRUSZCZ GD., Ikar, Snajper,
USA, od 15 l., g. 18, 20
Krakus, Smętarz dla zwierzaków, USA, od 15 I., g. 16.30;
Skaza, USA, od 18 I., g. 18.30
WRZESZCZ, Znicz, (dolby stereo) - Jurassic Park, USA, od 12
1..g.15.17.30,20
Bajka , Wędrówka do domu,
USA, bo., g. 16; Bohater ostatniej akcji, USA, od 15 I., g. 18,
20
Zawisza, Kochanie powiększy
łem dzieciaka, USA, od 12 l., g.
16; Zabójcza br~ń III, USA, od
15 I., g. 18; Twm Peaks, USA,
od 15 l., g. 20
SOPOT, Bałtyk, Wędrówka do
domu, bo., USA, g. 16, 18 (dubbing); Ucieczka niewinnego,
wł., od 15 l., g. 20
Polonia, Hot Shots II, USA, od
12 l., g. 16; Bohater ostatniej
akcji, USA.od 121.,g.17.45,20
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

- Duża Scena - Moralność pani Dulskiej, g. 18
Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka - Muzyczny Kosmos - widowisko dla dzieci, g.
IO i 12; W kręgu wielkiej muzyki, wykonawcy: Kwartet
smyczkowy, Chór „Continuo",
g. 17 (foyer)

M U.ZEA
GDAŃSK, Poczty i Telekomu-

nikacji, wg. 10-16
Muzeum Archeologiczne, ul.
Mariacka 25/26 - - czynna codziennie od g. 9-16, środa - 1017; sob. i niedz. IO-! 6; oprócz
pon.
Żuraw, Budynek „B", statekmuzeum „Sołdek" oraz Muzeum na Ołowiance - wtorek
do piątku godz. 9.30-16; w soboty i niedziele od l O do 16;
poniedziałek - nieczynne
Wartownia nr l na Westerplatte godz. 9-16, codziennie
Oliwa, (ul. Bytowska la) - Zabytkowa Kuźnia Wodna nad
Potokiem Oliwskim, wg. 10-15
Muzeum Narodowe w Gdań
sku, Gdańsk, ul. Toruńska I czynne: wt., śr., czw., sob ..: 1016; niedz. 11-16, pon. i pt. nieczynne.
Muzeum Narodowe w Gdań
sku - Oddział Sztuki Współ
czesnej w Oliwie - Pałac Opatów: niedz., 10-16; wt. , śr.,
czw., pt., sob. 9-15, pon . nieczynne

r zow•sko

W gdańskim Unędzle Mlelsklm obiecano, ie vsuwanle
gruzu ze zburzonego domu przy ul, Jana z Kolna zostanie
rozpoczęte lui w przyszłym miesiącu, W sądzie, od prawie
roku trwa rozprawa, po którel rozstrzygnięciu okaie się kto
powinien zapłacić za jego wywiezienie,
na decyzję
teraz rozpoczniemy
wywożenie gruzu i rozbiórkę
tego co pozostało po kamieni- Bez

względu

sądu już

szczańskiej Ratusza Staromiejskiego przy ul. Korzennej w Gdańsku odbędzie się
koncert muzyki elektronicznej .
Wystąpi francuska grupa „Grame" z Lyonu w składzie: Anne
Chamussy - obój i rożek angielski, Manuel Schweizer - fortepian oraz Daniel D' A damo,

dowski. Zarazem wyjaśniono
nam , iż porządkowanie gruzowiska będzie trwało do końca
listopada br.

wal wycofać się z zobowiązań
wobec miejskiego przedsię
biorstwa.
Z informacJi uzyskanych od
J. Lewandowskiego wynika, że
sąd sprawę rozpatruje już od
roku. M. M ałkowska zapewniła nas, że wcześniej nie można
było wywieźć gruzu. - Czekaliśmy na decyzję naszych pra-

Muzyka
elektroniczna
wRatuszu

~

K.K.

~

I
I

Centrum Edukacji Teatralnej
oraz Policealna Szkoła Służb Socjalnych w Gdańsku nawiązały
kontakty z pracownikami socjalnymi zajmującymi się pracą
z młodzieżą w jednej z berliń
skich dzielnic. Stałą współpracę
zainaugurowali rozpoczętym
wczoraj kilkudniowym seminarium, podczas którego goście
i gospodarze wymienią doświad
czenia dotyczące funkcjonowania domów kultury, klubów oraz
podobnych im placówek oświa
towych, wychowawczych i profilaktycznych.
Do Gdańska przyjeżdża dziesięcioosobowa grupa przedstawicieli Verband fiir Sozialkulturelle
Arbeit. Goście odwiedzą m.in.
Starogradzkic Centrum Kultury,
policealną szkolę w Brzeźnie ,
dom dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Nowym
Porcie, ośrodek DDA (dorosłe

II
'

~
~

w

~

~~

A PTEKI

Rewizyta z Holandii
Akademicki chór „Continuo" z Sopotu, który dofinansowywany jest przez Urząd Miasta, dosyć często koncertuje w najprzeróż
niejszych zakątkach Europy zachodniej. Stosunkowo niedawno
prezentował pieśni cerkiewne i patriotyczne w Holandii. Zaprzyjaźnił się tam z miejscowym chórem Veluws Vocaal Ansemble ,
który sopocianie zaprosili z koncertem do siebie. Tak więc w najbliższy czwartek (2 1 października) o godz. 18 w sali konferencyjnej UM. Veluws Vocaal Ansemble z Holandii zaśpie wa utwory
Sweelinca, Janneauina, Elgara , Mendelsona i Bramsa.
Podczas ostatniego pobytu prezydenta Jana Kozłowskiego
w Zakopanem ustalono, że oba bliźniacze miasta rozpiszą konkurs wiedzy na swój temat - o Sopocie w stolicy Tatr i na odwrót.
Ponoć nagrodą ma być tygodniowy pobyt w luksusowym hotelu
jednego z tych kurortów. Jednocześnie burmistrz Zakopanego zaprosił wszystkich sopocian na grzany miód do najstarszej karczmy „U Wnuka" mieszczącej się na ul. Kościeliskiej. Ci, którzy
wylegitymują się stałym meldunkiem w Sopocie otrzymają ten
wspaniały napój za darmo.

Kolorowy katalog Mondrawskiego
W ubiegłym tygodn iu w galerii „Triada" na ul. Boh. Monte
Cassino otwarto ekspozycję malarstwa Henryka Mondrawskiego.
Wraz z wystawą ukazał się pierwszy kolorowy katalog tego artysty, sponsorowany przez Urząd M iasta.

mig

Polsko-niemieckie seminarium
Jak to robią inni?

,

,

"

rozmaitości

Gnany miód „U Wnuka" za darmo

Yan n Or!arey, Francois Estager
i James Giroudon.
Grupa „Grame" złożona jest
z kompozytorów francuskich
i zagranicznych. Zajmuje się
tworzeniem muzyki instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej ,
mieszanej (instrument i przewornik elektroakustyczny) oraz interaktywnej polegającej na wzajemnym oddziaływaniu instrumentu i elektroniki.

~'
,
~

Sopockie

cy - powiedziała Maria Mał
kowska, c:zlonek Zarzadu MiastaGdańska. - Za wyko~anie tej
pracy zapłaci Przedsiębiorstwo
Gospodarki r-..-t ieszknniowej z
Nowego Portu .
Józef Lewandowski, dyrektor PGM poinformował „DB",
że trwają przygotowania do
przetargu . - Od momentu jego
ogłoszenia będziemy czekali
14 dni na oferentów, którzy
uprzątną gruz - dodał Lewan-

Sprawa trafiła do sądu poz umowy na rozbiórkę
budynku oraz wywiezienie
uzyskanych w ten sposób materiałów budowlanych nie wywiązał się pan E. Umowę
z PGM podpisał dwa lata
nieważ

wcześniej. Jednakże zmieniły
się koszty robót budowlanych.
Podrożał także transport. Pan
E. zakładał, że zarobi na sprzedaży materiału

z rozbiórki.

uzyskanego
próbo-

wników - powiedziała. Zarazem objaśniła, że w UM nic
chciano ryzykować bezpowrotnej straty pieniędzy za wykonaną pracę przy ul. Jana z Kolna. - Jeżeli sąd zadecyduje, że
pan E. powinien jednak zapła
cić za uprzątnięci e . to PGM
odzyska swoje pieniądze -

usłyszeliś~y.

Skrzętnie

GDAŃSK. ul. Długa Grobla 7

Kuba Urbański

dzieci alkoholików) w Gdańsku .
Program seminarium przewiduje
też dyskusje i referaty. Jednym
z ciekawszych będzie zapewne
wystąpienie Benedykta Wojcieszka na temat grup alternatywnych a obszaru zainteresowania
profesjonalistów.
Maciej Nowak, dyrektor
Nadbałtyckiego Centrum Kultury i Centrum Edukacji Teatralnej, jest przekonany, że nowoczesne metody pracy niemieckich pedagogów warte są !XJpularyzaeji na naszym gruncie. Reprezentują oni nowoczesne
podejście do wielu zagadnień,
podejmują nawet działan ia
z członkami młodz ie żowych
gangów i innych nieformalnych
grup, w przekonaniu. i:e ich energię da się \Jl,)'korzystać !XJzytywnie. Inną też rolę wyznaczają placówkom kulturalno-wychowawA.J.
czym.

(tel. 3 1-52-51 ), WRZESZCZ,
ul. Grunwaldzka 60 (lei. 47-2542). GD AŃSK - PRZYMORZE. ul. Opolska 3 (tel. 56-3822), GDAŃSK-ZASPA, ul. Pilotów 2 1 (tel. 56-92-71), SOPOT, ul. Grunwaldzka 64 (tel.
51-21-54)

TELEFON
---:3 1 20 62DO REPORTERA
A ludzie mokną
Mieszkańcy Oliwy zwracają
uwagę na brak wiat na przy-

stankach tramwajowych przy
ul. Wita Stwosza i ul. Obroń 
ców Wybrzeża na Przymorzu.
Padają deszcze, wieją wiatry,
a wiat jak nie ma, tak nie ma
i to od dawna.

Czas stanął w miejscu?
Punkty reklamowe wyrastają
w mieście jak grzyby po deszczu. Niektóre z nich są w postaci zegarów. ,,Czasomierze"
w pudelkach kręcą się , zwracają uwagę, ale co z tego. Wskazówki obracały s ię na nich tylko do pewnego momentu - !XJtem stanęły. I stoją tak na więk
szości zegarów . My lą i tworzą
przez to raczej antyreklamę
świadczącą o niesolidnośc i
firm.

Kto ma sok?
ki lkanaście mies i ęcy . Zachorowało . Leżało
w szpitalu . Już jest lepiej. ale
aby było całkiem dobrze. zgodnie z zaleceniem lekarza, powinno pić sok z żurawin. I !utaj
dopiero zaczął się problem. Rodzice nigdzie nie mogą go dostać. Poruszono najbliższą rodzinę, znajomych, dzwoniono
do ponad 40 aptek i sklepów .
Nigdzie nie ma soku! Jeśli kto!.
z naszych Czytelników ma
w swoich zapasach ten cenny
specjał prosimy o kontakt pod
numerem 56-10-03 lub 56- I 315. Prosić pani ą Annę.

Dziecko m a

O STRE
D Y ~ URY
Chirurgia - Szpital im. Kopernika, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1/6; Interna - Szpital Stoczniowy Gdańsk; Okulistyka Akademia Medyczna, Gdańsk,
ul. Dębinki 7

Było

P OGOTOWIA
RATUNKOWE
os zczędności

na

z asługuje fakt , że
w roku ub ie głym, za kon uwa gę

serwację

i

energię

elek-

try czną zapła

cono w Gdań 
sku 15 mld 830
mln zł. W tym
roku przezna czono na ten
cel 25 mld. 823
mln.

K:\

i
Sopot
ul. Grunwaldzka 12/16
tel./fax: 51-53-81, 51-55-38

;~
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otrzymaniem atrakcyjnego mieszl,ania Z• lub !•pokojowego
J
na terenie Gdyni rglof się do SM ,stoaniowiec" wGdyni, ul, Morska153,

1

Oferujemy bardzo duży wybór mieszkań o zróżnicowanych metrażach
i atrakcyjnych cenach, w budynkach o urozmaiconej architekturze znacznie
odbiegającej od wielkiej płyty budowanych metodą tradycyjną.

~

tel. 27-05-77 lub 27-08-50.

DWO . CGltU!K -

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

FIRST CLASS SA informuje, że w dniu 1.10.1993 r.
został przekazany do eksploatacji I etap restrukturyzacji
Dworca Głównego PKP w Gdańsku.
Zapraszamy do odwiedzenia punktów handlowych
i usługowych.
Jeżeli chcecie by ć współinwestorem i prowadzić
działalność w podobnych obiektach, zgłośc ie się do
siedziby firmy. Ostatnie wolne powierzchnie do
dyspozycji Państwa - wariant Il B.
7243

I

Jelell Jestef zalnteresowanaf•YI

~

7' FirstClass

'•':'~: .~-~- • .

@g

~
~

Przez prawie sto lat na ul.
Mickiewicza, przy posesji 45,
we Wrzeszczu rosło drzewo.
Stuletnia tuja była tam jeszcze
wczoraj rano, po południu już
jej nie było ...

eza

Przypominamy, że telefon
do reportera czynny jest co•
dziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 10 - 13.

Sp-ka zo.o. wGdańsku

oferuje do Bpl'8edaś9

mieszkania w rea lizowanych 4- i 5-rodzinnych
domach mieszkalnych.
.&. mieszkania i ceny atrakcyjne
.&. garaż do każdego mieszkania

„ INTERCON" Sp-ka z o.o. Gdańsk, Krzemowa 6/B 12
~
tel. 390-379, w godz. 8.00 - 15.00
'"'
lub Sp-nia Mieszkaniowa „ORUN IA" Gdańsk, Krzemowa 2, tel. 390-801 do 3 ;

INF0RMAOE
798)

i Handlowe

83-332 BOROWOk. GDAŃSKA, ul. D!uga 23 tel. (058) 81-38-56, fax (0-58) 81-32-00
f(06}0CZESIYA KOM/>UKS06}/ł rlCfff(tKA GRZlb}CZlł
Projektowanie, dostawy sprzętu i urządzeń, instalacje c.o. i wod.-kan.

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•

„ I NT ERCON"

drzewo · nie ma
drzewa

katty od 10-9500 kW -Schiifer, Viessmann, Fr61ing, Brótje • palniki -odpowiednio do mocy kotta -Giersch i Kórting
zbiorniki paliwowe od 700·25OOO I -SchOtz
• rury mied;:ianei zwarzyw sztucznych (ogrzewanie podłogowe)
przewody kominowe -Selkirk, Otavi
• armaturę wodną, gazową i oleJową
pompy . Grundfos
, grzejniki c.o., zawory termostatyczne (Oventrop)
c1śrnemowe naczynia wzb1
orcze od 1-1 OOOO \. Rellex
• izolacje - Missel.
Realizujemy obiekty od domków jednorodzinnych do kottowni dużych mocy.
2921

SPRQŹA RKI
i agregaty sp~
kowe o ciś. od 4 do 10 bar
produkuje i oferuje:
Pnedsiębłorstwo Produkcji Spręt.arek

"

Airpol"

61-034 Poznań. ul. Krańcowa 15
Tel. 762-960 , 770-002, 762-980, fax 771 741, tlx 0414232
Szcugóły - ogłoszenie w

poprzednim i następnym tygodniu
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CZASIE
• 22

o.o. Redemp•
torystów pr'.l.y ul. Portowej,
w godzinach 15 • 17 wydawane

będą bezpłatne

karty
(1, o:.:naczoną god:óspotkanie chorych
z Clivem Harrisem, który
przyjmować będzie 4 listopa .
da, w godz. (i - 16 w Kościele
św. Kazimierza w Gdańsku
Zaspie, ul. Pilotóvv I.
• 23 pazdlitn11ka w auli
Wyhzej Szkoły Morskiej
odbędzie się walne zgroma
dzenie ,·zlonków Stowarzyszenia Kapitanów Żeglug,
Wielkiej, podc:t.as którego
odbęd11 się wybory nowych
w!ad1,. Początek o godzinie 9.
• 22 paidziermka w Sax
.Clubie Teatru Miejskiego
odbędzie się kolejny koncert
jazzowy, w którym wystąpi
zespól .,Łoskot". Początek
o g~zinie 21.
•
W ubiegłym tygodmu
podaliśmy, że zapowiadany
na terenie hali targowej 15
października happening . zo-·
t1tal pnelożony na 22 paidziernika Okazuje się; że
i ten termin jest nieaktualny.
Żeby nie zapeszyć, nowego
na razie nie podajemy.
•
Przypominamy. ze
sprzedawane są na okre~ od
25 października do 3 listopa•
da licencje na handel ulic:.my
zniczami i kwiatami przed
-g dyńskimi cmentarzami.
Wszelkie informacje uzyskać
można w pokoju 230 Urzędu
Miasta, teL20-72-71 -... . 285,

Teatr Miejski (ul. Bema 26) Teatr Muzyczny (pl.Grun-

U

J
FoL GJasny

Równanie I wieloma niewiadomymi

Kiedy staną domy komunalne?
Sytuacja mieszkaniowa w Gdyni nie lest ani lepsza, ani
gorsza nii w innych miastach tej wielkości, W spółdzlelnlach
mieszkaniowych (dane z 1992 r.) zarefestrowanych jest
1 0600 osób, Kolejka oczekujących na lokal komunalny
liczy około cllernaścle tysięcy rodzin. Około tysiąc zajmuje
mieszkania substandardowe, bez elementarnych wygód, w
budynkach nadających się do rozbiórki. Potrzelty łatwo
obliczyć. Pny obecnym tempie budownictwa • Ich
zaspokojenie potrwać moie trzydzieści lat.

T

(co nie znaczy substandardowych) budynków, Miały być
gotowe do końca maja, na razie są tylko koncepcje.
Pozostaje najtrudniejsze pytanie - niewiadoma: ..za co",
Przez cały bieżący rok problemu tego nie udało się rozwią
zać. System francuski, stanowiący wzorzec przy tworzeniu
naszego, opiera się przede

mowy zawarły dotąd niem na polski grunt wzoru
z MOPS cztery stowapraktykowanego'w Niemczech. i
nyszeni a: PCK - na Zadaniem takiej stacji jest od- ~
opiekę nad 105 osobami. PKPS
ciążenie szpitali poprzez <loko- ,
- nad 308 osobami, Agencja nywanie w niej podstawowych ~Usługowa „Pomoc" - nad 48
zabiegów medycznych i sani- ~osobami, Hare Kriszna - na do- tamych (powinna być w związ- ~
starczanie posiłków do dwóch
domów opieki dziennej. Z 18 ku z tym wyposażona w porządną łazienkę) oraz sprawo- ~
ugrupowań, których przedstawiciele obecni byli na spotkaniu. waniem opieki nad chorymi ~
wiele otrzymało dotacje na w domach. Niemcy obiecali
opłacenie kolonii konkretnym
wyposażyć stację w aparaturę ~
dzieciom, a także na inne po- i żywność oraz przeszkolić pietrzeby. Podniesiono jednak, że lęgniarki, tak jak to zrobili
sposób przekazy wania przez w Opolu. Ks. dyrektor oczeku-1
MOPS pieniędz.y na kolonie jest je, że Zarząd Miasta wyznaczy §\
niewłaściwy - kierowane są one
na ten cel lokaL Każda inicjabezpośrednio do rodziny okretywa, której celem jest niesie- ~
ślonego dziecka i zdarza się. że
wykorzystywane są na inne po- nie pomocy, godna jest popar- ~
trzeby. - Albo macie do nas zau- cia, że zaś w tym przypadku ~
fanie. wierzycie, że wskazali- zajął się sprawą Kościół, szansa na realizacj<, wydaje się być ~
śmy właściwe dziecko i potrafimy dopilnować, aby pojechało łatwa: społeczeństwo zbudona kolonie, albo cala ta sprawa wało wiele domów katcchc- ~~
nic ma sensu - mówiono,
tycznych, które nic są na wy- ~
Dyrektor „Caritasu" archi- znaczony cel wykorzystywane, ·
diecezji gdańskiej ks. Ireneusz bo lekcje religii odbywają się ~
Bradtky po informował. że za- w szkołach.
~
mierza w Gdyni założyć stację
Wiesława Kwiatkowska :
socjalną. będącą pr.?.eniesie-

GOPLANA, Ostatni Mohikanin. USA. od I. 12, godz.
15.30, 17 ,30; Tina, USA, od I.
15, godz, 1930;
GROM, Mężowie i kochankowie. USA. od I. 18, godz.
19;

I

lk
Ofiar Grudnia

,-KRONIKA

I

Poo1cv:lliA

I

f

wyjaśnionych okolicznościach
trzydziestotrzyletni mężczy
zna. Ciało denata przewieziono
do zakładu medycyny sądowej

AMG,

Tragedia na budowie
Czterdziestosiedmioletni
mężczyzna wciągał deski na
piętro stawianego domu przy

ulicy Afrykańskiej. Chwila
nieuwagi spowodowała upadek
robotnika l wysokości drugiego piętra i śmierć na miejscu.

Kierowco · orientuj się!
Kierowca samochodu dacia,
wyprzedzając opla skręcające
go w lewo na ulicy Hutniczej.
uderzył w jego bok, a następ
nie zderzył się ze stojącą na
poboczu hondą. Kierowca i pasażer dacii doznali urazu gło
wy i ogólnych potłuczeń.
Brak należytej uwagi i poranna gołoledź na obwodnicy
trójmiejskiej były przyczyną
najechania poloneza na tył jadącego w tym samym kierunku
forda. Szkody spowodowane
wypadkiem oszacowano na
dwadzieścia milionów złotych.
Pasażerce forda opatrzono ranę
ciętą głowy.

CL

Marynarki Wojennej (bulwar
Nadmorski) godz, lO - 16;
Okręt Muzeum ORP „Błyska
wica•· (Skwer Kościuszki )
godz, IO - 17;

Urząd

· s.zPITALE

Pogotowie dla zwierząt: 22-21Śródmieście, Szpital Miejski,

48 (czynne całą dobę)

ul. Wójta Radtkego I, teL 2075-0 l;
Redłowo, Morski, ul. Powstania Styczniowego J, tel. 22-00-

Bank informacji „Broker" -

51;

Cmentarz Witomino. ul. Witomińska 76, teL 20-59-08; 2368-93 w godz, 15-7;
Orłowo, Sleep Time uL Mestwina 16, tel. 24-80-95, usługi
na terenie Trójmiasta (czynne

:'.

By poprawić widoczność na uliJesień i zima to dla odpowiedzialnych za oświetlenie w mieście cach, lampy rtęciowe Zakład Energetyczny zastępuje sodowymi.
służb bodaj najważniejszy czas
pracy. W tym okresie zmrok zapa- W mieście około 30 proc. lamp jest
da wcześnie, gdy miasto jeszcze właśnie tego typu. Umieszcza się
tętni życiem, Dbałość o każdą
je głównie nad przejściami dla pieprzysłowiową żarówkę jest jednym
szych i w okolicy skrzyżowań.
z warunków bezpiecznego poru- Dla sprawnego działania
szania się ulicami oraz braku za- oświetlenia konieczne są sieci kakłóceń komunikacyjnych.
blowe, urządzenia sterujące i poKilka dni temu. wieczorem, miarowe, szafy rozdzielcze. latarUrząd Miasta i Zakład Energetycznie i jedenaście tysięcy opraw ny przeprowadziły kontrolę stanu utrzymanie tego wszystkiego
oświetlenia naszego miasta w śród
w dobrym stanie ~aje dopiero pomieści u. na Płycie Redłowskiej
żądany efekt - mówi kierownik ReR:rm. Parr:., Londyn, \Vilno, Ba:ylea - sprzed dworca g/,iwnego kursują autokarv
i Obłużu.
jonu Oświetlenia Ulic Zakładu
- Generalnie miasto jest oświe Energetycznego, Mieczysław Sza- j lqc:ące Gdrnię dosłownie z całą Europą. Z tego samego placu można pnjechał' także
tlone dobrze - do takiego wniosku dy.• Nasze pogotowie codziennie do Klukowej Huty, S:wmu, Sulęczyna, tyle że autobusem całkiem innego rodzaju.
.
Tekst ifot. WK
doszli po zakończeni u objazdu na- jeździ po mieście, by w razie po...,....,.,......,,........,...,......,.................................,.......................,....,.,,...............
cze I n ik Wydziału Eksploatacji trzeby szybko usunąć awarię,
UM, Lucjan Szpakiewicz i inspekPodczas kontroli zwrócono
tor ds. oświetlenia, Józef Kukieła.
uwagę m. in. na nie oświetlone
li
Tegoroczne budżetowe dwa mi- schody łączące ulicę Ruchu Oporu ,
liardy złotych, przeznaczone na z Bałtycką. ciemny początek ulicy
oświetlenie praktycznie zostały juź
Powstania Wielkopolskiego i częwykorzystane, Zmodernizowano ści ulicy Legionów oraz Północnej.
Trwają ostatnie przygotowania do sobotniej premiery „Ferdylub wyremontowano oświetlenie ciemności panujące na drodze durkc'' Witolda Gombrowicza na scenie Teatru Miejskiego. Jego
ulicy Chylońskiej. Brzechwy, Ma- z Obłuża do Babich Dołów dyrekcja zaprasza widzów już na próby, w przerwie których bc;kuszy1iskicgo, Nałkowskiej i część i w okolicy Muzeum Miasta Gdy- dzie okazja porozmawiać z twórcami spektaklu. Reżyserem gdyń
ulicy Chwarznieńskiej, Zrobiono ni. Jeżeli dołożyć do tego problem skicj inscenirncji „Ferdydurke" jest Waldemar Smigasiewicz,
oświetlenie schodów od ulicy UjejPogórza, Chwarzna i Dąbrowy· a autorem scenografii - Maciej Preyer, Wśród aktorów zobaczyskiego do ulicy Partyzantów. Na przestarzale oświetlenie świetlów- my gościnnie znakomitego Krzysztofa Matuszewskiego z Teatru
Skwerze Kościuszki i bulwarze kowe np, na bulwarze Szwedzkim
w b · ,.
Nadmorskim wykonano częściowo oraz slupy i kable z I 936 roku m. " Y rzczc ·
in. na ulicy Starowiejskiej i AbraPremiera 23 października połączona będzie z wernisażem wyenergooszczędne i estetyczne
hama, 10 mimo dobrej oceny tej stawy malarskiej pt. ..Groteska współczesna", na którą prace
oświetlenie ciągów spacerowych,
Jeszcze w tym roku zostanie za- wyrywkowej kontroli daleko nam gdańskich artystów wybrała Zofia Watrak. Bezpośrednio poprzejeszcze do doskonałości.
dzające premiery w Miejskim wernisaże mają się stać jego tradykończona budowa oświetlenia ulicją (zapoczątkowaną już w poprzednim sezonie).
A.
cy Chwarznieńskiej w okolicy
(mrz)
i ,.Polifarbu".

Ferdydurke''
w M •Ie •Is k •Im

Usługi pogrzebowe:

APTEKI
Śródmieście - apteka nr 19054,

uL Annii Krajowej 42, tel. 2100-32 (czynna codziennie całą

całą dobę);

dobę ) ;

· TAXI

·POGOTOWIA
RATUNKOWE

NATELEFON ,;c,Hallo Taxi Gdynia (x 350) teL
91-90 i 23-18-18;
Radio Taxi Gdynia (taniej) tel.
25-21-21 i 91-99;
Taxi PLUS Gdynia (x 400) tel.
22-05-40;
Tele Tax i (x 400) teL 9 1-95
i 20-25-00 (honoruje karty
.,Clubu S");
Express Taxi (x 350) tel. 24-16
- 24;
Non Stop Taxi Radio Gdynia
(x 350) tel. 91-98 i 25-0 1-01;

Śródmieście, ul. Żwirki i Wigu-

Zarząd

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Wybrzeże"
Gdańsku

ogłasza

konkurs

na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na istniejącą zabudowę budynków
mieszkalno-usługowych będących własnością Spółdziel!7_i Budowl~no-Mieszkan iowej "Wybrzeże" w Gdańsku zlokalizowanych przy uL Grunwaldzk1e1 1 Dmowskiego.
Termin zgłaszania ofert do dnia 29.10.1993 r.
.
Bliższe informacje w Biurze Spółdzielni Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Dmowskiego 4, tel. 41-11-07.

FIRMA PUH GNATEX"
11

UBOJNIA Z ZAKŁADEM PRZETWÓRSTWA MltSA
oferuje:
- szeroki asortyment ~obów wędliniarskich i mięsnych
- wędliny paczkowane próżniowo,

Towar dmtarczdmy codziennie wtasnym transportem
Dla statych klientów stosujemy korzystne rabaty i dogodne formypłatnośo
SERDECZNIE Z/+PRASZAMY DO ~PÓłP!?ACY
83-440 KARSIN, .Jl. Otuga J 6 l, Tel /058) 87-31-14 87-33-70, Tet.lfax /058} 87•33-80, Telex 51-21 Jo

a,

STRAŻ POżARNA

(czynne całą dobę)
Śródmieście , ul. Węglowa 22,
tel. 20-73-19, ul. Śląska tel. 2053-5 J;
Chylonia, uL Chylońska, tel.
23-68-68;
Grabówek, Auto - Gaz. ul.
Hutnicza 2a (czynna całą do-

telefon alarmowy - 998;

bę) ;

POLIC.IA

Zwyc ięstwa, tel.
24-86-77;
Orłowo, al. Zwycięstwa 96, tel.
24-81-75 ; ul. Wielkopolska, tel.
22-30-55;

Kolibki, al.

POGOTOWIA
Ciepłownicze:

Dźwigowe:

Przyiemnie
i bezpiecznie
Jeżeli planują państwo

ro-

I

dzinny spacer, to zachęcamy 0
do odwiedzenia wieży widoko- ,,
wej znajdującej się przy ulicy ~
Kieleckiej, Jesienny widok na- ~
szego miasta i zatoki, przy do- I
brej pogodzie, jest wart trudów
pokonania niewielkiego wznic- .:
sienia,
Niedawno zakończył się i&:
dwumiesięczny remont obiek-1
tu. Firma ,,Natal" z Redy wy- ~
mieniła i zaimpregnowała elementy drewniane podestów \Tu·
oraz uzupełniła istniejące ubyt- ·
ki, Kosztowało to prawie
sześćdziesiąt milionów zło- ~
tych. Teraz uwki naszego mia- fil
sta możemy podziwiać z góry ,
bezpiecznie.
CL

Gminy Krokowa

przetarg nieograniczony

na wykonanie linii wodociągowej
w miejscowości Dębki.
Inwestycja obejmuje: wykonanie sieci wodociągowej zewnętrznej 0 150+50 mm z rur
PCV o długości łącznej 5170 mb.
Dostarczona oferta winna zawierać koszt i terminy wykonania zadania, Warunki uczestnictwa oraz kosztorysy ślepe można otrzymać po wpłacie (bezzwrotnej) 2 mln zL
Z dokumentacją techniczną - po spełnieniu powyższego, należy zapoznać się w Urzę
dzie Gminy Krokowa, uL Szkolna 2, pok. nr 19, po uzgodnieniu terminu telefonicznie
(nrteL 737-180),
Przystępujący do przetargu winni złożyć wadium w wysokości 50 mln zL
Wadium oraz ofertę w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Wodociąg Dębki" należy składać w terminie do dnia 29 .1O,1993 r., godz. 11 .00.

8213

STAC.IE

·BENZY-NOWE

Komenda Rejonowa, Gdynia,
ul. Portowa 15, tel. 997, oficer
dyżurny 20-63-43,

'~~

ogłasza

usługi, handel, produkcja - tel.
24-07-79, w godz . 9 -17;

II
I

w mieście

Miejski Gdyni: 20-72-

71;

ry 14, czynne całą dobę - nagle
zachorowania i przewozy chorych. teL 20-00-01, 20-00-02,
ambulatorium stomatologiczne
- czynne w godz, 20 - 7;
Obłuże - Podstacja Działu Pomocy Doraźnej/ ul. Białowie
ska l , tel. 25-19-99, dla mieszkańców dzielnic: Obłuże, Pogórze, Oksywie, gm, Kosakowo - pediatra, lekarz ogólny ,
gabinet zabiegowy, czynne
w godz. 15.30- 7;
LEKARZ DOMOWY, ALK~ MEDYK, 20-68-16; 31-89-53;

Jeszcze nie wszędzie jasno

w

Galeria „Cyganeria" (ul. 3
Maja 27, tel. 20-87-38) , wystawa malarstwa Stanisława
Olesiejuka, w godz. 11 - 20;
Galeria Telewizyjna (ul. Derdowskiego li , teL 21-9 l -78)
- Wystawa fotogramów i pamiątek rodzinnych po Krzysztofie Klenczonie.

MUZliA

Pom

Oświetlenie

WYSTAW~.'.._

<

.. -

Było już po północy, gdy
policja została zawiadomiona
o śmiertelnym wypadku na ulicy Świętojańskiej. Z okna jednej z kamienic wypadł w nie

Muzeum Miasta Gdyni, Pawilon wystawowy (ul. Wa szyngtona 21 ) Miasto z morza, Gdynia w Il Rzeczypospolitej, godz. 11 - 17;
Domek Abrahama (uL Starowiej ska 30) - Antoni Abraham - Gdynia - wieś, godz. 11
- 17;

I
I

o jedna strona medalu. nie terenu powinno być gotowe
Drugą stanowią gotowe
jeszcze w tym roku, a środki na
mieszkania bez lokato- ten cel wyasygnuje wojewoda wszyS t k1m na dotacjach z burów, rozpoczęte i zatrzy- i miasto po połowie. Umożliwi dżetu centralnego, U nas komanc w toku realizacji budyn- to zrealizowanie w przyszłym nieczny byłby także udział funki. W obu wypadkach przyczyroku 70-100 mieszkań komu- duszy gminnych, ale także kreną jest brak pieniędzy. Wielu nalnych, co jest kroplą w mo- dytów bankowych. sprzedaży
rodzin nie stać po prostu na rzu potrzeb,
obligacJi i subwencji zakładów
• W zwiąlku :t. prlebupłacenie wpisowego i odsetek
Niestety, pozostałe pytania: pracy oraz osób prywatnych,
dową przepustu pod uL Chyod zaciągniętego kredytu. Dla „co", a przede wszystkim „za zainteresowanych tą formą bulońsk4. od wczoraj zamknięty
nl. ch m1·eszkan1·a spo' ldzi·e1cze co" - stanowią równanie z wie- dowania. Próba namówienia
jest przejazd w okolicach pę
są nieosiągalne. Potrzebne jest
]oma niewiadomymi, Wszyst- ,,kamieniczników"• by tą drogą
tli trolejbusowej linii 25. Obinne rozwiązanie i ma nim być kie deklarowane na początku rozwiązali problem przekwatejazd ul. Kcyńską
(UW} budownictwo komunalne czy roku terminy nie zostały do- rowania niektórych lokatorów,
inaczej czynszowe, Przezna- trzymane. Dlaczego?
skon,·zyla sic, jednak (na razie)
czone jest ono przede wszyst• Idea takiego budownictwa fiaskiem. Inni partnerzy też nie
kim dla młodych małżeństw na w Gdyni jest wynikową pro- szturmują UM.
Adam Gotner, Jerzy Miotke się stało, gdyby teraz zabrakło '!(
dorobku. rodzin wielodziet- gramu rządowego opartego na
Ponieważ zaś od czegoś za- j Zbigniew Szady (to ten, który pieniędzy.
~
nych, ludzi dotkniętych bezro- systemie francuskim HLM - cz:Jć trzeba, a tematu nie moż- budował pomnik przy ul. CzeKolejnymi ofiarodawcami
bociern strukturalnym, ale tak- mówi członek Zarządu Miasta, na odkładać w nieskończoność, chosłowackiej ) wrócili w pią- są: Komisja Zakładowa „S"
że dla tych, którzy nigdy nie dr Stanisław Szwabski. Zakła- pracuje się obecnie nad projek- tek z Krosna Odrzańskiego. kopalni „Julian" z Piekar Śląbędą sami w stanie wyprowa- dał on powołanie do życia To- tcm włączenia budownictwa gdzie dobili targu na zakup sta- skich - 5 mln zł. a także dr Lidzić się z ruder różnych „Me- warzystwa Budownictwa Spo- komunalnego w program spół- li: J00 mln zł płatne od razu, dia Grabowska z „S" Mazow- .
ksyków",
łecznego. Aby jednak stało się ki miasta „Osiedle Zielone". 200 mln zł przy dostawie i ok. sze - 20 funtów ang, i Tadeusz fil
Odjechały
Pytanie: ,.dla kogo" - jest to możliwe, potrzebne jest Wpływy za gminne grunty 250 mln zł do 4 listopada br. Głowacz z Chorzowa - 500 tys,
bodajże jedynym. które docze.,umocowanie" ustawowe, oraz mieszkania komercyjne na Wyszło taniej, bo choć blacha zł. Szczególne wrażenie robią
Wiśniowy volkswagen passal HH - YN 374 zginął z ulicy kalo sic, odpowiedzi. No, może a także preferencje podatkowe. tym osiedlu przeznaczone by- . jest znakomitej jakości, ze na mnie pieniądze przekazane
jeszcze drugie: ,.gdzie" - prze- Dotychczas nie ma ani jedne- łyby na realizację „czynszó- / szwedzkiej stali, była już wy- przez osoby prywatne. Kwoty
Chylońskiej. Stratę właściciel
stało być niewiadomą, bowiem go, ani drugiego, a obecne wek'', Wszystko jednak znaj- korzystana na matryce do pro- zapowiedziane przez Zarząd~
oszacował na prawie dwieście
miasto wyznaczyło już cztery ustawodawstwo nie zna pojęcia duje się jeszcze w sferze pro- \ dukcji płyt pilśniowych, W czo- Miasta i Zarząd Regionu ••. s•· ·
mi\ionów złotych.
(na razie) lokalizacje pod działalności „non profit". jcktów i opracowań. a nie kon- raj pierwsze arkusze blachy jeszcze nie wpłynęły.
~
Czterysta pięćdziesiąt milio.,czynszówki". Staną one na Nadal więc nie ma podstaw kretów, 0 których_ jeśli się po-1 dostarczone zostały do Stoczni
Konto Komitetu Budowy 11:
nów złotych wart był volkswa- Witominie, Pogórzu i na Dą- prawnych do powołania towa- jawią_ będziemy
informować.
Gdynia z hurtowni w Bydgo- Pomnika: PBKS - 11 O/Gdynia ~
gen vento SHG - KE 71, kolobrowie,
w
sąsiedztwie
budy
nrzystwa,
Nie
ma
też
pieniędzy
Izabella
Greczanik-F1'
!
'
1
pp
szczy. Strach pomyśleć co by 361808-50106-132,
\VK fil
ru niebieskiego, który skra- ków spółdzielczych. Uzbroje- na wykonanie projektów tanich
I
dziono z ulicy Stolarskiej,
,,.__,......,,.._,. _. ,_,.,_....,__. ,._.._....__.._....,__,. .,. .,. . .__.. _._._
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okna

Dar Pomorza (Skwer Kościu
szki) godz. lO - 16 (w poniedziałek nieczynny);

waldzki I) - Love Story,
godz, 19;

Główne zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ~
polega na wyxwalanlu inicjatyw społecznych oraz wspiera• \s'
niv tych, którzy pragną pomagać Innym. Od roku MOPS ·
działa w tym kierunku i przyniosło to jui oczekiwane efek• ~
ty, .Ze stowarzyszeniami, które wystąpiły z konkretnym , WAR SZA W A, Bohater ostatwnioskiem, zawarte zostały umowy, inne otrzymują dotacje I niej akcji. USA, od I. 15,
godz. IO, 12.30. 15, Sliver,
na określone potn:elty • powiedział wiceprezydent, Ryszard
USA, od I. 18, godz. 17 .30.
Toczek otwierając doroczne spotkanie stowarzyszeń i ugru•
20;
powań charytatywnych.

wstępu
ną) na

Wypadł 1

Oceanograficzne i Akwarium
Morskie (al. Zjednoczenia I)
godz. 10 - 17 (kasa w godz.
10-16.30);

TEATRY

iniciatyw

pażd:dernika (w 'pią

kośdclc

tek) w

ii

Zarząd Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań
z wykonawcami i swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.
R. 1755

I

tel. 23-19-41;
teL 23-36-65; 25 -

27-27;
Energetyczne: tel. 20-45-50;
Gazowe: tel. 20-44-73; 20-4479;
Wodociągów i kanalizacji: 2190-19

SKLEPY
Śródmieście, hall Dworca
Głównego PKP - Del ikatesy
,.Banach" (od godz. 5,30 I );ul. Starowiejska - .,Smak
Lux" (całodobowy); ul. Święto
jańska - ,.Meta" (całodobowy) ;
ul. Świętojańska 46 - ,,Maxima1", tel. 20-61-44 (całodobo

TELEFONY
-INFORMACYJNE
PRZESYŁKI KURIERSKIE,
tel. 52-00-71 do 76
Biuro numerów: 913;
Jnformacja miejscowa: 91 1;
Infonnacja zamiejscowa: 912;
Telefon zaufania: 31 -00-00
(w godz, 16 - 6);

wy)
Mały

Kack, uL Wielkopolska
30 (od godz, 9 - 24);
Chylonia, ul Morska „Skorpius'' (całodobowy),

~~
::
. •· Kolumn; ~~dagtij~ Z~pól:Jderfii1iJ>#lJ~ G~~zanjk~F.ilipp,
~;

Anna Koscielecka;, Mfłesława Kwrntkowska pMichał
Rzepink:, sel-.retariat-UrszulaWolak:.,Adres Od.działu Gdy,.,
ni: ul. Warst.awska42,tel/fax21-05-ll;
2P78-32
i''
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Str. 14

20.15 Studio Sport - mecz piłki
nożnej Lech Poznań Spartak Moskwa
22.10 Klub 21 - ,,Pieniądze
i fortuna''
23.00 Wiadomości
23 .15 Gorąca linia
23.25 Muzyczna ,,Jedynka"

,

TV
6.00
9.00
9. IO
9.15
9 .30
9.55

~

I

„Alicja już tu nie mieszka

11

~ Główną atrakcją fil-

mu jest udział znakomitej Ellen
Burstyn (na zdjęciu) w roli Alicji, za którą aktorka otrzymała
w 1974 roku nagrodę Oscara.
Odtwórczyni tytułowej bohaterki jest jednocześnie współautor
ką filmu. odkupiła scenariusz od
Roherta Getchella. Sama pomagała w dohorze aktorów, uczestniczyła w przeróbkach i redakcji
dialogów.
Jest to wzruszająca opowieść
o samotnej kobiecie, historia
młodej wdowy wychowującej
trzynastoletniego syna Toma,
próhuj~rcj ułożyć życie sobie
i swojemu jedynakowi.

14.55

kształcenie go w cykl - ukazujący szczególnie trudne problemy życiowe. Wśród spraw, którymi autorzy mają zamiar się
zająć, są m.in.: brak legalnej możliwości zapewnienia sobie
i swoim bliskim środków do życia. niemożność spłacenia dłu
gów. strach przed nieznaną przyszłością. W programie, oprócz
osoby pozostającej w trudnej sytuacji życiowej, wezmą udział
humaniści . Program ten miałby na celu dogłębne zrozumienie
czlmvieka, wysłuchanie go, znalezienie przyczyny problemu
i sposobu wyjścia z impasu.

Martin Scorsese,
wyk.: Ellen Burstyn, Alfred Lutter, Kris Kristofferson, Jodie Foster
człowiek! - program publicystycmy

,,Historia pana Tadeusza (2)

,,Pierwsza miłośc1'

TV

Teatrwkadne

9 .05
9.15
9.40
10.05

Panorama
Przeboje „Dwójki"
Dzień dobry, tu Gdańsk
„Robin Hood" - serial
anim .
Studio ,,Dwójki"
„Pokolenia" - serial USA
„Świat kobiet" - magazyn
„Muzzy in Gondoland"
(3) - język angielski dla

22.05 „Pierwsza miłość" film fab. rei Krzysztof
Kieślowski

22.55 „W pól słowa" - film dok.
o Annie Kamieńskiej,
poetce

najmłodszych

IO. IO „The lost sccret" (3) - ję
zyk angielski dla średnio
zaawansowanych
10.25 ,.Muzzy comes back" (3)
- język angielski dla dzieci
10.30 „Bonjour ca va?" - język
francuski (I. 3)
11 .00 Panorama
11.05 Studio „Dwójki"
I 1.15 Studio Sport - Trzy kwadranse ze sportem
12.00 „Pomnażanie życia" (2) film dokumentalny o Andrzeju Kuśniewiczu
12.25 Adam Bujak - film dok.
13.00 Panorama
13.05 „Życie zaczyna się po
· trzydziestce" - serial USA
13.55 Bob Dylan - koncert, cz. 2
15.30 Powitanie
15.35 „Robin Hood" - serial
anim. prod. wiosko-hi-

Opowieści

Dziwnoluda
- Ku przestrodze

23.25 Teatr w kadrze. ,,Kartoteka rozrzucona", wyk.,

Tadeusz Różewicz oraz

aktony Teatru Polskiego
0.40 Bob Dylan - koncert, cz. 2
1.35 „Migue l Servet" (5) „Błędny rycerz albo dwa
życia" - serial biograficzny prod. hiszpańskiej
2.30 Zakończenie programu

TV
3
8. IO Dzień dobry. tu Gdańsk
8.40 Trójmiejski serwis informacyjny
8.45-16.00 TV ,,Polonia"
16.00 Program dnia
16.05 Panorama
16.10 Nowalijki
16.15 „Gończe koty" - serial
anim.
16.40 Muzyczny quiz

szpańskiej

16.00 Panorama
16.05 Magazyn przechodnia

TV

-----~ - - - - -

PO LONIA

Polska Telewizja Kablowa
kanał 54
Panorama
Powitanie
Gotowanie na ekranie
Tik-Tak - program dla
najmłodszych (powt.)
8.45 „Trochę wielkiej miłości"
- film TVP
9 .30- I O.30 „Czego się Jaś ..." blok programów edukacyjnych (powt.)
9 .30 Ojczyzna - polszczyzna ·
9 .45 Eurorurystyka
10.IO Poczet nauki polskiej prof. Konrad Górski
l0.30 Historia - współczesność ,.Tama" - fili dok. (powt.)
11.20 Kalejdoskop - program
publicystyczny (powt.)
12.00 Program dnia
12.15 ,,Pogranicze w ogniu" (2)
- serial TVP (powt.)
13. I 5 Camerata 2 - Zwycięzca
Gaudeamus - Aleksandra
Krzynowska - reportaż
14.15 Przegląd kulturalny
16.00-17.00 .,Czego się Jaś ..." blok programów edukacyjnych
16.00 Z kart Krakowskiego Archiwum - Zaraza
16.15 Śladami Oskara Kolberga
- Beskid Śląski
16.30 Telewizyjny słownik biograficzny historii najnowszej - Jan Mazurkiewicz
„Radosław", cz. I

MN
8.45 Magazyn poranny: aktualności giełdowe

9.00 „Podróże z DSF" (powt.)
9.30 Magazyn sportowy
11.55 Telegram z giełdy
12.00 ~agazyn sportowy
(powt.)
12.30 „Fantastyczna podróż" magazyn turystyczny
13.00 „Tele-Giełda" - aktualności giełdy frankfurckiej
13.45 Trening z DSF
14.00 Tenis: turniej ATP
w Lyonie
18.00 Wspinaczka sportowa
18.30 futbol amerykański:
College Liga
19.30 Magazyn sportowy
20.00 Tenis: turniej ATP
w Lyonie
23.00 .,Super Cross" - wyścigi
motocrossowe
0.00 Futbol amerykański
(powt.)
1.00 „Super Cross" (powt.)

-

Dzieje „Kartoteki"
są dość osobliwe. Sztuka opublikm.van a w miesięczniku
.,Dialog" i wysta wiona w war~zawskim Teatrze Dramatycznym w 1960 r.. była dramaturgiczr.ym debiutem Tadeusza
Różewicza (na zdjęciu). Grano
ją porem w wielu teatrach
w Polsce i na świecie. Program
„Teatr w kadrze" dokumentuje
proces powstawania przedsta wienia.

_ .ZDL

850 „Wilcza krew" (powt.)

,,Ruchome piaski'

~

~ Ojciec i syn spęd,;ają wakacje na odludnej plaży .
Pn1awil'nie się d z ,ewczyny burzy ich harmoniJne stosunki; zauroczony mę1.czyzna przestaje dostrzegać syna.

~

,,Sokół Maltański"

9.20 „Powrót anioła'' - serial
10.20 „Szeryf Lobo" - serial (powt. z godz. 5.45)
11.20 „Ruck Zuck" - teleturniej
(powt.)
11.50 ,.Cudowne lata" - serial
12.20 Blok filmów animowanych
i program0w dla dzieci: Vampy
12.25 „Kamień marzeń" (powt.)
12.50 Vampy
12.55 „Dziewczynka z farmy"
(powt. z godz. 6.40)
13.20 Vampy
13.25 „Karzełek Dawid" (powt.
z godz. 7. IO)
13.55 ,.Zwariowany ptak Fridolin''
14.10 Vampy
14.20 „Śpioch 1 ferajna" (powt .
z godz. 7.45)
14.45 Vampy
14.50 „Alvin i Chipmunki"
15.20 Vampy
15.25 „Wilcza krew"
1555 Vampy
16.05 „Kamien marzeń"
16.30 Vampy
16.35 „Daktari" - serial
17.40 Wiadomości
17.45 „Ruck Zuck" - teleturniej
18.20 „Cudowne Iata" - serial
(powt. z godz. 11.50)

"

&:.

i
I

I

~ Film sensacyjny z 1941 roku. Prywatny detektyw Sam ~

Spade podejmuje się odnaleźć złotą statuetkę „Sokola Maltańskie
go" ...Wysl .. Humphrey Bogmt, Peter Lorre, Mary Astor. Sydney
Greenstrect i in.

i

13.00 Wiadomości
13.05 Mag. informacyjny ARD
13.45 „Zielono i kolorowo'': zanim nadejdzie mróz
14.00 „Propozycje i trendy" - moda
14.30 ..Bastian" - serial
14.55 WTSO radzi
15.03 „Muminki" - serial anim.
15 .30 „Podejrzenie" - nowela filmowa
16.00 „logo" - wiadomości dla
dzieci
16.07 „Alf" - serial
16.35 ,.Air' - serial
17 .00 Wiadomości
17.15 Magazyn regionalny
17.50 „Wiejski lekarz" - serial

19.00 Wiadomości
19.20 Prognoza pogody
19.25 (*) ..Ci Drombuschowie" serial

21.00 „Wyprawy badawcze" - se-

(powt. z godz. 9 .20)

21.45 Wiadomości
22.15 „Na niemieckiej rejestra-

rial popularnonaukowy

cji"

~ 21.15 Studio sport: wrestling
~

9.45 Gimnastyka
10.03 ,.Bóg i św iat : odrodzenie
mitu - piekło i niebo"
10.35 Poradnik zawodowy
11.03 „Gwiazda bez blasku"
( ..Etoile sans lumiare") - francuski film obyczajowy , 1946, reż .
Marcel Blistene, wyst.: Edith
Piaf, Serge Rcggiani, Mila Parely, Yves Montand i in. (87 min.)
12.30 Przegląd wydarzeń
12.55 Przegląd prasy

1850 Wiadomości
I 9 .00 ,.Powrót anioła'' - serial
20.00 Wiadomości
20.15 „Po moim trupie" - serial
WWF

22.25 „Riavanti Man,d1" - wioski
film obyczajowy, 1979, reż. Lu ciano Salce (I I 5 min.) Grupa rezerwistów zostaje powołana do
odbycia ćwiczeń wojskowych ...
0.45 „Wyścig ze śmiercią" - serial
1.40 „Po moim trupie" - serial
(powt. z godz. 20 .15)

23.00 .,Derrick" - serial
0.00 „Świadkowie stulecia": Walentin Falin
1.00 Wiadomości
1.05 „Dziewczyna z

17 .00 Teleexpress
17.15 Filmy dla dzieci i mło
dzieży „Gruby" (6) - serial TVP
18.00 Historia - współczesność Wielcy znani i nieznani:
Czesław Tański, ,,polski
Ikar"
18.30 Moje książki - Zygmunt
Konieczny
18.50 Magazyn gospodarczy
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
20.00 „Białe tango" (2) - serial
TVP
21.00 Panorama
2 l.25 Gość TV ,,Polonia"
2 I .35 „Układ krążenia" (5) - serial TVP
23 .00 Polskie sprawy
0.00 Panorama
0.05 Program na czwartek
O.I O Sport na satelicie
1.1O-7.30 Przerw a

7 .30
7.35
7 .40
8.00

SUPER

GDYNIA- kanał 31
GDAŃSK - kanał 23

Polska Telewizja Kablowa
kanał 42
8.15 „Yattaman" - film anim.
odc. 104
8.40 „Gigi la Trottola" - film
animowany, odc. 10
i 9.05 „Kapitan Hawk" - film
animowany, odc. 80
9.30 „Detektyw Remington
Steele" - serial, odc. 46
10.30 „Mara" - serial, odc. 26
11.30 „Uff' - program muzyczny
xxx „J eronimo" - serial, odc .
12
16.15 „Yattaman" - film animowany, odc. 105
16.40 „Gigi la Trottola" - film
animowany, odc. 11
17 .05 „Kapitan Hawk" - film
animowany, odc. 81
17 .30 Wiadomości lokalne
18.00 „Detektyw Remington
Stecie" - serial, odc. 47
19 .00 „Maria" - serial, odc. 2 7
20.00 „Kobieta honoru" - serial,
cz.2
21.40 Wiadomości lokalne
22.00 Obrzędy i religie ( 40
min.)

Kanał 7, pasmo II
14.00 Dzień dobry Trójmiasto
14.IO „Sylwetka" - film sensacyjny prod. USA
15.40 Koncert Stanisław Sojka powt.
I 5 .55 „Krokodyl i jego hipopotam" - komedia prod .
włoskiej

17 .30-20.00 BLOK PROGRAMOWY TV SKY ORUNIA
17.30 Wiadomości
17 .40 Magazyn publicystyczny
18.30 Bajkowa dobranocka
19 .00 Ukryta kamera - show
19.20 Magazyn muzyczny -muzyka flamenco
19.50 Wiadomości
20.00 „Na własną rękę" - film
przygodowy prod. USA
21 .30 Koncert Grupy SNAP
22.00 „Ostatnie życzenie·• - dramat prod. USA
23.40-14.00 Retransmisja TV
SAT

POL

SAT

Polska Telewizja Kablowa
kanal22
16.25 Program dnia; 16.30
Podróże z POL-SATEM - Egipt;
17 .00 „Jak i ojciec, taki syn"
(odc. 3 -powt.) - francuski serial
komediowy: 17 30 Filmy animowane; 17.50 ,.Białe kołnierzyki''
(odc. IO - powt.) - ,,Misja" - wioski serial obyczajowy; 19.00 Informacj e ; 19.10 „Supermodelka"
(odc. 47) - brazylijska telenowela; 19.40 Filmy animowane dla
dzieci; 20.00 Popiełuszko - reż.
Marian Terlecki; 21.00 „Nienasyceni" - reż . Henri Verneuil.
wyk.: Jean-Paul Belmondo, Marie Laforet, Jacques Villaret film kryminalny (powt.); 22.45
Informacje; 23.00 ,,Ruchome piaski" - reż. Władysław Ślesicki,
wyk.: Małgorzata Braunek, Marek Walczewski, Grzegorz Zuchowicz; 0.15 Program na jutro.
Pożegnanie

___l ____
SAT

CNN

13.45 ,.Kultra" - mag. kulturalny
9.00 „Wiadomości ze świata"
7 .00 Hity na śniadanie
8.00 Wiadomości
14.15 „Dziś śpiewamy z Heino" - 9.30 „Headline News"
8.30 Mgazyn informacyjny
10.00 Marijne przedstawia
9.45 ,.Czytelnia CNN"
koncert chórów
9.00 Zakupy w TV
13.00 Przeboje lat 70. i 80.
15.00 „Królewsko-Bawarski Sąd 10.00 „Wiadomości ze świata
· 12.00 Przegląd reportaży z Europy
14.00 Simone przedstawia
Okręgowy" - serial
, 10.;JO .,Hc:adlineN~ws ': ,
U30 Świat interesów
_16.30 Raport Coca-Coli
115.25 Szwajcarskie stroje ludowe , 11.00 „Wiadomości ze świata'
16.45 Magazyn nowości filmo- 13.00 Magazyn informacyjny
16.25 „Budować, mieszkać, żyć" 11.30 „Headline News"
1330 Magazyn ekologiczny
wych
(6) - klimatyzacja
12.00 ,.Wiadomości ze świata "
14.00 Teledyski
17.00 Wiadomości
16.30 „Rozmowy przy muzyce" - 17.00 „Mini-ZiB" - wiadomości 1230 „Poranek w biznesie"
17.15 3 From 1
13.00 ,.W iadomości ze świata'
program na żywo (tel. 0-044 71 dla dzieci
1730 Zadzwoń do MTV
17.10 „Nowe przygody Black Be- 1330 „Dzień w biznesie"
418 17 17)
18.00 Soul i reggae w MTV
14.00 „Wiadomości ze świata"
auty" - serial
18.30 Przeboje gwiazd i gwiazde- 18.30 Przegląd filmów dokumen17.35 ,.Kurier cesarzowej" - serial 14.30 Maga zyn gospodarczy
talnych o prawach człowieka
czek
18.00 „Migawki ze Szwajcarii" - państw azjatyckich
19.00 „Mark Jeffries" - talkshow
20.00 „Prawdziwy świat II" - se15.00 „Aktualności"
magazyn kulturalny
19.30 Magazyn kulturalny
rial
16.00 „Wiadomości ze świata"
20.00 Studio sport: relacje z tur- 19.00 Wiadomości
20.30 Najbardziej oczekiwane
1920 „Studio 3 Sat" - wywiady
17 30 CNN & Co
niejów golfowych - PGA
22.00 Przeboje lat 70 i 80-tych
1930 „Do rzeczy" - mag. polityczny
18.00 „Godzina wiadomości CNN"
21.00 „Agenda" - mag. informacyjny
23.00 Raport Coca-Coli
20.00 „Kaisermahlen-Blues" (5) - 19.00 „Wiadomości ze świata''
21.30 Raport Financial Times
23.15 Magazyn nowości filmo- 22.00 Wiadomości
serial
20.00 „Świat biznesu•
wych
20.50 „To nie ten pacjent" - po- 20.30 „Wiadomości ze świata"
2230 Biznes europejski
2330 Wiadomości
myłki medyczne
21.00 .,Międzynarodowa godzina"
22.48 lnformac_je giełdowe
23.45 3 From I
21.45 Notatnik kulturalny
22.00 „Wiadomości ze świata"
23.00 Magazyn europejski
0.00 „Na żywo w MTV": PJ Ha- 23.30 Przegląd filmów dokumen- 2151 Studio sport
23.00 „Świat biznesu "
22.00 Wiadomości
23 .30 ,,Show business"
rvey
talnych o prawach człowieka
22.30 „Sokół Maltański" - film 0.00 „Świat dzisiaj"
0.30 „Post Modern" - muzyka al- 0.00 Teledyski
ternatywna
2.00 Gospodarka Chin, Tajwanu USA reż. John Huston (95 min.) 1.00 Magazyn ekonomiczny
0.05 Mag. informacyjny TV 1.30 „Crossfire"
2.00 Marijne przedstawia
i Hongkongu
2.00 Prime News
szwajcarskiej
3.00 Noc z teledyskami
5.00 Teledyski

- - - - - - - - - -- - - -

RT_..._L_ _
2

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewi:,yj11a

19.20 „Wybrameccy" - film dok.
20.10 „Życie zaczyna się po
trzydziestce" - ,,Czyj jest
ten las" - serial USA
21 .00 Panorama
21 .30 Ekspres reporterów

2

,,Kartoteka rozrzucona 1'

WB

Tadeusza Romana, operatora filmowego

CHANNEL

Za ter. film Krzysztof Kieślowski otrzymał Grand
Pri;,,, i nagrodę „Złotego Lajkonika'' na XIV Ogólnopolskim
Fest;walu Filmów Krótkometrażowych .
.,Pierwsrn miłość" to fabulary10wany film dokumentalny.
Prze? ponad rok ekipa filmowa towarzyszyła młodej parze.
Ona miała 17. on - 18 lat. Oboje jeszcze się uczyli. Ciąża
dziewczyny zmusiła ich do podejmowania trudnych decyzji.
Na przek0r wszystkiemu, postanowili być razem. Miesiąc po
mie,iącu, kamera śledliła ich zmagania z życiem - kłopoty matcri&lne, mieszkaniowe. borykanie się z instytucjami. Rejestrowała też reakcje środowiska .

~

19.05 „Historia pana Tadeusza" (2) - wspomnienia

2.20 Zakończenie programu

830 Gimnastyka
9.00 Golf: Ryder Cup (najważ
niejsze wydarzenia)
12.00 „Eurogoals" - najciekawsze
bramki tygodnia
13.00 Futbol amerykański: liga
NFL (najważniejsze wydarzenia)
14.00 Magazyn tenisowy
16.00 Judo: MŚ w Hamilton (najważniejsze wydarzenia)
17.00 Polo: zawody w Epsom
17 .30 Lekkoatletyka: wojskowe
MŚ (najważniejsze wydarzenia)
18.00 Lekkoatletyka: maraton
w Lyonie (najważniejsze wydar,enia)
18.30 Dua1hlon
19.30 Wiadomości sportowe
20.00 Magazyn olimpijski
20.30 Gazelle's Trophy w Maroku
21.00 Wyścigi samochodowe:
Rajd Faraonów (najważniejsze
wydarzenia)
22.00 Magazyn sportów motorowych
23.00 Piłka nożna: Puchar Europy
(najważniejsze wydarzenia)
1.00 Wiadomości sportowe

1
'

1

Czesława Czaplińskiego

1.20 Uwaga,

7 .30
7.35
8.10
8.40

17 .00
17 .30
17.45
18.03
18.30

18.00 Panorama
l8.Q3 PANORAMA
18.35 Kolo fortuny - teleturniej

EUROSPORT

~ Bohaterem programu jest Tadeusz Roman, od blisko czterdziestu lat związany z TVP. Wspomina on wydarzenia, któr~ ohscrwował i filmował. Jest to widziana, subiektywnym okiem operatora, historia Polski, telewizji i własnego ży
cia, przeplatana anegdotami. Ten odcinek dotyczy roku 1968.
Pan Tadeusz opowiada o swoim pobycie w Czechosłowacji
w czasie tzw. Praskiej Wiosny, mówi także o dokumentach,
które realizował już. po powrocie do Polski.
~
~

reż.

15.20 „Cyprian Kamil Norwid''
- widowisko poetyckie
16.05 Dla młodych widzów:
,,Baw się z nami"
16.50 Muzyczna ,.Jedynka"
17 .00 Teleexpress
17.20 Klinika zdrowego czło
wieka - W Instytucie
Ortopedii W AM
18.05 „N a wariackich papierach" - serial prod. USA
19.00 Wieczorynka - .,Smerfy"
19.30 Wiadomości

GD
Uwaga, człowiek!
Dm Program na żywo - zamiarem autorów jest prze-

~

Wiadomości

Pętla czasu
Studio „3''
Eko Raport
PANORAMA
Kwiaty w domu i ogrodzie
18.45 Dom - mag . dla wszystkich_
19.00 „W dążeniu do prawdy" serial prod. greckiej
19.30 Wiadomości
20.00 Panorama
20.10 Historia Ameryki
20.35 Kamerton - mag. muzyki
klasycznej
21.00 „Test pilota Pirxa" - film
prod. polskiej
22.35 TV „Polonia"

16.15 Na wizji
16.25 Skrzydła bliżej marze ń magazyn lotniczy
16.50 Losowanie gier liczbowych - Totalizatora Sportowego
16.55 Od pierwszego do pierwszego - pr. publicystyczny
17.30 „Pokolenia" - serial USA
17 .50 Życie po śmierci Jerzego
Kosińskiego - o książce

2330 ,,Alicja już tu nie mieszka" - dramat obyczajowy prod. USA (1974 r.),

Kawa czy herbata?

Program dnia
Mama ija
Domowe przedszkole
PorozmawiaJmy o dzieciach
10.00 „Na wariackich papierach" - serial prod. USA
l0.50 „Taki jest świat" - magazyn reporterski
11.15 Klub 21 - ,,Pieniądze
i fortuna"
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn Notowań
A może kozy ... ?
12.45 Dla młodych widzów:
.,Baw się z nami"
13.30-15.55 TV Edukacyjna
13.30 „Starting Busines s English" - język angielski
w ekonomii
13.40 Chochlikowe psoty, czyli
zmagania z ortografią CH czyH
14.05 Współczesna proza polska „Książę i wilk" - film
dokumentalny o pisarzu
Andrzeju Łuczeńczyku
14.40 130-lccie biblioteki w Ło
wiczu
14.45 ,.... swego nie znacie - katalog zabytków" - ,,Ło
wicz - katedra"

Inscenizacja wybranych utworów poetyckich Ale- l\l
ksandra Fredry, Stanisława Jachowicza, Jana Brzechwy (m.in.
,,Chory kotek", ,,Mucha". ,,Paweł i Gaweł", ,,Małpa w kąpieli", •
„Król i błazen"). Kolejny odcinek „Opowieści Dziwnoluda",
tym razem o przywarach ludzi i zwierząt. Dziwnolud komentu- ~
je różne podglądane sytuacje.
~

BD
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walizką" wl.-fr. dramat obyczajowy, 1960,
reż. ValerioZurlini(IOI min .) Aida przebija się przez życ ie jako
piosenkarka kawiarniana razem
ze średnim zespołem muzycznym ...

CARTO.QN_
9.00 „Richie Rich" - serial
amimowany (A)
9 .30 „Wrzosowe urwisko " serial animowany (A)
10.00 „Kwicky Koala" - serial
animowanv (S)
10.30 „Ł-apa, łapki" - serial
animowany (F)
11.00 „Schronisko dla zwierząt" (A)
11.30 .,Krótkie opowieści" serial animowany (A)
12.00 „Cudowny św i at bajek" prezentacja słynnych filmów animowanvch (F/S)
13.00 )osie i Pussycats" - serial
animowany (S)
13.30 .,Niebezpieczeństwa Penelopy" - serial animowany (F)
14.00 „Człowiek z plastyku" - serial animowany (S)
14.30 „Galtar" - serial anim. (FIN)
15 .00 „Superprzygody" - serial
animowany (F/S /N)
16.00 „Człowiek ptak" - seriale
anim. (F.N)
16.30 ,.Capi Planet" - serial anim.
(A)
17 .00 „Jon ny Quest" - (S)
1730 „Down Wit Droopy'D - serial animowany (F/S)
18.00 ,.Dast & Mul! Wacky Race" - seial animowany (S)
18.30 .,Flinstonowie" - serial anim. (F)
19.00 ,,Wieczór z Bagsem i Daffy" - serial animowany(F/S)
20.00 Filmowy wieczór TNT na
temat: ,,Errol Flynn"
„Akcja na Północy" - film
wojenny, USA 1943, reż . Raoul
Walsh (93 min .).(S)
21.50 „Uncertain Glory" - film
wojenny. USA 1944, reż. Raoul
Walsh. (105 min.) (S)
2350 „Escape Me Never" - film
obyczajowy (104 min .) .(A)
1.50 „Never Say Goodbye" komedia, USA I 946(93 min.) . (A)
3.40 ,,Cry Wolf" - fi lm
przygodowy. (93 min) .(A)

•
RAI

TV

U'N O
735 Poranek ekonomiczny
9.00 Wiadomości
9.30 Flash
9 35 „Serce wiecznie młode" - serial
10.00 Wiadomości
10.05 ,.El Alamein" (I) - włoski
dramat wojenny. 1953, reż. Duilio CoJett i (55 min.)
11.00 Wiadomości
11.05 „El Alamein" (2) - wioski
dramat wojenny, 1953 (55 min.)
12.00 „Pies taty" - serial
12.25 Prognoza pogody
12.30 Wiadomości
12.35 „Zeus" - serial
13.00 Przygotowania do programu ,.Zaloiymy ~ię?"
1330 Wiadomości
1355 „Trzy minuty o ... "
14.00 Studio Sport: piłka nożna Puchar UEFA (Trabzonspor
Stambuł - Cagliari)
15.45 ,,A Tiger Walks" - film
przygodowy, USA 1964 , reż .
Nonnan Tokar (9 1 min.)
17.15 „Miś Yogi" - film rysunkowy
17 35 Wolny czas antenowy
17 55 Dziś w parlamencie
18.00 Spotkanie w kinie
18.15 „Nie z tej ziemi" - serial
18.40 ,,Nancy. Sonny & Co." - serial
19.10 „Gang Fancllich" - serial
19 .40 Almanach na jutro
19.50 Prognoza pogody

20.00 Wiadomości
20.25 Studio sport: piłka nożna Puchar Zdobywców Pucharów
(AC Torino - Aberdeen)
22.25 Wiadomości
2235 Studio Sport: piłka nożna Puchar UEFA
0.15 Wiadomości i prognoza pogody
0 .45 Dziś w parlamencie
055 Północ i okolice
1.20 ,.Jonah who will be 25 in the
Year 2000" - komedia. Szwajcaria, I 976. reż. Alain Tanner (115
min.)
3.10 Wiadomości

_

5

6.00 •. Skórka od banana" - serial
6.30 Telewizja śniadaniowa
8.00 Wiadomości TV kanadyjskiej
8.35 „Jak się czujesz?" (powt.)
9.05 „W imieniu prawa" (powt.)
10.00 Magazyn edukacyjny
1030 „Zielone światło" (powt.)
11.00 Magazyn europejski
11.30 .,Temac - Europa" - mag.
12.05 „Szansa dla piosenek " show
12.40 Wiadomości TV szwajcarskiej
13.05 „Skórka od banana" - serial (powt. z godz. 6.00)
13.30 „Podróżując po Afryce".,
(powt. z poniedziałku)
14.30 ..Ogród zwierząt" (powt.)
15.30 ,.Powrót Scully''
16.00 Wiadomości
16.10 „Vision 5" - magazyn popularnonaukowy
16.25 „Jak się czujesz?" - mag.
1650 „Kuchnia muszkieterów" magazyn kulinarny
17.05 „Une peche d'enfer" - program dla dzieci
17.40 „Archeologia"
18.00 „Pytania dla mistrza" - teleturniej
1830 Wiadomości
18.55 Przegląd prasy afrykań
skiej
19.00 „Imperium mediów"
19.30 Wiadomości tv belgijskiej
20.00 „Czas obecny" - magazyn
21.00 Wiadomości TVfrancuskiej
21.30 „Mademoiselle" - spektakl
teatralny
23.20 „Bal masek " - magazyn
035 Wiadomości TV francuskiej
1.00 „Ex libris" - mag. literacki
2.10 Powtórzenia programów:
,.Szansa dla piosenek"
2.45 „W imieniu prawa"

Program RTL TELEVISION, PRO 7, SAT 1 ·w tygodniowym

930 „OAS! - studio wieczorne"
10.15 Magazyn z Północy
10.45 Dziennik brandenburski
11.00 Dziennik hamburski
1130 Mag. Szlezwiku-Holsztyna
12.00 „Halo Dolna Saksonia"
1230 .,Buten & Binnen"
13.00 „Prawo do miłości " - serial
13.30 „Od Rzymu do Renu " (4):
,.Rzymianie - Życie na wsi" - serial dokumentalny
14.00 (*) ,.Rynek" - mag. gospodarczy
1430 „Delikatne olbrzymy" - reportaż

15.00 „Propozycje telewizyjne" magazyn informacyjny
15.30 Rynek w N3
16.15 „M iłość nie zna granic" (3):
.,Johannesburg" - film dokumentalny
17.00 Wiadomośc i
17.05 „Przypadek,; sąsiedniej ulicy " - serial
17.30 „Lud zil' jak ty i ja " (3):
„Plażo wy podrywacz" - film dla
młodzieży
•
18.00 „Ulica Sezamkowa" - program dla dzieci
1830 „Piaskowy d ziadek" - serial
1835 Wiadomości sportowe
18.45 „DAS 1 - studio wieczorne"
19.30 Programy regionalne
20.00 (*) Wiadomości
20.15 ,.Kraje - ludzie - przygody ':
,,Kolo zamachowe Arktyki: Resolute Bay'' - film dokumentalny
20.55 „Wizyta" - mag. medyczny
2130 „Kana! fata!" (7) - program
rozrywkowy
22.00 Korespondencje ze świata
2230 „Najlepsze lata" - serial
23.20 „Milionowa trans akcja " film dokumentalny
0.05 „Zwierciadło czasu" ... Kawiarnie Europy - Anegdoty z Berlina i Wiednia" - serial dok.
0.20 Wiadomoki
0.25 Telegazeta dla wszystkich.

dodatku TELE

wersje językowe : (A) - angielska, (F) - fińska, lFr) - francuska, (N) - norweska, (S) - szwedzka,(*) - program w wersji dla niesłyszących

_,NORD
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WODOMIERZE

I c.o.

GRZEJ

profit®

ZATOKA
G D A Ń SKA

e Nowoczesne - z konwektorem
e Tanie - 7 % VAT .

( f1n

TERAZ POlSt<fl

NO W~

SANET

~-

o

t-ł'

t :f REKLAMÓWKI
* WORKI NA ŚMIECI \
* WORECZKI

TYLKO ZADZWOŃ!

!

---k

• Elektryczne grzejniki konwekcyjne AEG
• Elektryczne grzeJniki olejowe - szwedzkie

Gdańsk- Letnica

ll t OJPM

22922

OP

, 0 1

-~
~=·.:✓fk

Dealer PHU "KASIA "
ul. Słowackiego 73, tel. 57-59-51
Gdynia, ul. Łużycka 3, tel. 24-27-93

Gdańsk,

OFICJALNY DYSTRYBUTOR
GDYNIA. TEL. 23-41-05
ul. OPATA HACKIEGO 12

I

" •~ i'

• Ładne
• 72 rodzaje do natychmiastowego odbioru

PRZEDSlęBIORSTWO USŁUG

BANK SPÓLDZIELCZV RZEMIOSLA
W GDAŃSKU

HANDLOWYCH A-Z spółka z o.o.

GDAŃSK-NOWY PORT, ul. Snieżna 1 /Marynarki Polsklej/

tel. 43-67-51 , fax 43-65-59

siedziba 81-868 Sopot, Al. Niepodległości 764
tel. 51-12-41, 51-12-42, fax 51~9, tlx 512493 BSRz PL

43-00-84 w. 31
F.H. TORBACZ

OFERUJE DO SPRZEDANIA
NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH

Starowiejska 63
. GDAŃSK,."'." .

KOTŁY-FAKORA

OBIEKT MIESZKALNY I PRODUKCYJNO-MIESZKALNY

-olejowe, gazowe, koksowe,

gwaranc/a,

serwts -montat

HURTOWNIE:

',,

- moc cieplna 24 kW - 300
-oszczędne

', ~

- grzejnll<I typ llF O,136 'lt:'łv żebro

elegancra
Zakład Usługowo-Handlowy
Gdańsk-Orunia. Raduńska 54

tel./fax 39-45-33
-,~ 1:MM

POMNIKI POMNIKI

! ~BiiCJ~ Bojano!

DREWNA

- tel. 43-68-27

OGOLNOBUDOWLANA
i Sklep Przemysłowy

- tel. 43-60-83

LIN I ZAWIESI

.- tel. 43-61-23
43-70-27

N tel. 76-00·79, 29-04-01 N

~
•~ PO-----IKI
. ; ....· ... · ·' .· ..;:I
N wg katalogów N
:
włoskich - :
!: i - 103 wzory !::
oferuję granity ~
5 w 14 kolorach :

s

POŁOŻONY W PIĘKNEJ, SPOKOJNEJ DZIELNICY TRÓJMIAST A
Z NIEOGRANICZONYMI MOżLIWOŚCIAMI ZAGOSPODAROWANIA

=

DZIAŁKA O POWIERZCHNI

LEP ABC łazienki:

Centrum Handlowe BIS, Gd.-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 6
Boks Nr 212 /piętro/, tel. 41-40-36 W. 312

5112 m'

POW. UŻYTKOWA 435 m'

PARAPETY LADY

BIURO HANDLOWE:

OBIEKTY SĄ w STANIE SUROWYM CZĘśqowo - ZAMKNIĘTYM

Okna
PCV

tel. 43·61-23, 43-76· 12

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA POSESJI POD ADRESEM
GDAŃSK-KOKOSZKI, UL. BYSEWSKA 7
OFERTY Z CENĄ PROSIMY PRZESŁAĆ
POD ADRESEM BANKU POD HASŁEM „OFERTA NR l"
•

SYSTEM - Panorama · AUSTRIA
OKUCIA - Wlnkhaus . NIEMCY

Już od 1.6 mln/m 2
CHK - OPTIMUS GDAŃSK
ul. Part~antów 27 B ·

t

l,J

20)53/MM

.t.

Tel. 41-06-78

Przedsiębiorstwo Zagraniczne M. Leier
w Malborku zaprasza Biegłych Rewidentów
chętnych do przeprowadzenia badania bilansu firmy za rok 1993,
do składania pisemnej oferty pod adresem:
Przedsiębiorstwo Zagraniczne

M.Leier
Wytwórnia l'daterialów Budowlanych

82-200 Malbork
Al. Wojska Polskiego 92

Gclańs'ka
'im. J.

wydzierżawi

Stocznia ,Remontowa
Piłsudskiego w Gdańsku

od dnia 1.12.1993 r, pomieszczenia o

łfcznej powierzchni 293 m\
Mikołaja Reja 34,

w pawilonie handlowym na osiedlu ·zielony Trójktt· przy ul.
·z przeinaczeniem na sklep spożywczy.
lstnieie możliwość rozszerzenia branży.

. Oferty z ceną prosimy składać W \J,ydliale Socjalr.o-Adminlstracyjnym GSR,
ul. Na Ostrowiu t; 80-958 Gdańsk- tel. 37-1 1-13 do dnia 31 . I O. 1993 roku.

Planowania
Przestrzennego
w

R- 1752

Gdańsku,

PRZEZ NAS WYROBÓW:

ul. 3 Maja 9 A

Qg}asza ustny przetarg nieograniczony

Planowania Przestrzennego o godz. 11 .00.

• Samochód można oglądać na 3 dni przed
przetargiem w godz. od 9.00- 14.00.
Przystępujący do przetargu wi nni wpłacić
wadium w wysokości l O % ceny w kasie Biura
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.00.

~~~~~~i~~~z~~ieważnienie

Energetyki Cieplnej Ltd

przet a : u be ~

8 83

t

I:
j

ją
~~

~

KOMPUTERY

MACINTOSH
STUDIO SPARTAN AUTORYZOWANY VAR
APPL E COMPUTER INC.
Gdynia, ul. Śląska 35/37- 320; tel. 21-19-03
SPRZEDAŻ INSTALACJA SERWIS

przetarg nieograniczony na sprzedaż
nw. środków transportowych:

1. Samochód m~ki "ŻUK", nr rej. GDR 342A, r. prod. 1976, cena wywoła""'cza 9 760 OOO zł.
2. Samochód m-ki "ŻUK", nr rej. GDR 481A, r. prod. 1975, cena wywoławcza 6 100 OOO zł.
3. Samochód m-ki "ŻUK", nr rej. GDG 712A, r. prod. 1969, cena wywoławcza 4 880 OOO zł.

MORSKI PORT
HANDLOWY GDAŃSK

SPÓŁKA AKCYJNA

4. Samochód m-ki "ŻUK", nr rej. GDG 713A, r. prod. 1970, cena wywoławcza 4 880 OOO zł.
5. Multicar, nr rej. GDH 0668,

r. prod. 1976, cena wywoławcza 3 (?60 OOO zł.

6. Przyczepa - cysterna, nr rej. GDS 837D,

r. prod. 1986, cena wywoławcza 36 600 OOO zł.

7. Autobus "JELCZ RTO", nr rej. GDP 527A, r. prod. 1985, cena wywoławcza 54 900 OOO zł.

9. Barakowóz - biuro,

r. prod. 1979, cena wywoławcza 42 700 OOO zł.
r. prod. 1988, cena

wywoławcza

5 470 OOO

zł .

Cena wywoławcza poszczególnych środków transportowych zawiera już 22 % podatek VAT.
Przetarg odbędzie się dnia 26.10.1993 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki (świetlica).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie OPEC Ltd Gdynia w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
Pojazdy można oglądać w Bazie Transportu OPEC Ltd Gdynia, ul. Opata Hackiego 34, tel. 23-06-76 lub 23-30-16 w. 223.
OPEC zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
8734/MM

mm

DZIAŁ HANDLOWY
GDAŃSK-OLIWA
ul. ARKOŃSKA 2
tel. 52-03-53

•

~ł

® PROGRAMY • PERYFERIA
LEASING RATY

ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni

8. Dźwig "STAR ZS-4", nr rej. GDM 3538,

-ZŁĄCZ KABLOWYCH ZK-1 , 2, 3
-FUNDAMENTÓW POD ZŁĄCZA KABLOWE
-KORYTEK KABLOWYCH OCYNK. 60, 100, 200
-RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH ~ 18, 22, 28,
-RUR OSŁONOWYCH (/) 100x2,2, () 110x5
-TABLJ,C ROZDZIELCZYCH SN, NN
-SŁUPOW PARKOWYCH
-TYPOWYCH TABLIC I SZAFEK DLA
BUDOWNI CTWA MIESZKANIOWEGO

,j

na sprzedaż samochodu oso bowego marki
Polonez 1500 nr rej. GDG 923 E, rok produkcji
1988 - cena wyvvoławcza 22 300 OOO+ VAT.
st
Przetarg odbędzie się 5.11.93 r. w siedzibie Biura ,~'

Okręgowe Przedsiębiorstwo

ogłasza

GDAŃSKIE PitZEI>SIĘBIORSTWO
INSTAJ.,ACJI ELEiiTitYCZNYCII

Biuro

GDAŃSK-OLI WA u l. ARKOŃSKA 2
.
te l . 52-12-58 (-59} w.49
TCZEW ul. RUTKOWSKIEGO 39A
tel. 31-61-50

„GEOPROJEKT"

ul. Dyrekcyjna 6

Gdańsk

sprzeda:
- przyczepę tow.-OSOb, blasz. 4-kol.
-samochód GAZ-63
- barakowóz drewn. bez podw.
-trójnogi wiertn. metal 6 mz wyciąg. spalinow.

- 5 mln
- 5 mln
- 3 mln
- 8 mln

Informacje tel. 31-0 4 -18 w. 13

8199

Zakład Ubezpieczeń

Spole:::::ych
Oddział

wGdańsku

ul. Chrruelna 27 - tel 378-255

uL Zamknięta 1B 80-955 Gdańsk

OGŁASZA

KONKURS
na wykonanie projektów:

ogłasza
w dniu 3 listopada 1993 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału
publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż śro dka
trwałego: samochód ŻUK A 078 nr rejestracyjny GDK 310E,
rok budowy 1988, zużycie ok. 70 % - cena wywoławci.a:

- elewacji dwóch budynków
- zagospodarowania p rzyległego terenu

-- 36 234 OOO zł --

Budynki znajdują się przy ul. Wyzwolenia 48, 49 w Gdańsku 
Nowym Porcie i będą przeznaczone na biura o wysokim standardzie.
Projekty należy składać w terminie 45 dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia.
Bliższych informacji udziela Sekcja Wykonawstwa tel 439-284.
O wyniku konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni
w ciągu 20 dni po upływie terminu składania ofert.
Projekty nie zakwalifikowane do realizacji zostaną zwrócone autorom.
8157/MM

Pojazd można oglądać codziennie w godz. 10.00 - 14.00
na terenie warsztatu ZUS, przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Oddziału ZUS
w Gdańsku, najpóźniej do godz. 8.00 w dniu przetargu.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, przetarg II
odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.00.
ZUS Oddział w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odwołania
przetargu bez podania przyczyny.
20414

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TRESC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

20 paździrnika 1993

TELF.1GRA!1Y I Pucharowa środa na raty

0

J

Sparta ma Zdiccie ZprezydentemI
aLeehapetyt na awans

•" ,::;;,~ mec;;;'

mistrzostw fairopy w piłce ręczn"i mc•czyzn Pol<ka zremisowa
ła~ w Kielca;h z Jiiszpanią 27:27
(14: 141 N~jwi~cej bromek zdobvlr dla P:;:.sl.i. Pnyhecki Q, No.1-ak:-•,. ,ki 6 ! Il. Wer.?~ 5. W poi
skiej "l"l'Tlcc wystnpil Dndaref
z GKS w,:1rzcżc. W n:iszvm ze
pole grai te;,. Grzenkowicz
GKS Wyhm:k. zdubyw.1jąc 2
,nurk Tabela·
, 15 :I 235 _1~0
L Hb:pania
2. Szw~jcari
6:6
168-120
~. P')l,ka
5:3
111-98
4. Łotwa
4:8
141-174
·r•
0·12
S
C\
• ·His~o.r.ie
.,-v-2l3
z.,n.•wnili J•uż ~obie

Warta S.A. • Start Lublin

OZIS18J
· · · emocie
· pod koszem

Kiedy
wreszcie?
w

'l:c;':~:;n'.~'::'f':,~:;"~"~:,~

Bardzo ważny mecz roze- z grupy. Stawka tego meczu czwarte. Oba zespoły reprezenturLe fizycznej dlatego. że ostagrają dzisiaj koszykarki Warty zapowiada więc spore emocje. tują zbliżony poziom umiejęt- teczny jej projekt nic jest gotoSA. Do Gdyni przyjeżdża gro- W ubiegłorocznych rozgryw- naści i mają podobne aspiracje.
wy w kształcie aktu prawnego.
żny zespól lubelskiego Startu. kach play off podopieczne Jana Chcą być w pierwszej czwórce
Jak pamiętamy, powstało kilka
Początek tego spotkania w hali
Jargiełly (przed laty zawodnik
Jigi i uzyskać awans do rozgrywersji projektu , a nie ma końprzy ul. Olimpijskiej o godz. GKS Wybrzeże) dwukrotnie wek o puchar Ronchetti. Mlocowego. Nic więc dziwnego, że
Na trzy dni rozpisano pierw- za sobą doświadczenia w roz- nas, rozmawia z nami i rnamv 18.
pokonały gdynianki. W Lublidość przemawia za zespołem
Judzie zinązani ze sportem są
sze mecze w II rundzie euro- grywkach pucharowych. Oglą- z nim wspólne zd1ęcie.
Wynik tego meczu może nie poważnie myślą w tym ro- Warty, rutyna za Startem. Li"' "'ysokim stopniu zaniepokopejskich pucharów w piłce dałem taśmy wideo z wystęSpartak ma więc zdjęcie mieć duże znaczenie w końco- ku o odegraniu niepośledniej czymy jednak, że nasze koszy- jeni brakiem jasno określonej
nożnej. Będzie wiele cieka- pów pozn aniaków z Betarem z prezydentem, a Lech apetyt wym rozrachunku_ Przy po- roli w lidze. Zespól Doroty Pó- kark i odniosą dziś swoje polityki państwa w stosunku do
wych spotkań, ale nas interesu- i Górnikiem Zabrze. Zespól ma na awans. Osi 0 gni„cie tego ce•źniak i Iwony Goduli wzmockultury fizycznei_ Wiele osób
"- "
mntJmy, ze po zakończeniu
pierwsze zwycięstwo przed
,
je najbardziej występ polskiego swoje plusy, m.in. dobrego lu będzie dla poznaniaków sza- podwójnych spotkań każdy nila Agnieszka Wójtowicz (ze własną publicznością. choć
uważa, że ta dziedzina życia po„jedynaka", czyli Lecha Po- bramkarza. a o słabych stro- lenie trudne. Trener Roman Ja- 1 z każdym w grupach A i B, Stali Brzeg) i Wiktoria Sobole- nadal nie wiadomo, czy będzie
winna st:ić się integr:;/ną czę.{cią
zn!lń ze Spartakiem Moskwa nach nie powiem. W Spartaku kóbczak zdaje sobie z tego cztery pierwsze zespoły obu wa (z Wółkniarza Pabianice).
mogla zagrać Małgorzata narodowego programu profilakw Pucharze Mistrzów. Stawka najskuteczniejszym piłkarzem sprawę. - Musimy - powiedział
tyki i ochrony zdrowia.
J·est po,,,az·na, bo zwyci·ęzca • t 18 1 t . Wlad' - B.
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pikarskiego Pucharu Polski: Jae nym z ar ZJCJ znanyc
epszyc europeJs te11 ruzyn wielce prawdopodobne, że za- drużyny Tadeusza Rucińskiego
Ją rn; wre·szc1e pomys n ego
pi:tlo"'.;a
GKS Katowice,
Spartak jest 13-krotnym mi- futbolistów moskiewskich jest byłby najlepszą receptą na na- równo Warta, jak i Start wyjdą mają O jeden punkt mniej i są
unonnowania.
,
strzem byłego ZSRR i obecnie 24-letni Wiktor Onopko. Na szefinansowekłopoty.
_ _ _ _....,....,""""..,...,.......,-..,.......,....._....,....,...,....,.____________.,..._ _.,..,.......,..,......_.,...,......,..._..,.....,....,.....,..,.......,..,....,.......Sz.;,::n!Jwrk1 • Z~1s;:a Bdg„ Sli'"'l GOJ'Zi'w lub Sląsk Wrocław
Rosji. W ubiegłym sezonie był lotnisku w Poznaniu powieWypada zgodzić się z trenechoć bramka Waszaka z podania
(;ómik Psz.ó"· Jub Lech Poznan.
w półfinale Pucharu Zdobyw- dział:
rem, dodając tylko, że receptą
Adama Wróbla obudziła na chwiHetmJ.rl z11m0 ;ć _ Hutnik Kraców Pucharów. Rosjanie przy- Od dwóch lat gram w Mo- n.i awans może być na przylę nadzieje kibiców. O słabości
Rozegrany wczoraj w Gdań
tćw, ŁKS Ł.ótli _ Mctcr Lublin
lecie!i do stolicy Wiekopolski skwie, a poprzednio wy s tępo- kład bardzo dobra gra Ja.rosłaStoczniowca świadCLy utrata
Widz~w ~ Lagi:., Olimria r..
w najsilniejszym składzie, walem w Szachtiorze Donieck wa Baki w bramce, Jacka Bąka sku międzynarodowy mecz
dwóch bramek, w czasie, kiedy
grali w przewadze.
Ruch, Siarka - Gómik z
a piłkarzom towarzyszą żony. i Dynamo Kijów. Mam za sobą w obronie. Dariu~za Skrzyp- siatkówki kobiet Gedania Trwa serial porażek hokei- w I lidze . Odnosi się to szczególStoczniowiec: Zaręba - Pa• Polak Adum Belka tdobyt
Trener Spartaka Oleg Roman15 wy~tępów w reprezentacji czaka w pomocy i Jerzego VBC Cheseaux ( I liga szwajw Marsylii brązowy medal MŚ
cew powiedział:
narodowej. Naszym kibicem Podbrożncgo w ataku. Prawda. carska. finalista Pucharu stów gdańskiego Stoczniowca nie do Leszka Janowicza, który chucki, Bor1ęcki, Wysocki, JaSzwajcarii), przyniósł sukces i nic nie wskazuje na to, by w pierwszej i w drugiej tercji nie nowicz. Karwacki - Waszak,
~ ifrk-lxnin::u \l' stylu ~vata
- Jeżeli tu nie przegramy, to jest prezydent Borys Jelcyn. że teoretycznie proste?
Lehman, Wróbel, Walicki, Lannajbliżs:zej przyszłości miał on
trafił krążkiem do pustej bramki,
(wa) nasze szanse na awans są duże. który dość często ogląda meJanusz Woźruak Helwetkom. Gedania przegrała wzostać
przerwany. Wczoraj a w trzeciej, będąc za niebieską ge - Leśniak, Justka, Z. Ob!oń
2:3.
(wa)
Lech to dobra drużyna, mająca cze Spartaka, przychodzi do
w „Olivii" gdańszczanie prze- linią w tercji Unii i mając przed ski, Łada, Rytlewski,
grali z Unią Oświęcim 1:8 (0:1, sobą tylko bramkarza, WojciePozostate wyniki: Naprzód
1:3, 0:4). Honorowego gola dla cha Bacę, wycofał krążek do Janów - Cracovia 6:2 (0:2, 3:0,
Stoczniowca zdobył Jarosław własnej. Goście, nie wkładając 3:0), Towimor Toruń - Podhale
Waszak (30 min.), który jesz.c:ze w to spotkanie maksimum wysił Nowy Targ I :7 (0:0, I :O, 0:7),
w ubiegłym sezonie grai w ze- ku, punktowali rywala, ,,rozkrę STS Sanok - Tysovia Tychy I: I
spole gości. Dla bramki Unii cając" się w miarę upływu cza- (0:0, 1:1, 0:0), Polonia Bytom strzelali: Waldemar Klisiak (32, su. Najlepszy na lodzie był atak - Górnik 1920 Katowice 2: 7 (O: I,
54, 57), Jacek Kuberski (15), Wieloch, Klisiak i Dariusz Pła 1:6. I :0).
Marek Cholewa (24), Mańusz tek. Ten ostatni choć nie strzelił
21:1 61:14
I. Podhale
łynny Pele stal się
ki. I tak już chyba - moim zda- piłkarzowi wyboru: wy~•utu
Przewoźny (25), Piotr Sadłocha
2. Naprzód
18:4 49:25
bramki, doskonale obsługiwał
obieżyświatem. Jest
niem - pozostanie. Cenię nie- lub wkopu z autu.
16:6 64:19
(50), Sławomir Wieloch (60). kolegów, którzy po jego poda3. Unia
lokomotywą napędo
miecki team narodowy wyso- Czy najbliższe mistnostwa
4. Polonia
14:8 39:40
Kary. Stoczniowiec - 4 min. niach strzeli li 4.
wą piłkarskich miko.
świata dokonają spodziewane5. Tysovia
11:11 26:25
Unia - 2 min. Sędziowali: MatuPierwszą tercję Stoczniowcy
strzostw świata 1994 r. w USA
6. STS Sanok 10:12 28:39
szak, Dzięciołowski i Sobie- mogli nawet wygrać. Gola stracili
- Lothar Matthaeus zamieni go przełomu w piłce w USA?
7. Towimor
8:14 36:40
oraz sponsora tej imprezy Eu- 17 listopada w Kolonii podczas
- Na pewno. Tworzenie ligi
szczański z Bydgoszczy. Wina skutek nieudolnie przeprowa8:14 45:43
8. Gómik
rocard/Master Card. Na wszv- meczu z Brazylią Franza Bec- profesjc>nalnej w USA, a talendzów ok. 200.
dzanej zmiany, a obok Janowicza.
9. Cracovia
4:18 27:52
Gdańscy hokeiści. zdaje się,
stkich kontynentach czuje s·ię kenbauera na pozycji rekorclo- tów w Stanach Zjednoczonych
doskonałej sytuacji strzeleckiej
10. Stoczniowiec 0:22 16:94
stracili v.·iarę w możliwość wy- nie wykorzystał Jacek Karwacki.
jak w domu . O pilce nożnej wych występów w reprezenta- nie brak, otrzyma poprzez miFot. Archi11•11,n grania jakiegokolwiek meczu Potem było już znacznie gorzej.
wie ten hyly wirtu0z wszystko. cji. Co pan sądzi o Matthaeu- strzostwa potężny napęd.
AdamSuskc
(h•atnio prz('\:,ywał w Niem- sie?
- Co wpływa na pańską opi- W mentalności Brnzylij- powodzeniach meczowych wycztd,. gdzie ,.K.icker" zorganinię, że mistrzostwa świata
czykó\\, pozostanie piękna, rzuca się trenera. Dziękuję. nie.
- Nalczy do tych piłkarzy
zował konferencji; prasow;i, na
w USA będą sukcesem?
otw;,na, ofom,ywna gra. Ale
- Był ktoś dla pana kiedyś
obecnej generacji, z którymi
której Brazylijczyka zasypano
- Jeszcze nigdy tak długo podczas MŚ 1970 r., gdzie się wzorem?
chciałbym razem zagrać.
...tak nazywa się zespól
gradem pytań. A on, uśmiecha
przed MŚ nie byto wiadomo, gnęliśmy po tytuł, byliśmy też
- Tak, miałem dwa: Zazi- gdyńskich koszykarzy, wystę
Podobnie jak z Romario, Rijjąc się, cierpliwie odpowieże: wszyscy sponsorzy są do
czujni w defensywie. Tyk, że nho, wielkiego gracza lat czter- pujący w rozgrywkach o wejkaardem, Roberto Baggio i Badział na wszystkie Oto najdyspozycji, omal wszystkie kiedy przechodziliśmy do dzia- dziestych i mojego ojca. Także ście do li ligi. W inauguracyjresim. Matthaeus jest jako reważniejsze.
stadiony są zrekonstruowane łań ofensywnych, każdy miał on był profesjonalnym piłka nym meczu obecnej edycji •
kordzista pod względem wy• Kto, pana zdaniem, wydo potrzeb mistrzostw, a przy- wolną rękę w rozwijaniu akcji. rzem. Podcza, jednego z me- gdynianie wygrali w Gdańsku
21.05 TOP MIX - Magazyn
stępów już kimś szczególnym,
walczy w przyszłym roku mipadająca na USA pula biletów
Takiej możliwości nie daje dzi- czów o punkty strzelił aż pięć ze Spójnią po bardzo zaciętej
Aktualności
Muzycznych ;
bowiem dziś trudniej ponad I O
strzostwo świata?
wstępu została już bez reszty
siejszym graczom taktyka.
bramek głową. To jedyny re- walce 92:90. Najwięcej punk22.05 Hard Show - aud .
lat utrzymać się w ścisłej czo- Nie mogę narzekać na pły
wyprzedana. Piłka w Stanach
kord, którego nie mogłem wy- tów zdobyli dla Startu Daka - Dlaczego?
łówce graczy. Droga dla indymuzyki metalowej; 1.00 Nocne
nące od Boga laski. Tyle razy
jest na właściwej drodze.
widualistów stała się bardziej
- Obawa o wynik, to wiel- równać , nie mówiąc już o po- Wicki 19 i Niewolski 18. Naj- ~ 6.30, 7.00, 7.JO, 8.00, 8.30, muzykowanie
mi błogosławił. Gdyby mi jedz.a
to
brazylijska
piłka ma
bliższy mecz rozegrają gdyń
stroma.
kie ciśnienie zabija grę. Ponad- prawieniu.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
nak zechciał jeszcze jedną
problemy ...
- Czym byłoby pana życie scy koszykarze 23 bm. o godz.
to brak rasowych skrzydło
Propozycje
zmian
regula13.00, 14.00, 15.00, 21.00,
prośbę spełnić. to tę, żeby Bra- Reprezentacja miała probez
piłki?
11.30
w
hali
przy
ul.
Bema
minowych, do jakich zachęca blemy, by się zakwalifikować. wych, takich jakimi kiedyś byli
22.00, 23.00, 0.00 i 1.00:
zylia zo~tala mistrzem świata.
w
Gdyni
z
Pogonią
Lębork.
- Jako mały chłopiec chciaBest, Libuda czy Garrincha.
Serwisy informacyjne; 9.05
- A do Niemców ma pan za- FIFA, torują jakby znowu dro- gdyż na skutek gospodarczych Skrzydłowy otwierał grę i dro- łem być piłkarzem zawodo(wa)
Przegląd prasy; 6.00-9.00 Przetrudności w kraju. najlepsi zaufanie? Są w stanie obronić ty- gę indywidualistom...
wym,
jak
mój
ojciec.
W
wieku
gę do bramki. W swojej kariebudzenie na życzenie; 9.05- 2.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00,
- Bylem i jestem za modyfi- wodnicy całymi zastępami
tuł?
lat
ojciec
miał
problemy
9
rze strzeliłem ponad 1200 braDrugie śniadanie ;9.15 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.00
- Nowej drużyny jeszcze kacjami, służącymi temu, by emigrują i przez to nie mogą
mek . Połowę z nich wypraco- z kolanem i rodzina popadła
Kursy walut; 9.35 Kalendarium 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
nie widziałem. Niezależnie gra stała się szybsza, bardziej być do systematycznej dyspow
kłopoty
finansowe.
Wczewał mi Garrincha.
muzyczne: 9.50 Informacje 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
jednak od tego, czy niemiecki atrakcyjna. Przepis o zakazie zycji selekcjonera.
śniej matka nadskała ojca,
MOSiR Rumia zaprasza
- Poprowadziłby pan repre- bym poszedł do szkoły i na- drużyny woj. gdańskiego na
drogowe; 10.20 Konkurs ,.Go- 21.00, 21.55, 0.00: Wiadomo- Ciągle jednak wyłania się
zespól gra w towarzyskich me- cofania piłki do bramkarza jest
rączka złota"; 10.33 Trzy łyki
czach dobrze czy źle, jest to znakomity. Optuję za zniesie- podstawowe pytanie: czy naj- zentację Brazylii?
stępnie na studia. Później, makolejny otwarty turniej NBA
ści: 0.58, 6.28. 13.05, 21.05:
klasyki; IO.SO Informacje kulniem muru przy rzutach wol- piękniej grany futbol, jaki
- Beckenbauerowi dano j4c 12 lat chciałem być pilo- Rumi w koszykówce 23 i 24
drużyna bardzo waleczna, 1yRybacka progn. pogody w pr. I;
11.15
Konkurs
„Klo
to
turalne;
pow0 turniejowa. Gdy stawka nych, a także bezpośredniego Brazylia ciągle jeszcze prezen- bardzo dużo cz.!su na stworze- tem. Ostatecznie zostałem pił bm. w sali SP nr 9 w Janowie.
5.20 Rolniczym ekspresem;
śpiewa?"; 1 I.SO Horoskop:
zawodów jest duża. Niemców rzutu wolnego w polu karnym tuje, może być jednocześnie nie silnego teamu Niemiec. karzem i dLiś latam częściej po Zgłoszenia do 22 bm. do godz.
5.40, 6.40 Przegląd prasy: 6.10
12.05-15.00
Popołudnie z RaU nas po trzech. czterech nie- świecie niż pilot.
zawsze stać na korzystne wyni- na rzecz karnego i zostawieniu najskuteczniejszy ?
(wa)
(Wa) 14 w MOSiR Rumia.
diem ARnet; 15.05 • 20.00 Mu- Minęła doba; 7.10, 8.10, 16.40,
zyka non stop; 20.05-22.00 X- 17 .40 Wiadomości sportowe;
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