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• Przedwvborcze zmagania
gdańskich radnych

Nowa kompromitacia

polskiego futbolu

Lech

W Radzie Miasta powstał zamysł zbudowania proprezydencklej, struktury poli•
tycznej, integruiącel niektórych radnych przed wyborami samorządowymi.

• •
spon1ew1erany
I
Puchar Mistrzów

W pierwszym meczu druglei rundy PEMK, Lech
Poznań przegrał u siebie ze Spartakiem Moskwa

1:5 (l:3J,

w

Bako . opałach • Lech na
kolanach...
Fot. PAP/CAi

Szczegóły

· str. 20

nicjatorern powołania tego
porozumienia politycznego
radnych jest Ryszard
Olszewski. poseł z ramienia
BBWR i członek gdańskiej rady.
Jak nam wyjaśnił, część radnych
chce się zorganizować w oparciu
o Blok Porozumienia, którego
powstanie zainicjował w Gdań
sku Krzysztof Pusz, były sekretarz prezydenta RP. Dowiedzieli•
śmy się także, iż w działaniach
grupy radnych istotną rolę odgrywa Marian Szajna, były wiceprezydent Gdańska. Nazwano go
nawet człowiekiem odpowiedzialnym za kontakty z Lechem

roża do grupy inicjatywnej
Olszewskiego jeszcze się nie

Spokojnie przyglądają się rozwojowi sytuacji radni skupieni
w klubach liberalnym i pomor-

odbyły.

skim. które istnieją w RM. Zapewniono nas. że nikt z nich nie
zgłosi! chęci uczestniczenia
w powstającym przedsięwzięciu.
Wiadomo tylko, że prowadzone
są ogólne rozmowy na temat ko-

alicji zbudowanej z Partii Konserwatywnej, Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego, która przygotowywałaby się do wyborów w regionie.
Kuba Urbański

To ieszcze
nie koniec

źródeł

Praga• RSC Anderlecht Bruk1ela 0:1 lO:O).
Lewsk\ Sofia• Wercler Brema 2:2 lO:O)
FC Kopenhaga • AC Milan 0:6 (0:4).
Manchester Utd •Galatasaray 3:3 (2:2).
AS Monaco • Steaua Bukareszt 4: 1 (O: 1).
FC Barcelona • Austria Wiedeń 3:0 (1 :O).
FC Porto • Feyenoord RoHerdam 1:O (0:0).

Sp11rt11

•, Piątkowski:

Sled1two trwa inaczej
... ładne konkretne rozmowy na temat prsystępienia Ja111roia (...} iemze się nie

,,Białą Księgę" ...

„Akwen" za 16 miliardów

,,Solidarność"

...L.awierającą dokumenty dotyczące
polsk.iego Minister.;twa Spraw
Zagranicmych w spnl\\ie tzw. afery karabinowej przedstawiło wcz.ornj MSZ.
.,Oddajemy się pod osąd opinii publicznej" - stwierdzono, a publikacja
księgi była odpowiedzią na ,.niesprawiedliwe ataki'" prasy na MSZ". Księga za.
wiera m.in. 60 dokumentów. w t}m noty rlą(lu polskiego do rządów niemieckiego i amerykańskiego. Usty ministra
spraw zagranicmych do sekretarza stadziałań

to kup·

Puchar Zdobywców Pucharów
Benfica Lisbona • CSKA Sofia 3: 1 (2:0).
Maccabi Halfa• Parma 0:1 (0:0).
Paris St. Germain • Universitatea Cralova 4:0 (2:0).
FC Innsbruck · Real Madryt 1: I (O: 1).
Arsenal Londyn • Standard Llegle 3:0 ( 1:O).
Ajax Amsterdam • Besiktas Stambuł 2: I (O: 1).
Panathinaikos Ateny • Bayer Leverkusen I :4 (I: 1).
B ramkę dla Panathinaikosu sdobył Knyntof
Warsycha
AC Torino• Aberdeen 3:2 (1:2).

nu USA, noty w sprawie Rajmunda
Szwondera. dokumenty sejmowe.
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Dziś hfd~ie po- •
godnie. Tylko rano
:.amglcnia. WYi ba•
1Jc,ny sfab11ie,
a Po Iska będzie pod
wpływem rozleglej
zatoki niżowej zruui
poludmwej Skandynawii. Wiarr polu
dniowo- zachodni
A

odbyły.

Pies przechylił S1alę

t,,~i,!~b,~l!! ! ,, ,,!!~o!,~I!,

uzasadniła

policja zastrzelenie
Polaka, który we wtorek upanuwał polski konsulat w Hamburgu. Policja twierdzi, że stojący na
balkonie Robert Korcz, zaatakowany przez psa policyjnego, odchylił si~ do tylu, by wykonać
zamach i rzucić granat. Aby to
uniemożliwić, funkcjonariusze

strzałów.

Polak

wypuścił

granat,
nie eksplodował, ponieważ zawleczka nie została wyciągnięta do końca. Brakowało milimetra ...
W wyniku postrzału w klatkę
piersiową i silnego krwawienia
wewnętrznego Korcz zmarł póltorej godziny później w szpitalu.
który na

szczęście

W Gdańskiem zwolnią woiewodę?

1UP mierzy w „wice
Mówi się, ie zwycięskie ugrupowania zamierzają zdymi•
sjonować woiewodę gdańskiego. Csy Unia Pracy poprze ten
pomysł? • pytali dsiennlkarse posłów tego ugrupowania,

Puchar UEFA
Trabzonspor • Cagliari I: 1 ( 1 :O).
Branik Maribor • Borussia Dortmund 0:0.
Cellic Glasgow • Sporting Llsbona 1:O ( 1:O).
Kongsvlnger • Juventus Turyn 1: I (0:0).
KV Mechelen • MTK Budapeszt 5:0 ( 1:O).
Lazio lhym • Boavista Porto 1:O (O:OJ.
lntemasionale Mediolan • Apollon Nikosia 1:O ( 1 :O).
Valencia • Karlsruher SC 3: I ( 1:OJ.

poduas wczorajuel konferencli prasowe(.
oseł Bogusław Kaczma-

Prek
nie: Wojewoda

odpowiedział prywatpopełni!

Iarząd

Regionu Gdań•
skiego i Komlsla Kraiowa
„Solidarności"

wygrały

wuoraj prsetarg na budy•
nek, tzw. Akwen, przy Wa•
łach Piastowskich. Oferta
,,Solidarności" była jedyną.
Bildynek i okalalące go
grunty zostały wycenione na
około 16 mld Il.

- Koszty zakupu zostały rozdzic lone po połowie - powiedział nam Leszek Jankowski.
skarbnik Komisji Krajowej.
Płatności Krajówki zostały rozłożone na raty, a region zapłaci
swoją sumę w ciągu dwóch tygodni.
Cały budynek posiada ponad 8 tys. metrów kwadratowych powierzchni utytkowej.
w tym 5700 metrów kwadratowych powierzchni biurowej.
wraz z magazynami, pomieszczeniami piwnicznym i garażami .
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środę mieszkaniec

Koszalina. wyrrn cając śmieci. dotrzegł w pojemniku głowę
około SO-letniego mężczyzny,
zawiniętą w kurtkę. Do tej pory nie ustalono tożsamości deata. W tym samym śmietniku

• Olechowsld
nie rotestui ·
• Dwai ludzie UP
• Oczym rozmawiał
• MON i MSW
pod
Clmos1ewic1em?

Wałęsą.

Z dobrze poinformowanych
wiadomo nam, że prezydent RP przyjął u siebie kilka
osób, które uczestniczą w pomyśle Olszewskiego. Sam radny powiedział nam, że jego zamysł bę
dzie realizowany na bazie proprezydenckiego BBWR.
Radni, którzy zgłosili już chęć
uczestnictwa w działaniach
Olszewskiego wywodzą się
z grona osób. które w RM popierają Franciszka Jamroża. prezydenta miasta. Zapytani o stosunek do niego odpowiadają
dośćcnigmatycznie. Wiadomo
tylko, że żadne konkretne rozmo·wy na temat przystąpienia Jam-

~"1''"'-~~""~~11
W
t'~ =;ą ł§}61

Kołod1ieicqk?
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PRE

ul. Mściwoja 10
tel. 20-89-79

kilka błędów dotyczących prywatyzacji i tę sprawę trzeba będzie dokładnie zbadać. Jednak
konieczności odwołania go na
razie nie ma, zresztą - o ile wiem
- z deklaracji partii rządzących
wynika, że czystek w administracji nie będzie.
- Sądzę natomiast, że potrzebna jest zmiana na stanowisku wicewojewody. Wicewojewoda

Dotychczas władze regionalne i krajowe związku były
dzierżawcami Akwenu.
- To nie jest żadna sensacja,
nareszcie mamy własną siedzibę - powiedział nam Marian

Krzaklewski. -

,,Sol idarność"

od kilkunastu lat błąkała się
z miejsca na miejsce. a jej siedziba była uzależniona od politycznej koni u nktury. OPZZ
zajmuje ogromny biurowiec
przy ulicy Kopernika w Warszawie, który otrzymali po
CRZZ w 1986 roku od owczesnych władz PRL i posiadają
kilkanascie innych budynków.
Pomimo odpowiednich ustaw
nie doczekaliśmy się podziału
dawnego majątku CRZZ stwierdził Jacek Rybicki, przewodniczący Regionu Gdań
skiego.

bowiem odpowiada za służbę
zdrowia, zatem sprawa „Cefarmu" obciąża właśnie jego.
Unia Pracy ma obecnie dwu
posłów ziemii gdańskiej: Bogusława Kaczmarka i Halinę Licnerską.

Halina Licnerska, ekonomistka z „Budremu", mimo że na ]i.
ście kandydatów do Sejmu była
siódma - ,,przeskoczyła" swoich
partyjnych kolegów i została wybrana. Przedsiębiorstwo, w któI)"m pracuje, chyli się ku upadko-

li

wi. więc zamierza przejść w Sejmie na zawodowstwo i poświę
cić się prywatyzacji i sprawom
społecznym.
Bogusław Kaczmarek, lider
oddziału gdańskiego UP, pracuje
w Stoczni Remontowej i będzie
tam pracował nadal. W Sejmie
zajmie się także przekształcenia
mi własnościowymi oraz gospodarką morską .
- Potrzebne są szybkie rozstrzygnięcia dotyczące przemy-

słu

okn;towcgo -podkreśla .
Zarówno pani poseł Licnerska, jak i pan poscl Kaczmarek
poparli pomysł profesora Pastusiaka założenia w parlamencie
klubu posłów gdańskich. BaSz

rzywiozłem do Trójmiasta zarządzenie ,.
które istotnie zmieni
losy śledztwa w sprawie wydarzeń grudniowych
1970 roku - powiedział minister sprawiedliwości, Jan Piąt
kowski podczas konferencji
zorganizowanej
wczoraj
w Prokuraturze Wojewódzkiej
w Gdańsku.
- Mam pełne zaufan ie do
prokuratora wojskowego, Jana
Siemi1iskiego, prowadzącego
śledzt wo w sprawie wydarzeń
Grudnia' 70 - stwierdził min. J.
Piątkowski - wydałem jednak
zarządzenie, które przenosi całość

czynności

śledczych

z gdyńskiej Prokuratury Marynarki Wojennej do Prokuratury
Wojewódzkiej w Gdańsku. Pan
prokurator J. Siemiński został
oddelegowany do gdańskiej
prokuratury i tam będzie dalej
kierował śledztwem. Przeniesienie postępowania do cywilnej prokuratury było konieczne
z przyczyn proceduralnych.
Dzięki temu będzie możliwe
skazanie winnych.
Zapytaliśmy min. J. Piąt
kowskiego o odpowiedź na zarzuty ze strony SLD jakoby
kontynuacja postępowania
w sprawie tzw. moskiewskich
pieniędzy Leszka Millera. była
politycznym atakiem na jego
ugrupowanie. - Po przesłu 
chaniu w Moskwie osób biorą
cych udział w transferze pieniędzy, mamy wszelkie podstawy, by kontynuować śledztwo
- odpowiedział minister. Szerzej na temat konferencji na
str. 3.

Tomasz Zając

,,Baltic Bank'' S.A.

się

Co

da

odzyskać

Po sawlesseniu dsiałalno •
„Baltic Banku" S.A. wla•
domo jut, ie bank lest nie•
wypłacalny. Na wcsoralnel
I konferencii prasowe! 1■ •
rządca komisaryczny banku,
Skąd „Solidarność" weźmie
pani Teresa Stankiewicz, po•
pieniądze? - Na pewno nie ze
składek - odpowiedział Rybic- I twlerdslla, ie w swląsku
ki. - Z bieżących dochodów • tym bank nie moie wypeł•
Komisji Krajowej - stwierdził nlać swoich obowiąsków
Krzaklewski.
z tytułu prowadnnia ra •
bmk Fot. M. Kostun chunk6w ouczędnośclowych,
lokat i rachunków bleiących.
1

a
odnaleziono rozkawałkowane
i opakowane pozostałe części
zwłok. Charakter obrażeń
wskazuje, że zgon nastąpił
gwałtownie .
Więcej

szczegółów

nie

ści

Wypłaty z kasy będą dokonywane dopiero po ogłoszeniu
upadku banku (z takim wnioskiem komisarz T. Stankiewicz
zwróciła się już do sądu) i po
ustaleniu przez syndyka masy
upadłościowej. Syndyk też zadecyduje, kto będzie otrzymywał pieniądze w pierwszej kolejności . Ogłoszenie upadłości
najbliż-

powinno nastąpić w

ujawniono.

(PAP) I

Dokończenle

na str.2

Co się da

odsyskać?I

Fot. M. Kostun
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KRAJ

Wokół gdańskiej sluiby
zdrowia narosło • po nie-

• Dtiś SeJm wzr,aw1,1
obrady p1e1Ws:rego po wybo•
rach posiedzenrn, odroczonetydzień wcześmeJ ~eJm ma
dokonać wyboru 'składu osobowego swych komisji.
• Dwaj podoficerowie
Biura Ochrouy Rz<1du zostali
:arC'szlowani przez prokuratu
;rę wojskową pod zarzutem
,udziału w kradz1ciach samo-chodów I ich przcmyc,e „a

dawnej kontroli, przeprowa•
dzonej przez Ministerstwo
Zdrowia • tyle niedomówień,
ie wojewoda Maciej Plaiyń•
ski zwołał wczoraj konfe•
rencję prasową. Jak naleia•
Io się spodziewać, głównym
przedmiotem rozmowy
z dziennikanaml była sytu•
acja finansowa gdańskich
placowek słuiby zdrowia.
Niestety, zdaniem pana wo•
jewody, ani pacjenci, ani le•
kane długo jeszcze nie bę•
dą mogli spać spokojnie, bo■
wiem pieniędzy nie było,
nie ma I w najbliiszei przy•
szłości nie naleiy się ich
spodziewać. W kaidym razie
takich, które by się pował•
nie liczyły.

granicę.

/! •

Polska Izba Palt w Płyn
nych utrzymuje, ze w hr. do
budzetu pan,twa wpłynie 315
mld zł mniej niż zakładano
„Jest to w 1 mk zarządzenia
i ministra finansów
23
czerwca br., które zwolnilr
,(;entralę; Produktów Naflo~:y~h i podatku akcyzowego
pd spn:.e<lazy wytworzonych
prt'e~ nią paliw silnik.owych"
••~ po~_\edział prezes PIPP.
-• ,. Obrót bankowy nalezs
.d&najbardziej zagroionych
)iriestępczością sfer gospo)larki stwierdza raport dC'
fuparfamentu_prokuratury .M1
'nisterstwa 5prawiedliw.oś_c1
t~sć przestępstw nic 1:.J:yłaby
[~ą~iwą, gdyby nic wspó!ufdział pracowników bankoY.
']ub nadzoru bank.owego. Tyl-

Na konferencji dow1edz1eliśmy się,że:

• Trudno mówić o blc;dzie
w obliczeniach finan~owvch
bowiem fakt, że Gdańsk dÓsta:
je tak mało na lecznictwo jest

wynikiem ,.,>ew11ego mechanizmu podziału budżetu". Od lat
nie było korekty tego podziału,
a winę za to ponosi Ministerstwo Zdrowia i Ur1ąd Wojewódzki w Gdańsku po społu
• W ubiegły poniedziałek
minister finansów podpisał dokument przckazuj;11:y dla gdań
skiej slui,by zdrowia dodatkowe środki z rezerwy budżeto
wej w wysoko~ci s·2 mld zł na wydatki bicż,1ce. Wszystkie
te pieniądze pójdą na spłatę
długów. Jakich? Tego jeszcze
nie wiadomo, bowiem nazbic
rai o ich się już 316 miliardów.

I

twa

yskusja na temat mbah, Polski i in11ych krajów środko\\oeuropejskich
wNATO nabiera rumieńców. Staje się 01w tym bardziej aktualna 11• :::wią:
ku:: wizytą prezydenta Harfa, który na ten temat wielokrotnie ostatnio wvpowiada/ się na forum międzynarodmiJm. Wc::oraj głos ::ahra/ dr Andr::ej Karkosia, będący doradcą w Ministerstwie Spraw Zngranic:nych. St1rierd:il on, że Rosja nic nie ma do pmried::enia na temat ewentualnego pr:;rstąpienia Polski do
NATO, bo jest to tylko i ,~Jfqcmie sprawa między Polską a Paktem Atlantyckim
S/ys::ąc te słowa, 11'}pmriedziane w glowmm ,ndaniu ll'iadomości TT'P, długo
nie moglem się uspokoi{ Musiałem zadać sobie pytanie, czy jest to tylko chęc'
uspokojenia opmii pubknej. q ll)'kladnia aktualnego stanowiska MSZ na ten
temat. Jeś_/i ::aclwd:i ta pienl's::a e1ren111alność, to mo:na to jes::c:e 11· jakiś sposób ::ro::umieć, choć senrn1ranie takich b:dur 1110:e odnieś(' skutek wręc:: odwrotod zamier::onego. Jeśli jednak 1npowiedż ta mia/aby od:::wierciedlać sposób
myślenia MSZ, to gor::ej był' ju: nie 1110:e. To fakt, ie Polska jest krajem niepodleglyn:, al_e ::arówno NATO jak i USA z uwagą wsluclmją się w glo.1y i deklaracje
doc1era1ące z Moskwy. Zn cenę dobrych stosunków:: Rosją, Znchód (a więc i NATO) na peirno jest gotowy poświęcił' interesy Polski i innYCh krajów środko1meu
ropejskich. Co do tego nie mo:na mieć najmniejs:ych 1rątpli1mści. Brio tak
1r pr::ysdości. jest i teraz. Kra tego ni€ do.1tr::ega, nie pmrimen 11chodjć -~ ·n,rn
cę polityki, ani tym bard::iej chcidją c;;ynnie ll'spJ/ks::tulwwać

Roman Warszev.~k.;

Jak pre

d

e

Wczoraj w godzinach wieczornych przybył do Polski z wł•
prezydent Republiki Czeskiej • Vaclav Havel.
W czasie dwudniowego pobytu, oprócz War51awy odwiedzi
on Gdansk I Gdynię.
ak się przypuszcza , gros
uwagi w rozmowach z Lec hem Wałęsą V. Havel
poświęci kwestii wstąpienia
krajów środkowoeuropejskich
do NATO, co obu prezydentom bardzo leży na sercu i co
uznają oni za kluczowe dla
przyszłego bezpieczeństwa Europy środkowej. Nie wydaje
się jednak zbyt prawdopodobne, by oba kraje podjęły jakieś
wspólne wysiłki mające doprowadzić je do wstąpieni a do
Paktu Atlantyckiego.
Po porannych rozmowach
w Belwederze, V. Havel złoży
wieńce na Grobie Nieznanego
Żołnierza oraz pod pomnikiem
Powstania Warszawski ego,
Dokończenie 1e

str. I

szych tygodniach . Termin
rozprawy ustalono na JO listopada.
Po odrzuceniu złożonego
programu naprawczego bank
miał jeszcze szansę. Dawało ją
objęcie akcji i podwyższenie
tym samym kapitału akcyjnego. Ponieważ do końca września nie uc zyniła tego ani
Stocznia Gdańska S.A ., która,
jak się dowiadujemy , miała objąć kapitał akcyjny JO mld zł,
ani dotychcza,owi akcjonariusze, ani też prywatne grupy kapitałowe oraz nie doszło do fuzji z „Gecobankiem", ,,Baltic
Bank'' znalazł s ię w sytuacji
bez wyjścia.
Teresa Stankiewicz stwier•
dzila, że powody dla których
bank upadł były złożone: począwszy od nietrafionych kredytów (potwierdzono wcześniejsze informacje „DB" o roli kredytów samochodowych),
a skor\czywszy na ogólnej zlej
sytuacji licznych firm - klientów ,,BB",w którvm aż 60
proc . udzi elon yc h "kredytów

a następnie odwiedzi Sejm
i Senat. gdzie odb<;dzic kurtua,:yjne rozmowy z ich marszał
kami. Przed spotkaniem z mi-"
nis trem spraw 'zagranicznych ,
gość zwiedzi Stare Miasto,
a na zakończenie pobytu
w Warszawie, prezydent RP
wyda uroczysty obiad.
Do Trójmiasta prezydent
Czech przybędzie w piątek ran o. Program pobytu na Wybrzeżu gdańskim przewiduje
m. in. wizytę na Skwerze Kościuszki w Gdyni, na Westerplatte i na gdańskim Starym
Mieście. V. Havel odwiedzi też
katedrę oliwską. gdzie wysłu
cha koncertu organowego oraz
złoży kwiaty pod pqmnikiem
znalazło się

w sytuacJi nieregularnej (innymi słowy kredytobiorcy trwale nie spłacali swoich zobowiązań). Nic było
wśród nich natomiast udziałowców banku, jak również
przed zawieszeniem jego dzia•
lalności nie dokonywano żad
nych większych wypłat, co
mogłoby świadczyć o celowym
wyprowadzeniu kapitału z banku.

o

•

się

W m yś l obowiązującego
prawa ud ziałowcy ,.BB'' nie
będą odpowiadali za upadek
banku swoim majątkiem.
Dzięki decyzji prezesa Narodowego Banku Polskiego,
ulokowane w ,.BB'" wkładv
oszczędnościowe przez osoby
fizyczne objęte gwarancją :
w 100 proc. wkłady do równowartości I OOO ECU (obecnie
ok. 23,4 mln zł). Wkłady od
1OOO do 3000 ECU - w 90
proc. Nadwyżka wkładów po-

Poległych

Stoczniowców.
W programie wizyty dziwi tył
ko brak wizyty w którymś
z warszawskkh lub trójmiejsk ich teatrów. jako- że - jak

nad 3000 ECU nic korzysta
z gwarancji. Gwarancja NBP.
niezależnie od walut, b.;dz1e
realizowana w złotych po
ewentualnym upadku banku.
lic ząc po średnim kursie ECU
NBP.
Nic podjęto natomiast decy
zji o należnych odsetkach z ty
tulu lokat. O ich ewentualneJ
wypłacie będzie mofoa powiedzieć dopiero po ustaleniu rze-

da ...
czywistej sytuacji banku.
Podobnie - ,twierdziła p. Stankiewicz - można powicdziC'ć
o pieniądzach złożonych przez
firmy, w tym przez biuro maklerskie ,,Penetrator". choć jest
ono asekurowane współpracą
z innymi bankami.

Jan Kreft
Jak nas poinfom10wal Zdzisław Olszewski, członek zarLą
du Hydrobudowy S.A., firma
ta posiada JO proc. kapitału akcyjnego „BB".
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Ryśnik

• Zmiany personalne nie zaproblemu i dlatego
wojewoda ma zamiar rozpisać
konkurs jedynie na stanowisko
dodatkowego wicedyrektora
Wyd,ialu Zdrowia UW.
X X X
Pan wo1cwoda mia/ żal do
dziennikarzy, że nierzetdnie
informują. Nic nowego, nte
tyłku w przypadku pana wojewody Mini preten.~jc;. że n:1pisal i.fo1y o „spadających glow~ch" _w v.ydli~le zdr_owia,
m11110 ze cę intormacJę potw1erdzil rzecznik prasowy wołatwiają

go. Jeśli nie liczyć dziennik.
rzy.
Nie ma też, jak sic; okazało,
dodatkowych funduszy na wyrównanie dy!iproporcji w zarobkach gdańskich lekarzy
o których kilka dni temu mó1,1,iJa na lam,ich naszej gazety
przewodnicz4ca Sekretariatu
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarno.~ć". A może jednak
gJzicś się znajdą, jak plotkują
złusfiwi? Na kogoś innego już
spadnie wówczas splendor
z 1ywlu ich przyznania ...

Anna Jaszowska

Wczoraj na Uniwcr<,-ytecic Gdru\.skim
zamaugurowilllo uroczyście rok akade- Szkoła
r kki podyplomowych studiów menedz.erskich w syMcmie :'-,IBA Zioczne studia tego md7.aju zainicjowała w dóalającej
przy uczelni GdaiJSkicj Fundacji Kształcenia Menedżcrów, Szkoła Biznesu Uniwersytetu Strathclydc z Glasgow. Naukowcy Ie S,.kocji pn.ez dwa lata prowadziti na
gruuiskiej alnu rru~er zajęcia, ale tegoroczna edycja sruttiów MBA jest już smnodzielnym poJ,kim przedsięwzięciem.
Na dwuletnim płatnym kmsie wykłada się m. in. podstawy zarządzania, marketing. finanse;, i rachwlkowość oraz handel międzynarodowy. Ze statystyk wynika. że
!}TJ<lW)' ucz.estruk takiego szkolenia jest trzydLie,to,hrnlemim męż.czy=i, inżynie
rem. biegle w!adająqm w mo"ie i piśmie językiem angielskim. pochodzi z Trójmiasta 1 pr.icuje na co dzień w pr7.edsiębiorstwic tllkirn jak Morski Port Handlowy, Gdań
ska Stcx-mia Remontowa luh Baltic Trading.

-

Rząd

lada

SWIAT
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dzień?
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NIEMCY
• W rrnvemuencte w Szk
zwiku-Holsztynie, nad 7.atoką
Lubecką, rozpoczęło się

Wczoral Waldemar Pawlak kontynuował ro1mowy doły•
czqce przyszłego rządu, Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskie•
go, jest szansa by nowy rząd został jeszcze w tym tygodniu
zaprzyslęiony przez prezydenta. W przyszły czwartek
przedstawiony byłby Sejmowi program gabinetu i nastąpiło•
by glosowanie nad wotum zaufania dla niego.
_Gabi net Pawlaka b ędzie
tylko po części charakter
pohtyczny, jest bowiem budowan~ przede_~szy~!kim na zasadzie kwahf1kaCJ1 kandydalów - powiedział Kwaśniewski.
Jeden ze środowych rozmówców P_awlaka, Andrzej
Olechowski, zapytany przez
dz1enn1karzy. czy zgodzi się
być ministrem _spraw zagramcznych odpowiedział, że tak,
jeśli oczywiście życzenie to
wyrazi prezyd_ent i poprosi o to
premier. W0Jc1ech Lamentowicz z ł!nii Pracy, z którym
spotkał się Pawlak, powiedział,
że podejmie się funkcji ministra ds. integracji europejskiej
i obejmie to stanowisko „raczej
jako fachowiec. a nie przedstawicie! UP". W klubie parłamentarnym tej partii dziennikarka PAP dowiedziała się, że
innym przedstawicielem UP
w rządzie Pawlaka może być
Marek Pol, który miałby objąć
resort przemysłu.
Desygnowany na premiera
lider PSL przyjął także Piotra
Kołodziejczyka, ministra ON
miał

Zdaniem niektórych nau•
I.owców, ubiegłoroczne upalne
lato w Europie środkowow
schodniej było ubocznym efektem wojny w Zatoce Perskiej.
Dymy znad Kuwejtu spowodowały ulewne deszcze w Azji
Wschodniej, a to z kolei napływ .:icpłyc'l mas powietrza
nad centrum Europy.

SKOK to inaczej Spółdzielcza Kasa Os1czędnościowo•Kre•
dytowa albo • lak mawiaią zainteresowani • ,,minibank"
dla tych, którym czasem brakuje na przeiycie od wypłaty do
wypłaty. Pierwsza tego typu instytucja uruchomiona została
ponad rok temu w Zespole Elektrociepłowni Gdańsk. W śro•
dę otwarto tam drugi punkt kasowy SKOK.

F

undacja na Rz,ecz Polskich
• By dostać kredyt w banku,
Związków Kredytowych
trzeba mieć zabezpieczenie.
u,ianowiona została w po- W SKOK wystarczy, re kredyto(PAP)
łowie 1990 roku we
biorca ma możliwość spłaty. Dzjęwspółpracy ,.5olidamości'' i Świa
towej Rady Związków Kredytowych (WOCCU). Jej celem jest rcali7.acja 5-letniego programu cxlbudowy polskiego ruchu spółdziel
czych kas oszczędnościowo-kredy
towych. Wzorem były, działające
1 od 100 lat i zrzeszające 65 mln dorosłych obywateli, Unie Kredytowe w USA, Nie bez znaczenia jest
jednak i to, w kilka tysięcy podobn ych placówek z powodzeniem ki kredytom krótkoterminowym,
działało w II Rzeczpospolitej jako
tak zwanym chwilówkom, często
tzw. kasy Stefczyka.
chronimy ludzi prz.ed najzwyklejPoc,:ątki d;:iala/ności fundacji
szą lichwą · mó"i Grzegorz Biebyły jednak mało sympatyczne.
recki, prezes Krajowej Spółdziel
Nie\VyTIIŹJ1e podstaV.')' pra\\Tie spoczej Kasy Oszczędnościowo-Kre
wodowały, 'I.e pierwszym SKOK
d)towej.
zajęła sic; prokuratura podejrzewaW ciągu ostatnich czternastu
jąc łaman ie prawa bankowego.
miesięcy na terenie kraju założono
\V fundacji domyślano się, że
prawie 40 placówek SKOK. które
w grę wchod7A1 motywy politycz- skupiają łącznie 25 tys. osób.
ne, ponieważ ideę kas kredytowych Głównie w Gdańskll, na Śląsku
propagowali ludzie związani z PC. i w Warszawie. Największy
Wkrótce jednak post<;:powanie SKOK utworzyli prarnwnicy
urnorz,ono - okaz.ało się bowiem, że Stoczni Gdańskiej (5 tys. człon
wystarczającą podstawą do funkków), drugi co do wielkości istnieje
wiadomo - prezydent Czech cjonowania SKOK jest ustawa w Hucie Katowice (3 tys.).
jest wziętym dramaturgiem o z.y,iązkach zawodowych i wydaZasady działania spółdzielni
i mi!ośnil,iem sceny.
ne na jej podstawie w 1992 roJ...7.1 kredytowych typu SKOK wykluRoman Warszewski odpowiednie rozporządzenie Rady czają, zdaniem organi zatorów,
Minisu-ów.
możliwość oszustwa. SKOK ogra-

SKOK
na

„Siec" pełna problemów
spotkałem się z wy•
słannikiem Lecha Wałęsy,
był u mnie Jerzy Borowczak,
przewodniczący komisji ze
Stoczni Gdańskiej, z propo•
zycją zarejestrowania nSie•

• Nie

d" • vlawnił wczoral nDB"
Marian Krzaklewski.
- Uchwala zjazdu dopuszcza
dz 1 alalność struktur poziomych, ak w sekcjach problemowych. Jeżeli Borowczak
przedstawi regulamin komisji
problemowej i zgodę komisji
zakładowvch, wówczas ich zarejestrufcmy - oświadczył
Krzaklewski.
KraJowe Porozumienie Ko·nisJi Zakładowych tLw. Sieć
jest strukturą poziomą •. Solidarności" Sieć krytykowała
władze związkowe i często
podejmowała decyzje sprzeczne z uchwałami zjazdu . Na

przykład zjazd postanowi!, że
działacze „S" będą kandydować tylko z listy „Solidarnoś.:-1 ', a część działaczy „Sieci"
wspołtwor1yła BBWR i kandydo"'·ała z tego hloku.

Pilotaż

w

Niektórzy d ziałacze, m. in .
Maciej Jankowski, chcieliby
jesze w tym roku zwołać zjazd
delegatów ,.s•·. Marian Krzaklewski powiedział nam. że
jest zdecydowanie przeciwey
nagiemu zbieraniu się delegatów. Uważa on, że w marcu
lub kwietniu przyszlcgo r9ku
powinna się odbyć zwykła sesja poprzedzona spotkaniami
na niższych szczeblach. - Zbierzemy się, coś uchwalimy
i przekażemy komisjom zakła
dowym do realizacji, jaki to
ma sens? - zapytał.
Obradujące wczoraj prezydium zajmowało sic; przygotowaniem spo tkania Komisji
Krajowej w najbli ższą środę.
Obrady, na które przyjedzie 9
senatorów „S", zdo minuj ą
kwestie polityczne. m. in . ocena ostatnich wyborów 1 relacje
zwi 4Lku wobec bieżącej sytuacji politycznej.

bmk

gąszczu

polityki

Dzisicl wieczorem w So• ter.rzez administmcję gmin - jest to
pocie odbędzie się spotka• na_Jbardziej sporna kwestia w roz·
nie, na którym przedstawi• mowach o prugrarnie.
ciele gminnych wład1 1 Trój•
Zdaniem Lecha Mażewskiego.
miasta będą rozmawiać ~YJfli?i.!lłnt11 ~§rt,%§6~~~8&\1:
z wojewodą gdańskim
o podpisaniu porozumienia
o programie pllotaiowym.
Program

został

1,aproponowany
46 n;iiv,iększym gminom w Polsce
przez rząd Hanny Suchockiej .
Traktuje się gn jako sprawdzian
prl.Cd wprowadzeniem pov., iatów.
Pierwszym miastem w kraju. które
podpi,;alo porozumienie jest Łódź.
Jak rxiinfonnowala nas Brubara
Milewska. rzecznik p1w;owy wo_JCwody gdańskiego. w Krakowie
odbyło si,; spotkanie, na którym
pr7.ed,tawidel Urzędu Wojewódzkiego rozmawiał z wicernmistrem
finm1sów Wojckchem Misiągiem .
7 relacji 17.ccmika wiadomo nam.
ż wiceminister zapowiedział, że
w L"- 1;yku z programem nie będzie
oddlu;i,._111ia placówek, które w raI mach porozumienia zostaną p17.eję-

w rządach Mazowieckiego
i Bieleckiego. Z jego wypowiedzi wynika, że rozmowa nie
dotyczyła objęcia przez niego
tego stanowiska w nowym gabinecie.
Rzecznik prasowy SLD Zbigniew Siemiątkowski powiedział , że rozmowy między Sojuszem a Waldemarem Pawiakiem są konstruktywne
i „zmierzają w kierunku stworzenia stabilnego rządu''
Z informacji nieoficjalnych
źródeł wynika. że jeśli Waldemar Pawlak nie zgodziłby się
by w przyszłym rządzie zasiedli kandydaci SLD: Marek Borowski , Wiesław Kaczmarek
Grzegorz Kołodko i Leszek
Miller, to SLD wycofa się
z koalicji z PSL.
To samo żródło utrzymuje,
że Włodzimierz Cimoszewicz,
wymieniany jako jeden z przyszlych wicepremierów, miałby
być koordynatorem resortów„prezydenckich"': MSZ,
MON. lVISW,

ROSJA
.,._ Pniprezydt„>Jicki bloi,; .,Wvbór Rosji" wicepremiera Jcgorn
Gajdara miałby zdobyć według
prognoz w przyszłym parlamencie od 30<lo38miejsc
W Dumie Pai.i<:twoweJ ROSJI
Jel>"t <lo z<lvbycia450 maru.l.itów,
z czego po potowie według ~yste- ·
mu większ~iowego i propor
cjonalnego. Rada Federacji bę
dzie się składała zc 176 deput0-

wrowch.
• Pooowruc odłown pu,ie
d.zenie l"OS)jskiej Rudy Bezpieczeństwa, na. którym miano a.
· twierdził główne zruysy nowej
doktryny wojskowej kraju. Przy
'l.ltwicrdz,aniu dokll}'ny wujskowej musi byc obecny minister
obrony Paweł Gracww; tymczasem prz.ebywa on jesz.."7..e z w1zy
tą w Finlandii

JAPONIA
• Zdaruem r.;cliologow, lldpady j:jdrowe zauipione pr&z ro.yjski tankowi._-c ,,.., Morzu Ja.
poń.słom, nic zagrożą w Ż.tdl1}m
stopniu samej Japonii.

(PAPJ

czącym

- Znaczna częs.'. ze I i 'i
An!CT) kanów, ktrnzy wba:w rzq<lowcmu zakazowi podróży na
Kuhę wizytowali \\)'spę, został2
wtrrymana po pow-me~ do Stanów Zjednoczonych. Swoją wy
prawą, pedjętą w zeszłym tygodniu, pragnęli zaprotestowllc
przeciwko arneryka."Jskiej blokadzie \\·obce kg.o karaibskiego
kraju.
•
Dyr.:ktor !lC1Je,.,111y
GATT, Peter Stutherland,
o:,:tu.egl przyv.&lców .tacho
dnich. ie ,.pvrdnią j,..>tlno 7. na3
większych zbicrowych ,-zalcństv.
~-rulecia'', jeśli dopuszczą do fiaska rokowari o Iireralizacji handlu światowe,•o którvch tcmun
mija 15 ~ •
-

WŁOCHY
• Beznadzkjny był wczordJ
rnno i,tan zdrowia włoskiego reŻ)·sera. Federico Felliniego, 1ct{0
na pmśbę rodziny otrzymał loll

!

krament wniemią..·ych

ost:1tn ·

rumlll.~,.c~nic,

73-letni Fellini od medzich
pozostaje w stanie ;pi::p.ld. Wje•
go m,,zgu za,.<;zly nieOO\\,acaln~
zmiru ty i. ja.\ powiedział lekar-L
walkę o życie reżysera rnożnw
1 ~ za prz,egnmą

GRUZ!A
• PonwJ 1x1l:owa deputowanych chce przystąpienia do

WNP

UKRAINA
· • 70 procent .-,przętu arr, !łl
nadaJC' się do Wymiany
~

Roman DaszcZ)ński

Uboczna zasługa Suchockiei

·mpatyczny program .. Ka1rn c::y hcrba1a mogą oklądat' M' zasadje t:lk, , k, ,q
na poranną be:;semwść albo mają drugi telewi:orek stojący w kurhni Na
pewno :yskalby ów program wd:ięc;;i_vch obrońców w ekspresach. które swój ra1a
gwia:d:isty do \Vars:awy zaczynają 1rłafoie o szóstej, rw ale na luk.sus ekraniku M" /w~dym przedziale naqch PKP jeszcze długo nie
~

Znana firma komputerowa,
IBM (posiada 47 laboratoriów naukowo-badawczych na calym świe
cie) przeżywa ostatnio pe\\11e 1.Jopoty. o tym, re nic zamierz.a rezygnować z silnej pozycji na rynku
polskim świadczy seminarium
w hotelu ,.Heweliusz". Pr1,edstawiono tam najnowocześniejszy
sprzęt, należący do tzw. klasy ,,mainframe".
'
Jak nam powiedział koordynator imprezy, Witold Jędrusik
z IBM Polska, Ś\\iat informatyczny
podzieW się obecnie na dwa obozy,
preferujące du że lub znacznie
mniejsze układy komputerowe.
Wczorajsze pokazy miały udowodllić, iż systemy duże - nadal uży•
teczne i stale rozwijane - jeszcze
długo będą miały stale miejsce na
rynku. To samo twierdzili goście
zagraniczni. reprezentujący kilkana,;cie renomowanych firm, współ
pracujących z IBM. Co ciekawe,
centralny układ. z którego czerpały
dane wszystkie systemy zainstalowane w ,.Heweliuszu" znajdował
się w specjalnie przystosowanym ...
autobusie.
(s)

cierpią

•r· ,·? \•

będzie stać.

Prry kawie lub herbacie mo:na c:a- _ _ _\ --i·· I.Slfnt,
sem posłuchać osób, które mogłyby byi
, ~
1 ~~ozdobą wiec:ornych programów pub/i11V j,Af4AD"(Hb.SC.tJłCtt
cysryc:;nych. Z pr:;yjemnością rw pr:ykład wvsłuchalam
\
~)•powiedzi Tomasza Lisa ojego poglądach na rolę ko/iiel 11 fyciu polityc;;1ym _A1pu/Jirny d:iennikar: by/ zdania. ;:,e „kobiety łagoJ:ą obyczaje'' public:ne 1111wszą do nich tak
porrzebne umiarkowanie. Nie ::operzają się po k"guciemu, są rmziej agresywne wobec adwersar;;y, bardziej podatne na rzeczową argwnemację i w ogóle bardziej :droworo:;sąd
lwwe. Dodałabym jes:cu, f.e nie u~11-ają pub/ic;;,ie plu~awych słów, me pr::ych/ld:ą na
:ebrania na rauszu albo na kacu, no i nie ;:adają się z Anastu;ją P.
Te po:ytywne cechy kobiet :e sceny polityc:nej są zapr:ec:emem s1ereo11-pu nie/ogicZJtego i kapryśnego /.:nbiedq1ka q babs:rylu. który to s/ereor")p pa,uJe moze i do pań
z „klasy pró:niac:ej", ale nie do d:isiejs:ej ,.kobiety pracujq,ej". To »s:ak:e, :e dostr:egl je miody d:iennikar:,jest produktem uboc:nym premierowania Hanny Sucl!i~kieJ.
Pani eks-premier nie była moim palityc:n_vm idolem. parę jej .. chlapnięć". a i decy:ji
(ga:.ociqg!/ :irytowało mnie do ::)11"ego, ale jedno rnus:ę jej rr:J:nać • wpro"·adj/a do
zachowań public:n_vch pewien w:orzec manier, s/ownim1·a i ele,,ancj1, o dwie długości
pr:;ewy:,szający maniery panów. l 10 :osrało po pienrs:e :autt·a:one, po drugie . ;:dro"·o
podkopało :akor:eninr1e pr:ekorumie, :e kohie/\ nie nadają się do spra>r powa:;1ych. Dobre i to.
J:mma W1oczerska

pe

SUPEREKSPRES

dów i wstrzymanie realizacji programu - zaznaczył .
Podobnie widzi to Franciszka
Cegielska, prezydent Gdyni, która
tłumaczyła .DB"', że zaniechanie
wprowadzenia porozumienia jest
centntl.i.zacją władzy, do której dą
ży władza lewicowa.

Komisji Samorządowej.
Od Milewskiej dowiedzieliśmy
szybkie podpisanie porozumienia sic;, re wojewoda podejmie decyma aspekt polityczny. - PSL jest zję, _je,~li prezydenci miast przedstaz zalozenia przeciwne programowi v.ią mu swoje opinie. - Jeż.cli wła
pilotażowemu, a SLD uzależnia
dze gmin się zgodzą na podpisanie,
swoją decyzję od wyniku przyto nie będzie z naszej strony przeszłych wyborów regionalnych ciwskazari - dodała.
móv.ił Maż.cwski. Zarazem dodał.
Program pilotażo"''Y ma zagważe wynik korLystny dla Sojuszu
rantować wic;kszą samodzielność
sk łoniłby przedstawicieli tego
ugrupowama do poparcia progra- samorządom lokalnym. W więk
mu. Według b}•łcgo parlamcnta- szym stopniu gminy będą mogły
tzysty należy się spieszyć, ponie- dysponować swoimi finansami,
któl)'ch teraz poważna cv;§i: odda·
waż prawdopodobnie szefem
wana jest do budź.etu paiistv:a.
Urzędu Radv Ministrów zostanie
przcdstawićiel PSL. - To moze
Kuba Croanski
spowodować wymianc; wojewo-

USA

nicza się najczęściej do jednego zakładu pracy, przyjmuje pieniądze
wyłącznie od swoich członków
i wyłącznie im udziela kred)tów .
Rada nadzorcza, zarząd oraz komisja kredytowa wybierane są przez
członków SKOK. Operacje finansowe podlegaj.1 kontroli związków
zawodowych.
W najkorzystniej,;zcj syruacji są
ci, których stać przede wszystkim
na oszczędz.anie. SKOK proponuj.:
im zmienne oprocentowanie. ale
zawsze o 3-4 oczka wyższe niż
w najlepszych lokatach banko\vych. Oprocentowanie kredytów
jest o tyle korzystne, że spłata jest
rawsze o kilka procent niż.sza niż
w ,.najtal}szych'' bankach.
- Na pocz.ątku więcej jest chęt
nych do brania kredytów ni ż
oszcz.ęd,ania, ale w naturalny sposób można sobie z tym poradzić
udzielając kredytów 15-milionowych ze spłatą na półtora roku twierdzi szef rady nadzorczej
SKOK w Z.espo/e Elektrocicplowni Gdańsk, Tomasz z.atcsiński.
SKOK przy EC H otrzymał
wczoraj na wyposażenie nowej kasy S tysięcy dolarów od PolskoSłowiańskiej Unii Kredytowej największej w USA polonijnej
organizacji finansowej. Podpisał z
nią tak.że umowę o współpracy.
Spółdziekza Kasa przy Zespole
Elektrociepłowni Gdańsk skupia
obecnie 400 pracowników. Organizatorzy są przekonani, re otwarcie
drugiego okienka kasowego przysporzy nowych członków.

Komputer
w... autobusie

Woiewocla zclecycluie

dwu-

dniowe spotkllnie ministrów
obrony państw NATO, Imprez.a
ma charakter nieformalny. Głów
ne tematy to rozi;zeue1iic Sojusw na Wschód, sytuacja na Pół
wy,pie Balka,iskim oraz kwestia
w.angażowania w Somalii

Prezent Saddama Na Wybrzeżu rozwiia się system spółdzielni kredytowych
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dentem

zytą oflcjalną

J

jewody. Prawdę powiedziawszy, na tej konferencji nie dowiedzidiśmy się niczego. Winni są 11,szyscy, czyli nikt, a tak
właściwie to żadnej pom,llki
w obliczeniach nie było. Gorsze jednak . że nie ma picniedzy , niż to . ie nic ma winne•

B'11nesu na UG

n,

;

• Jeśli nie dokona się zdec)dowanej reformy w stuibie
zdrowia, wzrost zadiużenia bę
dzie nadal szybko postc;pował.
• Wojewoda wielokrotnie
walczył o podwyżki dla pracowników prLychodni i SLpitali, jednak z Jakim rezultatem.
w,zyscy wiedzą.

e WCI• • n•es o

Jeszcze raz
D

),o $.6 najpoważniejszych
.. ,.,... .
;·naduzyc w ostatnich latach
tst>-i~odowa~o straty bankow
przekraczaJące 561 mld zł,
-nie licząi?oosetek Większósć
;i na<lufyc popełnianych
j,u.ez klientów uławia post~
prncow~ikow banków •

sluiby zdrowia

{IIIWflll ·

51-42-26. Przedpłaty.

HURT • detal. lkanina
szewki, 20-86-38
156, 8

BARDZO tani transport 7
ton. 290-230

8764

O gł os z eń , Gdynia,
Świętojańska 5, 20-65-22

BIURO

norl<l. pod·
17302

3 pokoje w Gdyni, tel. 5t-89-31 23·

00-53

18280

KUPIĘ

mieszkanie 2-. 3-pokoJowe Sopot.
centrum Gdyni, tel. 51 -51-42
2'l'83

BIUSTONOSZE - sp,zeda. Hur-

LESNICZOWKA · imprezy, pobyty (0-69)
84209
21816

townia Minipol. 41-61-76

PIZZA -dostawa. 56-73-i2

87oi6

I

KUPIĘ

karakuły.

6505

PR ZEDPŁATY · Autoposrednic-

two. 20-57-29
14094

ANTYKOROZYJNA korserwacja podwozi ·
Orunia "Auto-Mycie', 39-40-28
1336S

AUTO-HAKI holownicze, montaż. Orunia. 3940-28
33138
CZTEROMIESIĘCZNEGO

spaniela bez rodowodu sprzedam, 23-27-75
6352
DRZWI przeciwwłamaniowe z obustronną
boazerią, wykonuję, tel. 41 -27-26
21230

FAVORIT 91 • okazyjnie sprzedam, 20-39-24
18825

HOLANDIA · naitańsze samochody, wyjazdy
· najniższe ceny, 56-10-19
12410

PRZEDPŁATY.

22-41-S4

PRZEDPl:.ATY, 41-03-06
SIERRA 1,81985, 24-38-14

13322
15577

17063
17508

SPÓŁKA pilnie zleci wykona111e prac ooeple-

niowych. remonlowo-budowlanych i elek·
trycznych. Wartość przerobu ok. 2 mld. Ter·
min rozpoczęcia prac od zaraz, 4t-52·36 w.
54
6823
SPRZEDAM Poloneza 9t, czerwony, 23-0347
VOLKSWAGEN Jetta 1600 84.'85 przebieg
100 lys. Stan idealny cena 90 milionów,
sprzedam, tel. 22-21 -79
21048
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W tym cały ambaras, ieby dwoje chciało naraz. Stara,
Boyowa prawda, znala1la ostatnio świetne potwierdzenie
w przypadku Krzysztofa Ducly, wielkiego biznesmena z la•
mościa, który postanowił w ub. roku na stale osiąść poza
granicami kraju, a któremu Najwyis1a Izba Kontroli naliczy•
la w Polsce długów na penad czterysta mlllardów złotych
pelskich.
Raport NIK dowodzi, że
ochota na współpracę w udziel an i u tak kłopotliwych dziś
kredytów leżała także po strnnic dwóch banków: BGZ
i PKO BP, dodajmy: banków,
które - przeważnie z nic swojej
winy - są w tak zlej sytuacji fi.
nansowej, że od dawna nie publikują już swoich pełnych wyników finansowych, a na ich
uzdrowienie należałoby wyło
żyć grube biliony złotych.
NIK określa sprawę jasno:
za nadużycia odpowiadają też
banki. Nie zadbały bowiem
o własne interesy, nagminnie
nic przestrzegały ustawy „Prawo Bankowe", przepisów dewizowych i zarządzeń NBP.
PKO BP i BGŻ miały - zdaniem NIK - udzielać Dudzie
kolejnych kredytów, choć nie
spłacił poprzednich, a niespla-

((=~~!

calne zadłużeni e powstało na
skutek łamania przez BGŻ praw a dewizowego. Bank. nie
sprawdzając wiarygodności zagranicznych kontraktów. przelewa! za granicę spore kwoty,
chociaż godziło to w zabezpieczenie pożyczonych pieniędzy.
Dodatkowo, BGŻ, bez - jak
podkreśla NIK
o własne interesy,

-

I

I

~

==-

dbałości

sprzeda! fir.
mie Dudy (,.Kadex International") akcje koncernu naftowego Vaalco, które wcześniej nabył wbrew prawu dewizowemu. NIK pisze także, że w zarządzie „Kadexu" byt członek
władz BGŻ, reprezentujący
udziały

}

banku.

Dziś

Duda przyznaje się
,,tylko" do 177 mld zł. Twierdzi ponadto, że udzielając mu
nowych kredytów. banki do-

Rys. H. Sawka
skonalc wiedziały o jego sytuacj i finansowej .
Tymczasem o schedę po
Dudzie toczą się walki, także
polityczne. Oprócz znanego tygodnika „Wybrzeże", Duda
kontrolował dwie najbardziej
liczące się w swoim regionie
pisma: ,,Dziennik Lubelski"
i „Tygodnik Zamojski" . O nic
zabiegają teraz firmy popierane
przez Unię Demokratyczną
i SdRP. Miał też ochotę kon-

-

-

trolo wać

na

„Dziennik Bałtycki'';
- nic wyv.lo.

szczęśc i e

Raport NIK nie jć's' bmykiem do bankowego ogr:idka.
Jest głaze m mozolric wtac,anym, od kiedy NIK - dość powszechnie kry tykowany za
brak kompete ncji ku temu przedziera się p rzez bankowe
dokumentacje . Jak widać z rosnącym sukce sem.

(J.K.)

- -

Piq kowski dixit
• Ofiary Grudnia' 70 • ,,Moskiewskie pieniądze" • Wypłaty dla sędziów i prokuratorów
Podczas wczorajszego spotkania z dziennikarzami w Prokuraturze Wojewódzkiej, min.
Jan Piątkowski mówił o dokonaniach swojego resortu, które
uważa także za osobiste sukcesy ..•
Swoją decyzję

przeniesienia
z Prokuratury Marynarki
Wojennej do Prokuratury Wojewódzk Gdańsku. min. J. Piątkow
ski uzasadnił względami proceduralnymi. Nawet, gdyby akt oskarżenia dotarł w końcu z Prokuratury Marynarki Wojennej do sądu
wojskowego, i tak. nie doszłoby
do skazania winnych.
- Sprawcy grudniowej tragedii
muszą być ukarani • stwierdził
minister, co zważywszy przecią
gające się wciąż śledztwo, jest
stwierdzeniem raczej retorycznym. Piątkowski powiedział też,
że oskarżeni uporczywie starają
się opóźniać czynności procesośledztwa

we . General Jaruzelski w sposób
,,specyficzny" zapcznaje sie z aktami sprawy. Najpierw zażądał
ich dostarczenia do Warszawy, by
tam na miejscu mógł je studiować. Na propozycję prokuratury,
by sporządzić kserokopie poszczególnych tomów (jest ich ok.
90), co pozwoliłoby na snidiowanie materiału np. w domu, generał
nie zgodził się ...
- Wyznaczy/em termin zakoń
czenia postępowania na czerwiec
tego roku -powiedział minister.
Jak wiadomo , nie został on dotrzymany. jednak z całą pewnością nie z winy gdyńskiej prokurarury wojskowej. Spośród dziesię
ciu podejrzanych . z aktami udało
się zapoznać trzech generałów.
Cztery osoby chorowały, a co do
dwóch generałów (Jaruzelskiego
i Tuczapskiego - T .Z.) można
z całą pewnością stwierdzi(', ie
utrudniają oni śledztwo.

Minister sprawiedliwości ustosie też do oskarżeń ze
strony SLD o „upolitycznienie"
procesu Leszka Millera. Przedwczoraj rzecznik SLD nazwał ministra Piątkowskiego „prowincjonalnym adwokatem" i oskarży ł
publicznie prokuraturę o ingerenCJę w wewnętrzne sprawy sojuszu
oraz nadgorliwość. Miała nią być
decyzja kontynowania śledztw a
w sprnwie zwrotu 600 tys. dolarów pożyczki wysłannikom KGB .
Pożyczki udzieliła byłej PZPR nie
istniejąca już KPZR. Istotną rolę
odgrywa! tutaj Leszek Miller,
członek władz SDRP. Minister
Piątkowski wyjawił dziennikarzom, że przesłuchani ostatnio
funkcjonariusze KGB potwierdzają zarzuty wobec Millera, dlatego
śledztwo nie zostanie umorzone.
- Pieniądze dla 8ędziów i prokuratorów to żenujący problem przyznał min. J. Piątkowski. Do

Ziemniaczane
są kłopoty.

Uprawia się 30 odmian
Na naszych polach udaje się wyhodować
30 z 2 tys. znanych w świecie odmian ziemniaków . Pośród upraw rolnych zajmują
drugie miejsce - po zbożach. Tylko niespełna
15 proc. przeznaczamy do bezpośredniego
spożycia. Reszta idzie do gorzelni, krochmalni, na paszę dla zwierząt domowych.
Co kilka lat zdarzają się uprawy rekordowe i jeszcze bardziej rekordowe urodzaje.
Oto w 1984 r. zebrano u nas 42,7 mln ton,
a w tym roku specjaliści oceniają, że będzie
my mieli ponad 30 mln ton ziemniaków.

Co zrobić z tym bogactwem?
Niestety, okazuje się, że w naszych oborach i chlewniach mamy 4 mln trzody mniej
niż rok temu. Komu więc przeznaczyć ten
nadmiar paszy?

O

złoto

Podobnie rzecz się ma z produkcją spirytusu ziemniaczanego. Importujemy go pod
dostatkiem z krajów zachodnich. a nasze gorzelnie i zakłady monopolu spirytusowego
chętniej kupują surowiec za granicą.
Wreszcie my - konsumenci. Ile można zużyć ziemniaków - choć bijemy światowe rekordy konsumpcji czystego spirytusu „na
głowę" - nawet w roku szczególnego urodzaju? Niewiele.

Eksport · kto kupi ziemniaki?
Tradycyjnym odbiorcą polskich ziemniaków był dawniej Związek Radziecki , dziś
przede wszystkim republika Uzbekistan
i Rosja. a także do niedawna Czechosłowa
cja. Ostatnio - jakby na wszelki wypadek w Słowacji ogłoszono. że nie zamiertają importować ziemniaków , bowiem zaka żone
są ... włośnicą.
Według wstępnych obliczeń na wschód
może uda się sprzedać 150 tys. ton, choć moglibyśmy wyeksportować drugie tyle. Smutne doświadczenia wielu rolników, którzy
w zeszłym roku oddali za darmo tysiące ton.
zamiast zainkasować 37 mln dolarów, nie
budzą dobrych skojarzeń . Nabrał ich jaki ś
spryciarz aż z Kanady. który wysiał na
wschód nasz towar i to za darmo .

liczeni kartofli
i wietrze

Rozmówca dwukrotnego marszałka-seniora, a od niedawna już
Sejmu. Aleksandra Małachowskiego, ostro zaatakował go w imieniu „Gazety Wyborczej", że kiedy w Sierpniu
1980 powiał wiatr historii, on liczył kartofle w podwarszawskich
Oborach. Usłyszał w odpowiedzi: ,,W Domu Literatów były
nadużycia i musiałem się zająć tą sprawą, bylem w komisji rewizyjnej ZLP. Cale życie liczę jakieś kartofle" ...

~~-~~"~,w~,~ EUROPEJSKI FUNDUSZ ·
~
LEASINGOWY

leasing
maszyn, środków transportu, komputerów
wyposażenia biur, linii technologicznychq !

Ba~z

W przyszłorocznym budżecie

za-

planowano jeden bilion złotych na
zaspokojenie tych roszczeń. Pieniądze są przeznaczone na wypła
ty dla MSW i Ministerstwa Sprawiedliwości .

- Uważam . ie cala moja działalność to pozytywy - stwierdził
odchodzący minister w podsumowa ni u swoj ej pracy w rządz ie
Hann y Suchockiej. Obswialem
się, że z nadejscicń1 nowej ekipy
b,;dę odwalany, bo podejmowałem decyzje, które nie zawsze się
podobały.

T.Z.

Nasze firmy e ksportowe interesują soltdni
partnerzy handlowi i taka sama walutn. Roz
mowy na ten temat trwają, ziemniaki wędru
ją do magazynów , mch w interesie niewi~lki. ł
Ostatnio w rej onie M ałkin i , Łap i Białe
gostoku widziałem wy ładowane po burty
traktory. przyczepy, w ozy i wagony Wi docznie jacy ś solidni klienci jednak istnieją.
Żeby było ciekawiej , jednym z krajów
najbardziej zainteresowanych polskimi ziemniakami jest Bułgaria. Ale w zamian mamy
od nich wziąć paprykę i przecier pomidorowy. Ten drugi wyrób ma szanse, o ile będzie
tańszy niż holenderskie pomidory, z których
wyrabiamy tenże przecier na własne potrzeby.

Ziemniaki w domu
W

książce

„Kuc hm a po lska" z 1985 r.
znajdujemy 21 potraw możliwych do przyrządzania z ziemniaków lub zestawy potraw,
w których ziemniaki mają znaczenie decydujące o walorach odżywczych i smakowych.
Produktów ziemniaczanych używamy nic
tylko jako potrawy - z nich pochodzi krochmal , syrop skrobiowy, g lukoza, dek5tryna,
stosowane w przem yś l e spoLywczym, papierniczym , farmaceutycz nym, spirytusowym.
Można więc zaj adać się frytkami na spacerze i na wykwintnym przyjęciu, popijać alkoholem sporządzonym ze spirytusu skrobiowego, i cieszyć oczy kwitnącymi w maju
sadzonkami ziemniak.ów.

Tomasz Kowalik

._,,~.,_~,:""QA<&,--.'46,"\'*

wicemarszałka

Do niedawna do dobrego tonu należało narzekanie na Sejm. Mówiło się, że jest fatalny. Rozgadany. Bałaganiarski. Że zajmował się
nie tym, co trzeb~. Aborcją. a nie gospodarką. A_ptec~kami sa~och~dowymi, a nie prywatyzacją. Wa)·tościami, ~ ~i~ konstytucją. l\liaż
dżące oceny polskiego parlamentar)'.zmu usłysz~ mozn_a było rowme dobrze~ pi:ofesora cybernetyki, co o? ~-,~~1c1ela -~~lCZfk" na targowisku. A już zwłaszcza od dzienmkarzy, Ldamem ktorych połowa ludzi zasiadaJących w gmachu przy W1eJsk1eJ reprezentowała kategorię „oszołomów'·.
.
.
.
.
l\tamv już now•· Sejm i wszystko wskawJe na to, ze tym razem będzie panował tu lad , porządek.
Czy .i~dnak doĆzekamy się spełnienia przedw) borczych obietnic. którymi tak hojnie szafowały zwycięskie stronnictwa, to inna sprawa.
Nasz fotoreporter był na Wiejskiej podczas pierwszej części inauguracyjnego posiedzenia Sejmu. Zasępieni i rado..\ni, tak go zatJtUł,!1•
wał. A jednak myślę, ie trochę żal...

czeka 1600 ro~1czen
pracowników wymiaru sprawiedliwośc i o zaległe wynagrodzenia
i odsetki , często przewyższające
zaległe kwoty. Niektórzy ~ędzio
w ie doc h od1,ą swoich praw
przed ... S ądem Pracy i uzyskuj:i
korzy stn e dla n i<:h wyroki.

Ziemniak.i za..~ twarde

Ziemniaki (i kłopoty) iak berety!
Kto by przypuszczał. że to już ponad trzysta lat odżywiamy się uprawianymi z powodzeniem w Polsce ziemniakami. Pochodzą
z Chile, do Europy zawędrowały w XVI w.,
a do Polski za przyczyną uczestników wiedeńskiej wyprawy wojennej Jana III Sobieskiego. Czas leci, ziemniaki rosną, a potem

załatwieni a

sunkował

PRZEDSTAWICIELSTWO:
80-830 GDAŃSK, ul. Długi Targ 39/40
tel. (058) 314-247, fax (058) 310-153
R- 1731

Kontyngent bezcłowy 1994

MERCEDESOW bez cła TYLKO 100 ???
- Sto - to chyba mało
zważywszy, że prawo
sprzedaży tych aut
ma 30 Autoryzowanych Stacji Obsługi
i 15 Oddziałów podległych Generalnemu
Przedstawicielstwu?
- Mało. To prawda twierdzi dyrektor Oddziału w Gdańsku pan
Bogdan Goworowski,
Ale ... takie są kryteria
rozdziału kontyngentu
na samochody bez cła
w roku przyszłym. Do
Polski napłynie wówczas 33 500 aut. Po
100 sztuk otrzyma
każdy importer. Dopiero, kiedy je sprzeda może sięgnąć po następną setkę. Rzecz
tylko w tym, że Mercedesy zamawia się "na
miarę", jak garnitur
u krawca. To przecią
ga transakcję. Tym- .
czasem samochody
niższej klasy sprzedawane są "od ręki".
- Co radzicie swoim
klientom?

- Rada jest jedna: podjąć decyzję jak najszybciej. Już przyjmujemy zgłoszen i a . Wystarczy odwiedzić nasz
Oddział w Gd ańs ku
przy ul. Wały Piastow-

skie 1, tel. (058) 3746-94 lub 95, fax (058)
31-95-45,
lub Autoryzowane Stacje Obsłu g i w: Gdań 
sku-Brzeźn ie przy ul.
Gdański ej 21 D (Stanisław Makowiec). tel.
(058) 434-121;
Gdańsku-Ol iwie przy
ul. Grunwaldzkiej 491
(Włodzimierz Witman
i Mirosław Żurański),
tel. (058) 521-441, fax
(058) 521-441.
- A ile tańszych Mercedesów z bezcłowe
go kontyngentu mają
Państwo w Gdańs k u
do dyspozycji?
- Niestety tylko 8 szt.
I dlatego radzimy pośpieszyć się.
Rozmawiał

TZ
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Gdańskie tablice

zaprasza swoich klientów
na nową kolekcję zimową
odzieży jeans.

CHCESZ zarobić 500 ooo„
dziennie. masz samochód osobowy zaozwoń. 52-36-12
8230

HAMBURG· komfortowo i tanio zachodnim busem dwa razy wtygodniu, 31-3837
-

KUPIĘ działkę na Chetmie · 39-49-27

MAGAZYN
INFORMATYCZNY

rejestracyjne
pojazdów sprzed 1950

1-POKOJOWE Gdynia centrum, 2-pokojowe
Witomino sprzeda pośrednictwo. 24-83-83
(10.00 · 17.00)
17292

Gdynia, ul. Starowiejska 37
Gdańsk-Wrzeszcz, Manhattan 52

RADIOARnet
UKF 71. 55 MHz
STEREO

sprzedasz lub wymienisz
piszqc po angielsku
lub niemiecku
pod adresem:

tł
47-26-26

CZWARTEK 1315 &

19959

PROGRAM SPONSOROWANY PRZEZ

13319

LASEROTERAPIA wizyty domowe, 51-87-11

15680

NOWA akcja! Renomowana za·
chodnioeuropejska hrma poszukuje współ·
pracownikow ambłtnych, energicznych. wiek
od 20 - 50 lat z Tczewa i okolic. Możliwość
stałego zatrudnienia. Minimalny zarobek 4
miliony. Ilość miejsc ograniczona. Spotkanie
informacyjne 21.1 O. godz. 18.00, Tczew,
Szkota Podstawowa nr 11, Saperska 7 8093
ODZYSK długów, 374-216, 374-417

ORŁOWO dom

zaplecze gospodarcze, dobra lokalizacja sprzedam, zamienię, 20-9315

16563

PRZEDPŁATY. 24-35-52

1828911

14198

STYLISTKA- analiza kolorystyczna,
51-71-78

1832&!

21314

PASSAT combi 1991, model 92 r., dodatki
sprzedam, 53-39-58
21176

21657/1

TYNKI kat IV firma zleci wykonanie,
24-26-18

POSZUKUJEMY mieszkań 2, 3pok. Rumia·
Wejherowo, szybki wynajem, 72-64-39 20491

6350

ZDECYDOWANIE

kupię sklep

Gdynia, Swiętojańska, Starowiejska, 10 Lute·
go. Oferty 12533 Biuro Ogłoszeń Abakart,
Sopo1, Westerplatte 2/4

POSZUKUJĘ

aktywnych ludzi. Branża handlowa, Spotkanie informacyjne 22.10.93,
11.00, ul. Asesora 13, Wzgórze Mickiewicza,
Gdańsk.

8090/2

AKME Pośrednictwo 51-26-41

9911

MIESZKANIA· sklepy - biura
sprzedaż

· wynajem,

obsługa

rawr~. Cen-

trum, Nieruchomości, Gdynia, Sw1ęto■

Janska 91, 21-79-71

1685411

BIURO Obrotu Nieruchomościami "LO•
kum Ltd" zatrudni prawnika do kierowania biurem. Zgioszenia osobiste. Gdańsk,
ul. Rajska t2, (salon Forda)
19951

DEKARSKIE, blacharskie, 24· 18·84

murarzy, Wrzeszcz, Fiszera 14,

pok. 528

21345

SPóŁKA zatrudni z mozliwością ubezpieczenia ZUS · monterów kacttubowych, · spawaczy gazowych i elektrycznych z PRS, tel.
279-372
am

SPÓŁKA poszuku1e lokalu z telefonem po-

brej prezencji z biegłą znajomością obstugi
komputera (praktyka). Praca wgodz. 10.00 18.00. Zgłoszenia w godz. 10.00 • 15.00, tel.
52-32-61

21813

8252

SPRZEDAM Fiata 126p. 1985 r., tel. 82-31·
25
20251

SPRZEDAM 126 p. 56-38-17
SPRZEDAM Forda Transita 2500 diesel.
Przedłużany. podwyższany, Elbląg, tel. 3472-76
5937

SPRZEDAM Fiat Uno, 5-drzwiowy 93 r. (069) · 31·45-71 po 15.00
22060

SPRZEDAM stan "O' Rotmanka oraz 'kiosk
'Giełda Kwiatowa·. Pożyczę 100 OOO OOO.tel. 31-37-87

5944

FIATA 126p, 1989, sprzedam,57-76-2~ 18

22070

FIRMA prywatna zatrudni doświadczoną, samodzielną księgową. Pożądana znajomość j.
niemieckiego, tel. 31 -11-71
6008

FIRMA za1rudni magazyniera, ekspedientkę
(sklep Pogórze), kobietę do obsługi komputera, 290-348
8776

GOLF 1987, 1,6 benzyna, tel. 51·00·80 od
t 0.00 · 18.00
GOLF 1990, sprzedam • zamienię, 21·1JJ.9
GRZEJNIKI żeliwne,
nio. 48-76-79

zamrażarka - nowe, ta33663

KAFELKOWANIE, 57-70·62, 15.00 · 19.00

16!-09

KAFELKOWANIE, 41-41-51

21205

KLUB nocny zatrudni atrakcyjne dziewczyny
w ramach działalności rozrywkowej, tel. 51 ·
14-30 (po 18.00)
22067
KUPIĘ M-3 lub M-4 Sopot, Morena, Zaspa,
48-55-21
15061

KUPIĘ przedpla1ę,- 41-03·06

17299

M-3 z telefonem oraz M·2 Olwa sprzedam,
52-76·86
21810
MAŁE

biuro, telefon, centrum Gdyni sprzedam, wynajmę Tabor, 20-19·77, 11.00 ·
16.00
17551

Mq

SPRZEDAM Mazdę 323, 52-44-52 po 1

19238

MIĘDZVNARODOWA firma zatrudni sekretarkę, j. angielski, urządzenia biurowe, tel.

43-28-92, 43·18-51

8228

NOWĄ wieżę Technics, Mercedesa
ściówkę sprzedam, 72-57-23

SREBRNIKÓW na umowę-zlecenie przyjmę.
41-44-23
21635

STOLARSKIE, 56-33-03

że

13487

SLUSARZA · spawacza zatrudni Zakład Slusarsko-Produkcyjny, Wrzeszcz, Ceglan~1

M

UNIEWA2NIA się pieczątkę o treści: Truck
Cen1er, Spółka z o.o. autoryzowany dealer
i serwis Iveco, 80-717 Gdańsk. ul. Miałki
Szlak 48150, nr ident. VAT 583·000·23·6?., 6
WEJHEROWO, Reda mieszkania 4,5 minim,
Agencja Michalak, 72-64-39, 51-53-04 20464
ZAMIENIĘ

szereg Złota Karczma na M-5,
sprzed~m, 56-15-78
20134
ZAMIENIĘ M-5, 73 mkw., spółdzielcze na
M-3 spółdzielcze z dopłatą, 47-94-29 po
20.00
21703

ul.

Czyżewskiego

:r
T
'I'

if'ii

:li

31, tel. 56-79-15 .

i!

:r

waJem !mu nr 1.
2. W di:iiach 2~:2ę pażdziemika, 2:5, 8- 10, 12-13 listopada z powodu robót torowych poc1~g1 pasazersk1e relacJ1 Gdyma - Mysłowice (z Malborka 9.02) oraz Łódź Kal. - Gdynia (z Malborka g.
15.08) kurs_ował_y będą drogą okrężną prze7: Tczew, Laskowice. W tych samych okresach wystą
pią rowmez zmiany w kursowamu poc1ągow lokalnych na odcinku Malbork - Kwidzyn - Gru-

dziądz.

Szczegółowych informa_cj_i udzielają punkty informacji na dworcach PKP.
Za wynikłe medogodnosc1 w podrozy - PKP uprze1m1e przeprasza swoich klientów.

65ó3

•""'"'""'"""""'"""'""·"""'---------------------""""'ł

Żuławskie Przedsiębiorstwo Drogowe
w Nowym Dworze Gd., ul. Morska 1,

na

ogłasza przetarg
dzierżawę obiektów w

postaci:

1. 1.1. Ciągu technologicznego przerobu materiałów kamiennych
1.2. Węzła betoniarskiego
1.3. Zaplecza warsztatowego i administracyjno-socjalnego.
Całość (4,2 ha) położona w miejscowości Waplewo Wielkie gm. Stary Targ.
2. Kompletne lub częściowe zaplecze administracyjno-socjalne, warsztatowo-magazynowe
(o pow. 0,46 ha), położone w miejscowości Nowy Dwór Gd., ul. Morska 1.
Równocześnie

informujemy o prowadzonej wyprzedaży Zdpasów magazynowych w postaci:
~- części do piaskarek p-1, walców ws-10 i r-814, pługów odśnieżnych, samochodów STAR,
ZUK, NYSA
2. części do maszyn budowlanych, ciągników.
Zainteresowanych dzierżawą zapraszamy do składania ofert pisemnych do dnia 20.11.93 r.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 28-24, 24-84 lub osobiście w godz. 9-14 pod ww. adresem.
Rozstrzygnięcie wyboru oferenta nastąpi w dniu 26.11.93 r.
Najpóźniej w dniu przetargu - obowiązuje wadium w wysokości p. 1. - 20 mln zł, p. 2. - 25
mln zł.
Zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru oferenta i ewentualnego unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
• 1774

I

...................................................,...............,..,,.,,..,...........
, ........................,........,"""'...............................................ołl

Sprzedam n\\if. masz}tnydoob bki dr·e~,na
1. Prasa wielopółkowa typ DOHB-550
2. Czopiarka jednostronna typ DCXJZ
3. Wiertarka oscylacyjna typ DWJA
4. Piła taśmowa typ DRSD-68
5. Szlifierka tarczowa typ DZXA

- 80 mln zł
- 40 mln zł
- 30 mln zł
- 20 mln zł
- 17 mln zł.

Podziękowanie
Wszystkim wiernym idei "Bóg , Honor, Ojczyzna"
- którzy oddali swój głos w wyborach na Koalicję
dla Rzeczypospolitej
- gorąco dziękujemy.
Zarząd

8236

Wojewódzki Ruchu dla Rzeczypospolitej
ul. Miszewskiego 17, tel. 41 -21- l l.

Gdańsku,

w

Informacje tel. (058) 86-58-30 lub 86-27-40.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 paźdz iernika 1993 r.
odeszła od nas kochana Mama, Babcia i Prababcia

ś.

tp.

KLARA NOWACKA
primo voto SOBCZAK
lat 80

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 22 października 1993 r
o godz. 11 .00 w kościele oo. Redemptorystów przy ul. Portowej.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 12.30
na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
Pogrążona w smutku
Rodzina

1a501

12

spawaczy (PRS) monterów
i kowali, 41-70-03, 37-22-85
6915

Wyrazy głębokiego współczu cia Rodzinie
z powodu śmierci naszego Pracownika

Z głębokim ża lem zawiadamiamy, że po długich cierpieniach
dnia 16 października 1993 r. zma rła

JERZEGO KAWECKIEGO

lek. med. BARBARA
HERMANOWICZ-WALCZUK

ZATRUDNIĘ mężczyzn

przy zbiorze kapusty. Gdańsk-lostowice, Swiętokrzyska 64.
Autobus 155, 175, 256
21212
ZATRUDNIĘ

zbiór kapusty 7.00 Ogarna2) 187

ZATRUDNIĘ: ślusarzy,

składają

silnikowców, rurarzy,

spawaczy, 32-24-36

Zarząd

i Pracownicy
"Polnord" S.A.

21690

ZATRUDNIMY kucharza, tel. 20-65-71
2UKA sprzedam. 32-40·12

5541

13481

2WJR, 27-01-02

Msza żałobna odbędzie się w dniu 21 października 1993 r.
w kościele św. Ducha w Dzierzgoniu o godz. 14.00.
Po mszy świętej pogrzeb na cmentarzu Komunalnym
am
w Dzierzgoniu.

Z głębokim
że odszedł

ś.

Pogrążona

n•sz

KULKI
s..,rdeczne

w smutku
Rodzina

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

podziękowania
składa

Rodzina.

13477

żalem zawiadamiamy,
od nas przedwcześnie

Z wielkim bólem i żalem
zawiadamiamy o śmierci

uczeń

tragicznie

zmarły

ś.

kl. IV x

w dniu 16

października

1993 r.

Koledzy i Wychowawcy

Wszystkim, którzy okazali pomoc i tym,
którzy uczestniczyli w pogrzebie
ś. łp .

tp.

ALFREDA

BARBARY
HERMANOWICZ-WALCZUK

CZĄSTKA

kl. IV x CKUMiE
Rodzina

13505

13499

Pogrzeb odbędzie się 21 października 1993 r.
na cmentarzu w Pręgowie o godz. 10.30.

ś.

ADAMA
BURANDTA

Msza

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy

CKUMiE,

Z głębokim ża lem zawiadamiamy, że dnia 18 paździe rnika 1993 r.
zmarł nasz najukochańszy Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

ś.

fp.

św. ża łobna odbędzie się dnia 22 października
o godz. 10.00 w kościele pw. Brata Alberta
przy ul. Olsztyńskiej.

1993 r.

Pogrzeb t ego samego dnia o godz. 14.00
na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku .
20356

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

Rodzina

ARSZENNIK

dziękuje

Rodzina.
18429

Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, Dyrekcji,
Pedagogom, Pracownikom, Uczniom Szkół Podstawowych
Nr 31 i Nr 5 w Gdyni, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym, którzy w dniu 15 października 1993 r.
tak licznie uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej

ś.

odprawiona zostanie w kościele parafialnym
pw. Najświ ętszego Serca Jezusowego
ul. Mireckiego 3 w dniu 22 października 1993 r. o godz. 8.00.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się tego samego dniij
o godz. 10.30 na cmentarzu Łostowice.

Msza

św. żałobna

'

Pogrążona w smutku

1993 r.

fp.

WŁODZIMIERZ

ALBINA MUNIAK
składa

Pogrążeni w smutku
Matka, Brat, Przyjaciele

13482/1

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17 października 1993 r.
zmarła Nasza Kochana Mama, Babcia i Sio,tra

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
tragicznie zmarłego ucznia kl. IV x

października
Pręgowie.

fp.

BOLESŁAWA

Pogrzeb odbędzie się 23 pa ździernika 1993 r.
o godz. 9.00 na cmentarzu Wejherowo-Śmiechowo .

ADAM BURANDT

Pogrzeb 22 pa ździernika 1993 r.
o godz. 14.00 na cmentarzu Oliwskim.

dnia 21
o godzinie 10.30 w

Wszystkim, którzy uczestr· zyli
w ostatniej drodze

17502

lat 93

13~08

Gdańsk-O/iwa,

-

I. W dniach od 26.10.93 godz. 8.15 do 27.10.93 godz. 18.30 z powodu robót torowych nie będą
kursowały pociągi pasażer~kie m\~dzy s_tacją Elbląg i_ przystan~iem Elbl.1g Zdrój. Podróżnych zan11erza1ący_ch kontynuowac podroz w kierunku Brnmewa prosimy o korzystanie z dopzdu tram-

LARA
TRIED R

odbędzie się

: ,.-. .

J

KA

Zawiadamiamy z ża l em,
18 października zmarła nasza kochana Ciocia

Pogrzeb

►

l. Zakres robót obejmuje następujące obiekty:
I. Budynek hydroforni - kubatura 131 ,74 m 1
I .I. roboty budowlano-montażowe,
I .2. roboty drogowe i ukształtowanie terenu,
1.3. ogrodzenie terenu
1.4. instalacja technologiczna
1.5. instalacja elektryczna
2. Zasilenie energetyczne - linia kablowa
niskiego napięcia o dl. L = 530 mb.
3. Sieć wodociągowa PCV 0 80 7 0 150
i
wraz z uzbrojeniem o dl. L = 21 IO mb.
J II. Termin realizacji
rozpoczęcie robót po zawarciu umowy
if - i zakończenie robót 30 listopada 1994 r.
j!; Ill. Oferty pisemne z podaniem wartości robót
11'
na każdy obiekt lub na całość zadania kompleksowo
wraz z podatkiem V AT należy składać
w Urzędzie Gminy Pruszcz Gda1\ski,
li[
ul. Wojska Polskiego 30 w terminie do dnia
4 listopada 1993 r.
1; IV. Z dokumentacją techniczną i kosztorysami '•ślepymi"
j: moŻ)1_a zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
pokoJ nr 19.
V. Wadium w wysokoś_ci 50 mln zł nale~y wpłacić
il! do kasy Urzędu Gmmy przed składaniem oferty
;/,i
J (dowód wpłaty załączyć do oferty) .
[)l VI. Ko~nisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 5 _list.opada 1993 r.
'li , w s1edz1b1e {!rzędu Gmmy Pruszcz Gdansk.i.
ij
t \,II.Zarząd Gl1l!ny zaslrzega prawo swobodnego wyboru
Jji
!!i
oferty lub umeważnicn i a przetargu bez podania
,
!'
przyczyny o_raz prowadzenia dodatkowych rokowań
I
Z Oferentami.
R-1779
~i>...... -·-· .......:.. :.. .:·.. ·: . ..·.· .. .. . :· ::_..·...:·.::·_·: :.:·. _·::.:·.::· ·.:·.:·_:·::. ·: ·:..·:.....:: _·:_·_ ...::::·::.:... .:·: ·::: ·..·::_·, .:·..: ·.:·..:...:0:,;

ZATRUDNIĘ

przej17497

9

SPRZEDAM owczarki niemieckie, siedmiotygodniowe, Reda. ul. Gniewowska 31 18571

MERCEDES beczka 200 D/82, 63 OOO,
Obłuże, Unruga 43 A1

►

ul. Małcużyńskiego 17 .--80-168 Gdańsk
Tel/Fax (058) 32 52 33, Tel ( 058) 32 69 62

8099

32-77·

69

udrażniania odpływów

lizol, foso!, kret
mydła, kostki zapachowe do WC
szczotki różnego przeznaczenia,
również typu .SORGO"
wiadra, szufelki, kije do szczotek
ścierki do podłogi, kurzu i ostre kuchenne
rękawice gumowe, wycieraczki
krem do rąk BHP, kosze na śmieci (smok)
tanie wiadra i ścierki lniane

►

na wykona.nie sieci wodociągowej
we wsi BORKOWO.

IIOW1

22069

Elbląg,

.> pasta do szorowania i czyszczenia
-r,. pasty do podfóg, pasta do mycia rąk BHP
:»· pfyny do szyb, naczyń, urządzeń sanitarnych,

·""'

s.c.

•SZPITALE
• SZKOŁY itp.

i- proszki do prania, również w opakowaniach a 15 kg
i' proszki do szorowania

>

UNITHERM

ZAKŁADY PRACY

•

ePBALNIE

.1'<-

U nas kupują sąsiedzi naszych klientów.
Zawsze? Nie :aws:e. A.le coraz częściej 1

2181'

SKLEP Centrum Handlowe Wrzeszcz - pilnie
sprzedam, 56-26-74

SPóŁKA zatrudni od zaraz sekretarkę o do·

DYNAMICZNIE rozwijająca się bry1yjska firma wakacyjna zatrudni reprezentantówsprzedawców wwieku 22-35 lat. Wymagana
miła aparycja i prezencja. Gwarantujemy
świetną a1mosferę i wysokie zarobki. Kontakt
telefoniczny 374-601 wgodz. 9.00 • 17.00
92, sprzedam,

-·SERWIS ,

RADCÓW prawnych na slanowisko dorad·
ców zatrudni Kancelaria Prawnicza ·s and
B', tel. 31-10·46 do 47

19237

DOM murowany. letniskowy, atrakcyjne poło
żenie • Goluń. Oferty 22069, Biuro Ogłoszeń,
Gdańsk, Targ Drzewny 317

FAVORITKĘ

C.O. OLEJOWE I GAZOWE.
NAJLEPSZE EUROPEJSKIE MARKI!
VIESSMANN, VAILLANT, BUDERUS,·
FERROLI, RADSON, PENSOTTI.
PALNIKI, RÓWNIEŻ DWUPALIWOWE !

19950

21209

18499

DŁU2YCA podejmie pracę, 31·08-45

21696

nad 100 m kw., najchętniej parter + piwnice
domu na 1rasie Wrzeszcz • Oliwa, na biura,
magazyn i serwis, tel. 52-32-61, godz. t0.00
-18.00

BOKS wWielkim Młynie wezmę
wdzierzawę. tel. 56-14·93 po 18.00
BOKSERY, Leczkowa 3·9/602

PRACA sprzedawcy • prezentera. Szkolenie.
Wskazany samochód. Wykształcenie min.
średnie, tel 56·10-36
PRZYJMĘ

AUDI 100, Avant gaz, 1985199 OOO OOO.Golf diesel 1985192 OOO 000,-53-02·1t,...,,1

KOTŁY

21815

12533/1

APEKS kupi dwupokojowe mieszkanie,
pierNsze lub drugie piętro. blok czteropiętro
wy ztelefonem do 230 milionów, 47-02-22

WKŁADY KOMINOWE,

SPRZEDAZ - ·MONTA

ogłasza
przetarg
•
•

!l

NAJLEPSZYCH

ODNAJMĘ dwupokDJowe mieszkanie
wGdańsku, tel. 23-03-59

OPEL Kadett combi, 1992, 41-02·07

r~IE:łM~J!Wst~

21 15

NOWY dom 460 m pow. pocttączenie, telefon, Ortowo • Grodnieńska. Oferty 22068,
Biuro Ogłoszeń, Gdańsk, Targ DrzewnyJaa

OKAZJA! Dom pow. cafk. 168 m kw., tanio,
Gdynia-PogórLe, Horyda 9

1993

meogramczony

Ratf Hegewuld,
Wacholderweg 6,
28876 Oyten. Deutschland

21817

października

21711

Pogrążona

w smutku
Rodzina

fp.

ZYGMUNTA
KOSZNICKIEGO
18409

serc!eczne pod. ~kowania składa
Żona z Rodziną.

mm

Str. 5

21 października 1993
~
~

Spółka joint venture

działająca
w branży opakowań

Spółdzielnia

~~
~
~

"Szadółki"

~

i

ł

w Gdar'1sku ul. 3 Maja 9 A, tel. 32-27-84

~
~

~
~
~
~

■ doświadczenie w

pracy w handlu
■ praktyczna znajomość podstawowych
zagadnień marketingu
moperatywność i umiejętność
samodzielnego podejmowania decyzji
li odpowiedzialność i utożsamianie się
z celami firmy
li umiejętność pracy w zespole
i poczucie humoru

~

~

I

I
!

I
~

"

■ pełna dyspozycyjność

~

■
■

~

~

samochód i telefon
wiek do 35 lat

;

.
(?!erujt::my do~re w~runki pracy
, mo2:.hwosc rozwo1u kanery zawodowej.

i

I
~

~
~

I

Kontakt:

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

OKNA DRZWI WITRYNYROLEIY!

I ~, A7~J

PCV u1{g~ nienzieckiego systenzu VE.KA. I
'k
,
·,pmmm)~
_1·achcmry

.·

12

?s

COlv\PTRAD, B,u·o lniormacyjno-Handlow~ Wor,zowo 00-957
CzerriokoWSl<o 58, tel. 41-«J-86 do 89
CT W01w.crwa, u:. Jana Pawio 1136, tel. ?!Ji.-21/ł
CT Poznań, u\, Chudoby 24, tel. 52-58-71
C!Wroclcr,i, ~I. ROClClWICKO 2/4, tel. 6\-12-51 w 231
CT Je:enia Góra, DABEER SOFT, ul. Król\:a 22, te:. 269·10 w 11

~

§ Wcenie nie uwzględniono podatku VAT
~

If

Cl ROOlm. rei. 24%7

W1elowalutowy system obsługi przedsiębiorstw CtBuSiness.

1510

~

( KOTtY c.O. ;lła§MANN I 1: :S::o~ł''

~
~

~

J

i

1- olej(lwe lub gszowe, gwarancia, serwit

~

moc 1a-~300 kW, pełna automatyka, oszczędne w eksploa:acJ1 KOTŁ:V PAROWE .1 -;- 16 bar
• zbiorniki pa!iwa z tworzywa 700 - 3000 I. firmy Roth, SCliUTZ
zawory termostalyc,me Danfoss, pompy Grundfos, grzejniki, naczynia wzbiorcze
Reflex, odpowietrzniki, zawory bezp!eczeristwa, analizatory spaUn MRV.
: - OGRZF.WAN!E PODŁOGOWE I GRZEJNl!(OWE REHAU (rury z polietylenu) 50 lat eksploatacji
I
I SPECJALIZUJEMY SIĘ WŚRF.DNICH I DUZYCH KOTŁOWNIACH (biurowce, szkoły, hotele. budynki mieszkalne)
wkłady kominowe ze stalr szlachetnej w cenie poniżej 4 mln zł za komplet 10-metrowy

1•
1

~
~

i•

i

I

s;: _2)I

-==--·--

i ___

------------·--·----·----·-·--···--·-·-·- ·- - - · - - - - · = = =
~PO_:.Wejherowo-Bolszewa Leśna 1 B TEUfAX 72-38-56 TEL. 72:26-42, 72-43-54 lub 72-03-47 !)O 16.30 tlx,

21065

00

zasuwy wodne
BEZPOŚREDNI
odpowietrzniki do CO
~ M
zawory bezpicc_zc11stwa
.
wt;zyk1 w oploc1e
,.
.
kabinv p1)'sznicowe
R
złączki do rur PE,PP,PCV - - ~

HUITTOW!','JA PAP!ERU
Rok założenia 1988

b

ii?'Jc:"~

Laborus
ul. 'l'atnańua 19, 61-8111 Sopot

tel. 51-80-28

R

l aDLA

GDAŃSK, ul. Czyżewskiego 42, tel. (O 58) 52 29 13

..i.:·

ilb~~

* honku„rcn0jnP reny
Sopot ul.Grunwaldzka

(SAN]

I,

.
montaz,. srrvtcf
* h?ótkif terrniny reali-::.mji

ul. Grunwaldzka 102 (nca cer1~atcsorr11 wo wrzeszcru)
tel. 41 -47-14, 41-30-16
Serwis: u!. Sucha 31, tel. 43-21-oo

TA NIEJ

;

f/ zewn. siec kanalizacji sanitarnej (D~0.3 i mni&jsze) - 582 mb
g/ zewn. siec kanalizacji deszczowej (D=0,6 i mniejsze) - 764 mb
h/ os_ad11ik piasku o poJernnoś-=:,i roboczej 417 rn' wraz z uzbroJeniem.
2. Termin wykonania robót 25.11.1903 r. do 31.03.1994 1.
3. Składane oferry powinny odpowiadać szczegółowym warunkom przetargu,
które wraz ze wzcrem oferty oraz kosztorysami nakładczymi - można otrzymać
za bezzwrotną opłatą manipulacyjną w wysokoSci l mln zł w siedzibie Spółdzielni,
gdzie można również zapoznać się z dokumentacją techniczną (do wglądu).
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejml.!jqce wykonawstwo kompleksowe
(cały zakres objęty przetorg!em).
5. Termin składania ofert do dnia 4.11.1993 r godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni
w Gdańsku, ul. 3 Maja 9 A, li piętro. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi
w tym samym dniu o godz. l 0.00.
6. Obowiązuje wptacenie wadium w wys. 50 mln zt na konto Spó!dzielni: PKO 1/0
Gdańsk 19510-94381 -136 lub w formie czeku potwierdzonego w kasie Spółdzielni.
7. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

~1
A]
L!:!J

CT Gdańsk

_J

&
i~..._"l.\"'--"'-~~--------~~'~'@l~.~~"t>--~-"l.~:~"sl,'-'¾>.'<-=.~-.-~--._"'-~~~~~-=,;.'§t..~W.~"'-~"%"'-"'-""-""-=-~~"'-~~'®-~~~'m~

80S4

128KB cache

produkty MOD-TAP
oraz sieci NOVELL UNIX .pod klucz•

HDD 170M8... 0,5
HDD200M8., 12

HDO:~MB. . 1.55
HDD 3-10 MB 3,3
HDD 420 •~B b.7
WirxJows 3.1 EE/P, 2 5
i~o-1A_SZ_KOŁ--uc_ZE1.N
~~ 0 60 ; 25
rvD .2tv'..... , 15
I STIJD~"TUW 3% RABATIJ Monitory do zesta,10w
'--·--· (14'SVGA02B)
Otuf<.atili: STAR, EPSON,
rr-ono. ... 22
kolor.......... 5.35
Hp\ OKI •
kolor L~.. ,. óA5
kclor,m
.O

~
~

I
is!

14,84
256KB cache 21,79
__
1-~I
1

386/40
i 486/33

~ l . Zakres robót obejmuje:
~
a/ roboty makroniwE.dacyjne 7::.-65 rn'
b/ I etap projektowanej ul. Wschodniej o nawierzchni: bitumicznej 2279 m',
~
z trylinki 1505 m' + chodniki 2008 m'
cl zjazdy boczne i droga technologicma z płyt drogowych typu 10MB - 1446 m'
~ d/ oświetlenie droąi - 20 pkt. świetlnych
* e/ zewn. sieć wodociągowa (0 250 i mniejsze) - 500 mb

■ wyższe wykształcenie

Oferujemy akcesoria sieciowe,

Dopłaty:

~ na realizację I etapu drogi komunalnej wraz z uzbrojeniem w sieci zewnętrzne terenu jed~ nostki A w dzielnicy Gdańska: Szadólki-Zakoniczyn przeznaczonego pod wielorodzinne
; budownictwo mieszkaniowe,
~

Wymagania:

UWAGA!
ZMIANA ADRESU

l Paraliel, 2 Serial, 1,44 M,
120 MB HDD. Keyboard, MiniTower
SVGA 512 kB, 4 MB RA.\1

przetarg
nieograniczony

~
~

i~

Gdańsk,

KOMPUTERY PC

ogłasza

i~

oszukuje
rzedstawicieli handlowych

Mieszkaniowa

'i!)

&aacMMammt; !

tel./fax. 51 I 1 07

li

.. ~

E)

biur

...,.- .......-~·-"''"' . ' "'""'
F.PH *"SABINEX„ HU.R T -

~-~~~~

Metalcoop Sp. z o.o.
ogłasza konkurs na stanowiska:

~-.

.,•
I

ZiilP!JfJZa cod_zjennie w godz. 8.00 - 18._Q() na. fprz~~z

~

kierowników, majstrów, brygadListów w branży budowlanej i metalowej do pracy w .!'łicmczech.

~ - ,wfatóvv.

Wymag~e kwalifikacje:

c.JUC\N ~1,;c.:1,y,,. 1wyuu1 ·,, ,,y._an1e11_,

- , t;oi/«.Jw ~wią11;.-(..znyu

:\

- dobra znajon!ość J. niemieckiego
- co najmmej 7 lat prakryki w zawodzie
- pvsiadanic prawa jazdy.

r/r ,n ,t._-.Cj, , /(1<,.1 )[affly Cf'

I

.

.

JIU.,.IĄ

u!. Grunwaldzka 76 ~
GDAŃSK
_ _J
ul. ŚW. Trójcy 3
f!:llmJ

111. TOWAROWA SI olłok dworca P.«:P

n~za.,2 ·

Zatlt)dr 1irqy al< w,.zytorów

"-,--~---·---·····---J

►

='· ,,..

~

Sp6łdzielnii1

Tcze-t'\l'f~ • VJytvvórnia Pa5:l

\.I\!

Ponad 200 samochodów po wypadku

P~fpfini~?

i

-

~

~

~

I

·

P\V

w cenie

L
T-2
DJ
O
DK

w cenie
w cenie
w cenie
w cenie
w cenie

3
3
2
3
3
3

o

różnym

stopniu uszkodzenia

~~

i

Bliższe

~

.

informacje pod nr telefonu Niemcy 4804821/41830
poniedziałek, środa, czwartek od godz, 9.00
wtorek i piątek od 15.00.

*&

j
~
~

~

i

~=;.J•.
·trfl3}f!.foJ3

tł
•
!( Rec,IJZUJc>rny ta~ze zamow1eni21 na produkcji; dowolnego rodzaju paszy wg zyczenio zlece- !
Of,•rowd_ne przez nas mieszanki produkowane są w oparcu o "Polskie i'Jormy" na najvvyz- ~
2eJJdkvsc1 ko,:nponentach b1alkowyct1 z dodatkiem vv1tam1n I b1oprepc1ratow.
i Partie povvyzeJ 5 ton dostarczamy własnym trans portem
~
~ m„ stalyc1·1 odbiorców pre_ferujemy dog?dne warunki platnośo.
.
~ Sprzedaż prowadzi bezposredn10 V✓ytvvorn1a w PelplJnie, u/. M1ck1ew1cza 52 tel. (0-69) 36

f

=
14-9/
.
.
~~'»m.~~~\.~~~"~~\~~~'¼~$_~~i~~~~\~~,~~,~~'t~'~'lli,,~§..~~,::_~\_~~~~~~~:s..~~~~~

wytącznydyi;łrybutor

BLACHY TRAPE""'OWE
6
·
BLACHO DACHÓWKI

szwedz~legoke;n~emu
,,Lindab

XltfflGlii

Orynnowanie

oterujenly materiały ceramiczne polskief firmy JOPEK~ ~~...

II

dachówka karpiówka, dachówka wieżyczkowa, cegła efewacyjr.a, cegła kli:ikierowa41\'K
ll"llralr!ri~~.-.lllili,, •
~

.. -

-.

·1'!-

•

-

- - ~ · -,-:-..•.- . ....
-- - - ~ - - - . - - - - · - - . . . , . . . , .

••

-~

~•--- ·-··-"'"'::

...., . . .

,.._

....

-

-

-

FPW BAI.Ei(· Stlls..ewo k. Wi!jherowa LIL Wejhen>v.'Sb 12 c, tel {OSS) 72-24-16 tel. (058) 72-31-79, fu (0!8} 72-24-16

62'7~
l;t~

•

EGA

OFERUJE
WCENACH PRODUCENTA
"--· ---- - - - -

"

'

1, Papy ,lzd.acji" Ch9łmża
2. Siatki powlekane PCV
3. Lepik asfaltowy

oraz
4. Cement - Cem. ,Małogoszcz"
5. Wapno - Zif ,Trzuskawica"
6. Styropian - ,,Arbet' - Koszalin
7. Wełna mineralna - Trzemeszno
B. Stal zbroieniowa

Ponadto
Cegły,

~ Powlekane na gorąco - 4 warstwy, A Przycinane na żądaną długość.
• Trwale, nie wymagające konserwacji. .._ Estetyczne, w szerokiej gamie kolorów
.._ Najlepsze na budynki mieszkalne, hale, magazyny, elewacje.

~

.

l~/2
BALE~

· GDAŃSK
SANDOMIERSKA 46
31-31-15

17432

l,\)

'

I! nt,)d2wcy

ceny fabryczne
transport
, specjalistyczny )

DECEMA

AUDI 80 - 5 tys. km, 1,8 - 4/93 - ABS, tył mocno uszkodzony - 8900 DM
GOLF Laddy diesel - 3/88, ty/ uszkodzony, 45 tys. km · 4800 DM
BMW 318i, 88 - przód uszkodzony - 5500 DM
FIAT CROMA 2,0, 40 tys. km, lekko uszkodzony, dużo ekstra 7800 DM
MERCEDES 200 D, 5/86, 113 tys. km., dużo ekstra, tył uszkodzony Qeździ) 12 800 DM

i

400 tyS./t
200 tys.ft
850
M
.
, /t
300 tys.ft
500 tyS.lt
900 tys.ft

ciągłej sprzedaży

w

!..

wpr~v;;u:f2:a łuni;uJt"~ncyjną sprzedaż
atestcrv~ranych mieszanek paszowych:
- rr,ieSLanka
- mieszanka
mieszanka
- mieszanka
- mieszanka
mieszanka

Ponad 200 poz. asortymentowych

ł'Wł

UWAGA HODOWCY i~
Gmi.ru1ii
"Samopomoc Chfcpska" I
\V

j

GDAŃSK, W'Kfilj'/12 ___j

e,.--,u . . ..- ut"4..LuaL.y
. /1•\· t·_.n

,,

tel. '11~Zt-49, telJfax

.

ul. Obrońców Wybrzeża IO• 14

,

- ,rril.·,;::/
-.·-1'.-~·w -ćfJZt
..>t.)'~riy<.' "'·•1 '-'•~...
fl ,U. sklct11 wyuuo .....

Gwarantujemy b..:zpla:ne zak.waterowanie. dodatek. na wyżywienie, atrakcyjne wynagrodzenie,
Latrudnicnic w ciekawych rl!jonach Nier.11..:c.
Zgł0s:,.enia ~:s~)bi:,tc c<>dzicnnie w go~,:- od l.0:UO do 13.yO pod _adresem:
··l,ktakoop Sp. z ,l.O • ul. MJrynarki l'olsk1cj 98, 80-5:,7 Gda11,k
8276

PETĄ1-,

-ksero, piśmienny, przebitka
bia!y i kolorowy
- segregatory kolorowe w 12 typach
-skoroszyty i teczki
-kope~ różne
- bloczkr i notatniki
- rolki kasowe (od 38 -11 Omm)
• fax i telex (w tym 1+1)
-sldadanka komputerowa
i wiele innych

gazobeton, emulbit,
taczki, gwoździe. Dostawy

STOLIKI

POD

W}'STAWIĄMY .EAlrnl.RY ill

GDYNIA, Ślaska 130 (Transocean)
21-68-46 w 239
OBŁUŻE, Kontenerowa 71
21-34-77
GDANSK, SandofT:ierska 46
31-31-15
956

KOMPUTERY
► Gdańsk, ul. Heweliusza 11

parter biurowca PROREM
tel. 31 ·68-21 wew. 202

LIKWIDATOR
Przedsiębiorstwa

4

PRODUCENTA
.

OFl=RUJEMV PO SUPER CEIIAeH:

Budowlanego

~-·

,..,~

KOŻUCHY LOTNICZE

"BUDEX" S.A.
w Tczewie, ul.

przetarg
nieograniczony
na sprzedaż:

KOŻUCHY

,

.

RAMONESKJ Jut OD 1.500.000, -

CZWARTEK, PIĄTEK,
SOBOTA, NIEDZIELA.

.

ROWNIEZ SUPER OUZE ROZMIJ.IRV
NJIJJ,VlfKSZV WYBÓR

•v PO&SCS

32

ogłasza

@WD

KURTKI SKÓRZANE, MARYNARKI
KURTKI SKÓRZANE I ZAMSZOWE
Z FRĘDZLAMI, KURTKI TOP - GUN
SPODNIE, SUKIENKI, SPóDNICE
I WIELE INNYCH

Gdańska

21, 22, 23, 24 X 93

r.

9 00-21 00

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

- budynków letniskowych 3 segm. - 6 szt.
- budynku socjalnego
Jest moi.liwość zakupu pojedynczych segmentów.
Obiekty te położone są w Ośrodku Wypoczynkowym
w m. Ocypel gm. Lubichowo.
Istnieje również możliwość nabycia współwłasności prawa
użytkowania wieczystego gruntu.
Cena wywoławcza 1 segmentu wynosi 120 OOO OOO zt.
Cena wywoławcza bud. socjalnego wynosi 750 OOO OOO zł.
Obiekty można og!ądać codziennie w godzinach od 8 .00
do 14.00.
Przetarg odbędzie się dnia 25.10.1993 r. o godz. 10.00
w świetlicy PD "BUDEX" w Tczewie, ul. Gdańska 32.
Wadium w wysokości 5 % należy wpłacić w kasie przedsię
biorstwa do godz. 10.00 dnia 25.10.1993 r.
5655

mm

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

Eć"·~Być
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~groraliner_ia na Kociewi~

y
Melanie 3rifflth 11osl na
peśladku apetyczną gruszkę,

Cher ma na pupie motyle
I kwiaty, Jane S.ymour wytatuowała sobie wlanuuek
1 kwiatków na koske, Nie•
zmywalne malunki nouą teł
męscy gwiazdorzy: Mickey
Rourke, Sean Connery I Ge•
rard Depardieu.
Do niedawna mistrzowie
igły znajdowali się wyłącznie
za granicą. Teraz także w Polsce można swoje ciało ozdobić
niezmywalnymi rysunkami. Nigdzie nie dówicsz się wszystkiego o tatuażu - mówi Zbyszek. Nie ma podręczników.
Nawet w specjalistycznych pismach rnajdziesz tylko fotografie, bez opisu. Nikt spoza
środowiska nic pozna tajników
tej sztuki. Sami tatuowani nie
wiedzą. jak to wlaści wie się
odbywa.
Zbyszek jest tatuatorem. To
taki zawód. W Polsce, podobno, jest tylko dwóch przedstawicieli tej profesji. Pobierali
oni nauki u tajemniczego Taja.
On przekazał im konieczną
wiedzę z trudem, łamaną angielszczyzną i wyjechał. Przed

wyjazdem pozwolił uczniom
wykonać dyplomowy tatuaż na
swoim ciele.
W Polsce jest tylko jedno legalne studio tatuażu. Właści
ciele nie chcą powiedzieć, jak
zdobyli pozwolenie. Po co im
konkurencja .. No bo nie są
przecież konkurencją „rysownicy" posługujący się tuszem
kreślarskim i igłą.
A legalne studio zapewnia
igły kryte srebrem, łamane po
wykonaniu tatuażu. Sam zabieg wykonywany jest bezbolesną maszynką (kupioną za
ciężkie pieniądze na Zachodzie). Klienci mają też do dyspozycji barwniki we wszystkich kolorach sprowadzane
z USA i Beneluksu.
- Nie ma skóry, która nie
przyjmie tatuażu - mówi Zbyszek. - Jedyne warunki: tatuowany musi być trzeżwy i peł
noletni. Przed wejściem na zabieg każdy podpisuje kwestionariusz, w którym zaświadcza,
że jest tatuowany z własnej
woli. Właściciele trzymają kartotekę. Kiedyś odwiedzili ich
policjanci. Nie wiadomo, czego szukali.

- Nie usuwamy tatuażu. To
trzeba robić laserem. Skóra
wtedy jest tylko trochę bielsza.
Inne metody są rzeźnicze. Stary sposób to pumeks. Ale do
tego trzeba mieć nerwy.
,,Po pumeksie" można pomóc wygoić ranę dzięki specjalnym maściom i pokryć innym rysunkiem. Blizny jednak
pozostaną. Zdarza się też, że
wzorek się znudzi. Jednemu
z klientów szybko nudziły się
dziewczyny. Tak często zmienia! ich inicjały na lewym
przedramieniu, aż trzeba było
wytatuować w tym miejscu
kwiatek.
- Nie może się nie udać. Ja
zrobię każdy tatuaż - twierdzi
Zbyszek. - To trzeba czuć. Nie
wystarczą zdolności plastyczne
i dyplom ASP. Ciało to nie
płótno.

Chętni mają do wyboru
wzory wiszące na ścianach gabinetu, mogą też zaufać projektom Zbyszka. Zdarza się, że
przynoszą własne rysunki lub
fotografie. Wielbiciele malarstwa pokazują reprodukcje.
Nie brakuje amatorów niecenzuralnych słów.

- Ceny? Trzy razy nizsze niż
na Zachodzie.
- Klienci? Zwykli ludzie,
muzycy i ci, którzy mówią:
„Proszę jakiś ładny, kolorowy
za 500 tysięcy" .
- Czas? Różyczka 15-20 minut. Ale można miesiącami
Ul)'Skiwać barwy, cienie, świa
tło.

- Najczęstsze wzory? Teraz
jest moda na celtyckie i azteckie. Kobiety wyL;?•:::j:; różycz
ki, motylki, pajączki, żmijki,
diabełki, dwa razy trafił się
skorpion, raz smok. Zwykle
chcą mieć tatuaż na kostce. !opatce, odważniejsze na poślad- "
kach. Kasia z „Pigalaka" była
odważna i zamówiła tatuaż
w intymnym miejscu. Panowie
wybierają symbole siły i mę
skości. Czasem są to ludzie
z fizycznymi ułomnościami
i tatuaż stanowi dla nich pewną

musi

,,Prawdziwy
mieć tatuaż.

brę".

I dzi~c~o
,,Tak, tatus1U .
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O ssowski , wójt gminy Zblewo zago
nia otrzymywatemperatura
biega_!_ o uruch. o_mien.ie. takiej· pro· prze k racza
me
dukcJI w swo1eJ gmm1e. Niestety,
70
c
bezskutecznie kołatał do ministeproc. ·
Otrzymywarialnych drzwi. Szczęśliwie wiosną
ne przy produktego roku pozna! wiceprezes a
·
.. b'
1·
Gdańskiej Izby Gospodarczej, RoCJI wpa iwa,
mualda Kosznika. Obaj panowie '-----:--:=-:-:-------------___J jako prn d ukt
uboczny - wody
postanowili powołać Agencję Rozwoju Rolnic- glicerynowe są wartościowym półproduktem dla
twa Eko-Kociewie, z siedzibą w Zblewie. Nale- przemysłu chemicznego.
żą do niej gminy: Stara Kiszewa, Trąbki Wiei- Gdzie powstan'1e gdan'ska ekorafiner',a?.
kie, Skarszewy i Zblewo. Zainteresowane są też
inne gminy. W radzie nadzorczej zasiadają wójOglądano zakłady rolne w Kleszczewie,
towie . Każda gmina wniosła jako kapitał założy- Demlinie i Bolesławowie oraz Centralę Nacielski 25 mln zł. Technologię, wartą miliard sienną w Starogardzie Gdańskim. Jeżeli
trzysta milionów dadzą firmy „Chemadex" ~gencja Własności Rolnej zechce wejść w ten
i „Biochemprojekt" z Warszawy. Autorem pa- mteres aportem w postaci majątku, najwięktentu jest Andrzej Adamczyk.
sze szanse ma były PGR w Kleszczewie. FirAgrorafineria
~a „Inw~sta" obejmie główne wykonawstwo
rnwestyCJL TrwaJą rozmowy z gdańską rafineStosowanie biopaliwa szczególnie wskazane rią, CPN oraz Polsko-Amerykańskim Fundujest na terenach przyrodniczych (chronionych) szem Przeds iębiorczości. Inwestycja kosztodla potrzeb gospodarstw rolnych, pojazdów ko- wać będzie około 5 mld zł. Zbyt jest zapewmunikacji miejskiej oraz na terenach. gdzie pro- nioi:iy, bo~iem ekologicznie czyste paliwo
wadzona jest produkcja tzw. zdrowej żywności.
kupią rolmcy, leśnicy i komunikacja miejska.
O lokalizacji powinny decydować: dostępny Na oleju z rzepaku jeździ już polonez (z silniareał upraw rzepaku w regionie, istniejąca infrakiem Diesla). Testują go Zakłady Lotnicze
struktura techniczna (min. silosy), możliwość z Warszawy.
racjonalnego wykorzystania wytłoków rzepak.oKrajowe biopaliwo będzie porówny½alne jawych, w tym np. skojarzenie budowanej instala- kościowo z odpowiednikami zagranicznymi, tacji z mieszalnią pasz.
kimi jak niemiecki RAPS-DIESEL, austriackie
Technologia wytwanania biopaliwa - ekolo- EKODIESEL i BIODIESEL, francuski DIEgicznie bezpieczna
STER, wioski DIESEL-BI, czeskie EKOSTER
Z chemicznego punktu widzenia biopaliwo i EKONAFrA.
jest mieszaniną estrów metylowych wyższych
Gran.

kompensację. Przyszedł też
kiedyś tatuś z synkiem i powiedział:

~~~s~:o;!~~z~;~1:~fah

Polska nalełydona}wfęlrszych proclucen- sja szkodliwych dla środowiska i zdrowia
łów nepaku w Europie I aa ,wiecie, Moina
związków siarki, sadzy oraz tlenków węgla jest
1 niego 1ro~ić nie tylko deltry tłUIICI, ale znacznie mniejsza. niż w procesie spalania trał... paliwo, Srodowlsko notuNIH człowieka dycyj nego paliwa ropopochodnego. Na uwagę
tal I
•
I I I
rolników i producentów pasz zasługuje szczes • 5 ę pogarsza, ,.afrvwa 'I e IW allCH gólnie to, że w procesie tłoczenia oleju rzepakoolele napędowe I opałowe. Nic wite dziw• wego produkt uboczny, jakim są wytłoki (zanego, ie w wielu kratach Europy w coraz wierające JO- 15 proc . oleju i około 30 proc.
szerslJIII zakresie zamiast nich wprowadza białka) stanowią cenną, wysokoenergetyczną
się blopallwo ołnylllywane I olelu nepeko•
bazę do produkcji mieszanek dla zwierząt howego. W Europie lsłlllel• luł I 4 ekorafl11e• dowlanych.
rll wytwarzalących olei aapędowy. W gruBiopaliwo otrzymywane jest z oleju rzepakodnlu tego roku w Pynycach (wol. IIC1tcli- wego wytłaczanego z rozdrobnionych ziaren
skle) ruszy produkcla plerwsiel w Polsce fe• rzepaku. Proces tłoczenia prowadzony jest klasyczną metodą na prasach ślimakowych. Progo t ypu ra fi ner li . Nasłtpu powstanie d uk CJa
· b'10pa1iwa
·
Jest
energooszczędna - w caKl
I
(
d
)
ń
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I
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Już dwa lata temu Wiesław lRz
ymprocesieje-

mężczyzna

Robimy ko-

odpowiedziało:

I
I

ogółu ludności.

I

Mistrzowie i mistrzynie tatua~u potrafią wyczarować 11<1 skór:e bajkowe kompo:ycje, które a~ s:koda 11kl}1mć na co d:ieri ... Zdjęcie pr:edstmria kliema w salonie tatua:11 w
\Viesbaden,jednak tak~e i wwarszawskim studio AS PIK zamówić sobie można mniejszy lub więky obra:ec~ek. Podobno Bogusław Linda się skusi/...
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Dni Ziemi w„żaku"
Koleina

przedsięwzięciom integrują

cym morskie szkoły średnic
z wyższymi . Jedną z innowacji
w tej dziedzini<! jest własne
przyznanie maturzystom szkól
morskich prawa do wstępu bez
egzaminów i sprawdzianów na
obie krajowe uczelnie morskie.
Na Wybrzeżu działają trzy śre
dnie szkoły - w Świnoujściu,
Kołobrzegu i Dariowie kształcące rybaków. marynarzy
i motorzy s tów . Najstarsza
z nich. w Dariowie, obchodzi
właśnie czterdziestolecie.

(PAP)

IMprezy D11i Ziemi

odbędzie się w

KSW

,,łak" w d■l•ch od 4 do 6 listopada. Jel celem jest propa■

gowanle ekolo9lc1nego stylu łyda. Poniewał i my popiera■
my ten sposelt na łycle, 1ote■ popieramy takie imprezę,
Dni Ziemi rozpocznie „Rowerowy zawrót głowy". Budynek ,,Żaka" wypełnią wspaniali
rowerzyści na swych wspaniałych pojazdach. Nada to spotkaniu zamierzony charakter
manifestacji. OpróĆz zwolenników jazdy na dwóch kółkach,
w mitingu wezmą udział
przedstawiciele miejscowych
władz, policji oraz reprezentanci środowisk ekologicznych. Ci ostatni przedstawią
raport o wpływie środków komunikacji miejskiej na środo
wisko naturalne. Celem spo tkania, które będzie przebiegało w formie otwartej dyskusji,
jest opracowanie projektu
przystosowania arterii komunikacyjnych Trójmiasta dla osób,
poruszających się na rowerze.
Wszystkie działania mają charakter otwarty - chętni i zainteresowani mogą wziąć w nich
udział. W trakcie imprezy zaproszeni goście przedstawią

ER

Wraz z maturą
• indeks uczelni
morskich
Absolwenci średnich szkól
morskich otrzymają w przyszłym roku indeksy morskich
uczelni w Gdyni i Szczecinie
wraz ze świadectwem maturalnym. Ustalenia takie zapadły
na konferencji dyrektorów śre
dnich szkól morskich z całego
Wybrzeża i przedstawicieli Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, która odbyła
się w Dariowie - poinfom10wał
wczoraj dyrektor Zespołu
Szkól Morskich w tym mieście,
Lech Pieczyński.
Spotkanie
posw1ęcono

ecłycl•

I

;aJJe"'.ni~nie należytej
op1ek1 medycznej cu- ~~
krzykom, przebywają 
cym w zakładach karnych, ~
zwrócił się Rzecznik Praw
Obywatelskich do Ministra
Sprawiedliwości. Prof. Tadeusz Zieli1\ski uważa, że Centralny Zarząd Zakładów Karnych powinien zrealizować zalecenia prof. Jana Tatonia. krajowego specjali~ty ds. diabetologii. postulującego m.in.
otwarcie dwu nowych oddzia-

Dla dzieci Rowenyicl wszystkich kraiów łqc1cie sięl
-alergików
Z inicjatywy Stowarzyszenia Walki z Alergią dla ponad
siedmiuset dzieci z Gdańska,
chorych na astmę i nawrotowe
zapalenie dróg oddechowych
(tzw. bronchit), organizowane
są zajęcia rehabilitacyjno-lecznicze w salach gimnastycznych
wyposażonych w aparaty filtrujące powietrze . Docelowo
w ośmiu centrach ro1sianych
we wszystkich niemal gdań
skich dzielnicach mają powstać
ośrodki tego rodzaju, a na razie
od początku tego tygodnia prowadzone są zajęcia w Szkole
Podstawowej numer 3 na Cheł
mie . Inne mają powstać od
stycznia przyszłego roku. Aby
pomyślnie przeprowadzić akcję, należy znaleźć nauczycieli
o odpowiednich kwalifikacjach. Poszukiwane są osoby
z wyższym wykształceniem,
które po studiach zdobyli dodatkowy tytuł technika fizjoterapii lub absolwenci rehabilitacji i odnowy biologicznej, kierunków wykładanych na Akademiach Wychowania Fizycznego . Wydział Edukacji UM
przewiduje od stycznia utworzenie dla nich potrzebnych
etatów i tam tei, można zasię
gnąć wszelkich informacji (tel.
32- 19-23).
ok

Fot. PAP/CAF, Keys:one

również sytuację

rower1.ystów
w innych miastach Polski.
a także w innych krajach. Całość zwieńczą porady techniczne dla rowerzystów oraz konw1ęz1en1u
cert.,zespolu jazzowego „Ło
dla cukrzyków, poprawieskot .
Dwa kolejne dni upłyną pod nie standardu istniejących odznakiem innych kultur - ekolo- działów, zapewnienie konsultacji diabetologów i wydzielenie
gię według Wedd przedstawi
ruch Harc Kriszna - oraz wyda- środków finansowych na konieczne dla cukrzyków Icki
rzeń artystycznych. Wystąpi
Teatr Ruchu Leszka Bzdyla, i wyżywienie.
Rzecznik uważa, że nowe
duet Jacka Kleyffa (KleyffSłoma), Rytualny Teatr Sza- , oddziały można tworzyć przy
wybranych szpitalach więzien
mański lstYana Dabi z Budapesztu (po spektaklu otwarcie nych. Twierdzi. że jeśli „czło
wystawy fotograficznej lidera wiek jest pozbawiony wolności
i sam nie może troszczy<'.· się
zespołu) oraz Antonina Krzyo swoje zdrowie, to administrasztoń.
W ciągu trzech dni trwania cja więzienna musi mu zapewimprezy w „Żaku", funkcjono- nić odpowiednią pomoc medyczną, gdyż inaczej zostałaby ,
wać także będzie stoisko wydawnictwa „Eko Bałtyk'', pro- 1 pogwałcona zasada humanitawadzące promocję własnych
ry~mu_,~ postępowaniu z wię
czasopism i wydawnictw eko- zmam1.
1
logicznych.
/PAP/
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pięknych, niegdyś pachnących,
białych kapeluszy . Przypomi-

Boję się tego

wychowania seksualnego

I

Jedna z tych słonecznych niedziel
gdy schyłek Jata zmaga się
z jesienią. Muzyka Pink Floyd
w samochodzie i złote korony
drzew mijanych w pospiechu.
Brukowana droga wiodąca
w stronę rzeki. Nagle szlaban,
ściana. Zatrzymuję samochód.
Kolczasty plot zamyka przejazd, odcina dostęp do Wisły .
Staje między mną i naturą. Zagrodzono rzekę. Rzeka w obozie koncentracyjnym. Płynie
leniwa, znudzona. Woda czarna, stojąca, rozlewisko martwe,
zamulona kałuża . Na piaszczystym, porośniętym zrudziały
mi, wypalonymi krzewami
brzegu - wędkarz. Interesuje go
tylko to, co złowi. Nie ma pojęcia o miejscu, gdzie się znajduje. Spokojny, otępiały. Myśli
pewnie o zapachu smażonego
okonia, !ub leszcza, o białym
mięsie skąpanym w tłustym
oleju. Zaspany . jakby poza
przestrzenią, leniwy, zapatrzony gdzieś przed siebie.
W punkt na poziomie wzroku.
Co czuje człowiek, który
martwej, dogorywającej rzece
odbiera tę odrobinę życia, która być może kołacze się jeszcze w topieli. Przypomina
jedną z hien cmentarnych, co
to mówiąc z łatwą rozpaczą
o umarłym, zbierają w pośpie
chu przedmioty. oceniają wartość spadku, kalkulują, liczą.
Nagle jesień okazuje się
mniej kolorowa niż myślałem,
mniej słoneczna. Odjeżdżam
zdegustowany, ale nie obojętny
polną drogą wzdłuż rzeki, fatalnie rozjeżdżoną przez cią
gniki, najeżoną pułapkami.
Pełno dziur, wyrw, rozchlapywanego przez samochód błota
i gliny. Na łąkach otoczonych
kolczastym drutem wysuszone,
spopielałe od słońca pieczarki.
Nikt nie ze b rał na czas tych

Plastrze! Mój problem chyba nie jest najważniejszy, ale
wyprowadza mnie z równowa- wania lekarza czy ,eksuologa, gramu, o którym pis7es1,. pagi . Parę dni temu byłam na ze- który by te tematy dzieciom miętał. że tak zwane wychowabraniu rodziców. Moja naj - wyjaśnił. Reszt<; programu zre- nic rodzinne, czy seksualne
alizują nauczyciele różnych
wkracza w teren wo!noki
młodsia córeczka chodzi do
drugiej klasy szkoły podstawo- przedmiotów (przede wszyst- człowieka. jego wyborów mowe j w Gdańsku, jest dobrą kim biologii z higieną) pod ralnych, hierarchii wartosci
kierownictwem wychowawcy. i ważności. W przypadku
uczennicą i normalnie rozwijaTvlko nikt nam, rodzicom, te- dziecka. czy nastolatka, sposojącym się dzieckiem. Basia, tak
jak i trójka siarszych naszych gÓ programu nie pokazał i nie by uświadamiania seksualnego "
dzieci, nie sprawia nam żad pyta! o zgodę, a ja chcę wie- muszą liyć więc uzgadnianie
rrych specjalnych kłopotów. dzieć, co się mówi mojemu z rodzicami . Rodzice mają prawo i obowiązek zapoznać się
Nasz system wychowawczy dziecku.
Mam też pytanie - czy spra- z takim programem i ludżm i,
j~st prosty,_z ~ężem _odnosimy
wy rodziny, seksu, miłości i in- którzy będą go realizować. Lesię do s1eb1e I do dz1ec1 z szacunkiem i miłością, oczekując nych ucrnć nie powinny być karz, czy r.a½L't seksuolog. nie- ,,
od nich tego samego. Nasze omawiane z dzieckiem wia~nic kuniecznic mu~i 1.nać się na , ·
psychologii i pedagogice wie- fil.,
dzieci mają nie tylko prawa, w rodzinie?
ale i obowiązki, dlatego wieMarzena ku szkolnego i niekoniecznie
musi trafiać w system wartości,
dzą, co to jest praca. Dwoje
Droga Marzeno!
który dziecko wynosi przede
starszych założyło już rodziny
Dziękuję z.a zaufanie. Proi funkcjonuje w nich bardzo blem poruszany przez Ciebie wszystkim z domu . Nic trzeba
dobrze.
ma duży ciężar gatunkowy przy tym mówić. że ~eks ode- ~Przepraszam Ził ten długi i odnosi się do kilku dziedzin rwany od tego systemu zawsze ~
bud z i niepokój i ma odlegle ~
równocześnie . Ważne jest bowstęp, ale on jest potrzebny do
'
wiem , by informacje dotyczące skutki.
wyjaśnienia mojego niepokoju .
tak delikatnych , osobistych
Otóż na tym zebraniu rodzi•
O wychowanie seksualne '
ciclskim pani wychowawczyni spraw mieściły się w możliwo Twoje( t-.tarzeno. córecz.ki nie
ściach percepcyjnych dziecka ,
powied?iała, że już od pierw martwię si~. Jest ono bowiem
szej klasy szkoły podstawowej a te S,) przecież bardzo zróżni osadzone w prawidłowo funkwprowadza się wychowanie rnwane. Ważne jest również, cj()nującej rod1.inie.
seksualne· i rodzinne i szkoła by ten kto podj.JI się (lub muPlaster
jest wf te' w· trakcie poszuki- siał się podjąć) realizacji pro-

.

nam sobie niesamowite wraże
nie, jakie zrobiły na mnie usychające owoce w sadach, gdy
w końcu sierpnia jechałem
w Bieszczady. Jabłka, wy gierki
zawieszone na rachitycznych,
zakurzonych drzewach i gniją
ce owoce na ziemi. Jak w piosence Kaczmarskiego: w marrodzaj
La.Stok1,-swo_{sty
k tora zatrzymuje

gą?~

wody opadowe i reguluje ich
stan w glebach . Dzięki lasom
gleba ;;atrzymuje 20-30 mm
wody więcej niż na terenach
bezleśnych.
Należymy do krajów o najniższej średniej lesistości
w Europie. Zeby poprawić lesisto~ć Polski i zwiększyć ją z 28
proc. do 33 proc., należy zalesić w ciągu kilkudziesięciu naj-

b! iższych lat co najmniej 1,5
mln ha. Gleby o małej wartości
dla rolnictwa zajmują w naszym kraju 4,6 mln ha. a gleby
najniżs zej klasy, w praktyce
nieużytki. to 2,2 mln ha. Natomiast lasy zajmują 8,7 mln ha,
rosną w 28 tys. kompleksów .
Tylko około 6 tys . z nich ma
powierzchnię ponad 5 ha. Taka
sytuacja sprzyja wszelkim zagroi.eniom lasu - przede wszystkim przesus1aniu gleb, szkodnikom leśnym, pożarom, silnym wiatrom.
Jedną trzecią polskich lasów
objęła totalna europejska klę
ska, jaką w latach 1978- 1984
było masowe pojawienie się

tw ym raju nikt ni e zb iera
,,owoców stworzenia".
Na rozdrożu wielka, rozryta
kałuża, rzeczywista pułapka
dla wysłużonego, gnającego
resztkami sil poloneza. Próbuję
pokonać w biegu, dodaję gazu.
J eszcze chwila i będzie po

Polska jest jednym z niewielu krajów świata, które posiadają prawny system ochrony Judzi i środowiska przed
elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizującym .

]amisz Binduga

I ego
dl?axdxt&Muk.

Nadawcze stacje radiowe
i telewizyjne, stacje radiolokacyjne i linie elektroenergetyczne to obiekty, w których
otoczeniu występują pola
elektromagnetyczne - elektromagnetyczne promieniowanie
nie jonizujące. Pola elektromagnetyczne, których źródła
mi są urządzenia techniczne,
są niekiedy nazywane sztucznym i polami elektromagnetycznymi. Ich oddziaływanie
na przyrodę nieożywioną to
przedmiot dziedziny wiedzy
zwanej bioelektromagnetyką.
Badania bioelektromagnetyczne są prowadzone na świecie
od kilkudziesięciu lat. Również w kilku ośrodkach w Polsce bada się wpływ promieniowania nie jonizującego na
zdrowie ludzi .
Jednym z praktycznych
efektów badań w tej dziedzinie są, między innymi, przyjmowane w aktach prawnych
tzw. najwyższe dopuszczalne
natężenia pól elektromagnetycznych, na działanie których
mogą być narażeni ludzie.
Określając te natężenia zakła
da się inne - wyższe wartości
dopuszczalnych natężeń pól
dla pracowników obsługują
cych urządzenia będące ich
i.ródłami i inne - niższe d la

zaiąca

spopie Ione brązy. żółć.
To strefa wydzielona, skażona,
gdzie nie ma ludzi, myśliwych,
wędkarzy. Gdzie nie liczy się
czas, twór sztuczny, wykreowany na użytek człowieka.
a każda minuta rozrasta się
w godzinę, lub kilka.

jakieś

chowcy, teoretycy od kultury
stworzyli wygodną formułę
ustawiając przeciw sobie technikę i przyrodę, cywilizację
i naturę. Mój polonez zbudowany z metalu, przetworzonej
rudy, pierwiastków i atomów,
napędzany paliwem wydobytym z wnętrza ziemi - nie jest
tu zupełnie obcy. Jak bardzo
trzeba było okaleczyć, zbrukać
tę przestrzeń między walami,
aby tak właśnie został odebrany.
Moja obecność staje się tu
niepolrzebna. To rzeczywisty
paradoks: c1lowiek i jego rumak odrzucani. odpychani
~ przez przyrodę zasklepioną
w cierpieniu, więc obojętną.
Znajduję w koń.:u drogę
Mijam stada zwierząt: sar- prowadzącą po szczycie walu.
ny, zające. Musiały poznać Jest noc. Nade mną rozgwież
człowieka, uciekają. odrzucają
dżone niebo. granatowe, aż
możliwość rozmowy, przyjaź1i.
czarne. Nagle w świetle reReagują na dżwięk walczącej
flektorów - bialo-czer\\ ony
z terenem maszyny, przystają szlaban. Sterylny, nowy, pow grupkach, dyskutują, k<:>men- wlekany tworzywem. Wycotują obecność intruza . Zadna
fuję spokojnie pojazd. Najwyz dróg nie prowadzi do celu. żej polecimy w dól razem.
Daleko migocze jakieś świateł Umiem zgodzić się ze słu
ko. Tak odlegle , że aż niereal- sznym wyrokiem, po walce,
ne. Rozwalone, rozryte szlaki partnerskiej, z zachowaniem
urywają się nagle w najmniej
reguł gry, wyrokiem wydanym
oczekiwanym momencie, przez szlachetnego przeciwniw zaoranym polu, na podmo- ka. Zjeżdżam spokojnie w dól.
kłej łące, na ścianie rozłoży 
Onajduję tę samą drogę. Na ile
stych olch. Czuję wrogość oto- starczy paliwa. Jadę jak zwyczenia. Wysokie trawy masku- kle do końca, nie kalkuluję,
ją pobocze, trzęsawiska, dziury
wiedząc dokąd chcę dojechać.
pełne gliny i żółtej, mętnej woNa rozdrożu ta sama dziura
dy. Przez moment jestem pro- z gliną i biotem, teraz ze śla
wadzony przez swawolnego dami mojej wielogodzinnej
zająca. Bawi się z samochoobecności. Więc jeszcze jedna
dem jak z psem myśliwego. próba. Zdecydowanie naciBiegnie, podskakuje, umyka skam pedał gazu. Zmęczony,
wprost pod koła, by za chwilę zajeżdżony do granic polonez
pojawić się znowu. Na końcu
podrywa ~ię do lon1. Nie skościeżki spotyka swą partnerkę.
cz yl tej przeszkody, już nie
Odchodzą .
mógł. Wysiadam. Z daleka
N ie ma we mnie strachu, migoczą światła domostw. Id,;
czy cienia lęku. Natura pogar- jak zwykle szybko. energiczdza słabymi, nie skrzywdzi, nie nie. Teraz próba z człowie
zada bólu jeżeli wchodzi si,; kiem. Za poniemiecką przystaw nią z emocją, bez myśli o za- nią dla barek - najnowszy typ
grożeniu, klęsce. Zastanawia
jednego z tych szybkich, stanmnie wrogość otoczenia. Na ile dardowych pojazdów, jakich
jestem tu obcy, znienawidzony. wiele na polskich drogach.
Atakowane przez człowieka Kierowca toyoty - ucieka spło
drzewo zawsze stawia opór, szony. Cholemie zajęty, zajęty
broni się, walczy. Karłowata. dziewczyną, sobą, samochomartwa roślinność , znierucho- dem. Milo popatrzeć na strach
miała tylko pozornie chroni
gówniarza, miło do „zdechu",
przed obcym, niepoj,;tym świa a jakże.
tem ułamki, drobiny życia. FaCmlaw Gryglak

I
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wszystkim. Jak zwykle walka
z maszyną od której żądam,
wymagam, stawiam najwyżej
poprzeczlo.ę. To cena męskiej
przyjaźni. rozumiemy się doskonale. Jest zmęczony, wymaga dobrego lekarza, jakiegoś
autochirurga, mechanika. Koła
wpadają w miękki grunt, pogrążają się w glinie. Stajemy.
Nienawidzę biernego czekania,
rezygnacji, marazmu.
Wiem, że będę wal czył do
skutku. Może z tajemną silą,
która zatrzymała nas nagle. Ła
mię gałęzie, wpycham pod kola kamienie . Samochód ani
drgnie. Nikt nie da mi szansy,
jeże li nie wywalczę jej sam.
Umazany w glinie, zabłocony
przy wtórze ulubionych nagrań
- zmagam się z ciężkim, zsuwającym się co chwila z powrotem pojazdem. Mijają godziny . Próbuję pracochłonnego
fortelu. Przetaczam mego rumaka centymetr po centymetrze. Po pięciu godzinach pół
tora metra. Robi się zimno. Zapada zmrok, mgła . I tylko tępe
spojrzenia pasących się za drutami krów . Z irracjonalną nienawiścią patrzę na nadjeżdża
jący ciągnik. Nie zatrzymam,
jeżel i sam nie stanie. Chciałem
sprawdzić, bylem już niemal
u celu. Niespodziewana pomoc
bywa trudna do przyjęcia. Podążam dalej drogą między walami. Pokonuję martwą przestrzeń. Gdy wjeżdżam na wal
oglądana z wysokości ro~linność wydaje się chora, okale czona. Dominuje kolor rudy,
brudnicy ·mniszki. W 1°991 r.
np. w Górach Świętokrzyskich
wystąpiła klęska zamierania jodeł, a na obszarze około 300
tys. ha lasów boreczniki, strzygonie choinówki, osnuje
gwiażdziste w 1993 r. spowodowały konieczność zastosowania zabiegów chemicznych
na około 300 tys . ha.

Niezdrowy las to w następ
stwie postępująca erozja gleb a takich obszarów mamy
w Polsce ponad 8,3 mln ha. Co
dalej? - pytają leśnicy i naukowcy. Wśród padających odpowiedzi najczęściej pojawia
się zalesianie. Przyjęty przez
Radę Ministrów „Program rozwoju wybranych dziedzin leśnictwa i ochrony ekosyste mów w parkach narodowych
w latach 1993-1997" znajdzie
wsparcie w postaci środków,
które napłyną do Polski z tytułu pożyczki długoterminowej

z Banku Światowego i Euro-

.pcjskiego- Banku Inwestycyjnego. Łącznie jest to kwota 161
mln dol., z czego sfinasowane
będzie zwiększenie odporności
lasów, przeciwdziałanie ich za-

mieraniu, wzmocnienie puli
genetycznej, przebudowa ekosystemów i ochrona zasobów
leśnych - stanowią 75 proc. ich
powierzchni - w parkach naro-

dowych. W pierwszej kolejności Lasy Pa11stwowe zużyją
środki kredytowe na zalesienie
40 tys. ha jeszcze w tym roku.
Ile kosztuje zalesranie? Jest
to praca żmudna i niewdzięcz
na, wiele bowiem trzeha wysił
ku włożyć np. w wyhoduw;anie
saJzonek, i to od razu w dużej
ilości . Na miocie sadwnki cze~
kają zwierzęta płowe, które
bardzo lubią miodniki. Koszt
zalesienia I ha sivga 10 mln zł.
Istotnym zagrożeniem wiciu
małych lasów są po żary w 1992 r. zanotowano trzvkrotny wzrost liczby pożarów na

12-krotnie wi.;kszej powierzchni - objęły one 37 tys .
ha. Długotrwała susza. zamieranie chorych drzew z powodu
zan iec zyszczenia pow ie trza
oraz duża penetracja wnętrza
lasów przez nieostrofoyl·h ludi.i - to główne prtyczyny strat
pO\\ odowanych przez pożary
leśne .

Oprócz programu zalesiania
gleb najniżs?.ej klasy i konieczności prze1naczenia na ten cel
ogromnych ~rodków - nie tylko
wspomniane pożyczki maJ-1 zaradzić leśnym klopotnrn - program poprawy stanu naszych
lasów wymaga zwiększenia
obszarów chronionych.
Lasy należą do odnawialnych elementów środowiska.
ale ich utrzymanie w zdrowiu
oraz powiększenie obszarów
leśnych - to robota na dziesiąt
k i lat. Skutlo.i racJonalnej gospodarki leśnej będą odczuwalne dopiero za kilkadziesiąt lat.
A więc pnprawa niewesolcgo
obecnie stanu rzeczy w polskich lasach może ucieszyć pokolenia naszych następców.

Tomasz Kowalik
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Na skróty

Waluta
(kurs średni)

Zamknięcie

wczoraj
(gid. europ.)

Przed
Pól roku
tygodniem
temu
(gie!. europ.)

Kurs
(ile z!• kupno/sprzedaż)

NBP

Kantory
gdańskie

DEM (marka
niemiecka)
GBP (funt
bryt)iski)
FRF (frank
francuski)
CHf (frank
szwajcarski)
ECU (europejsk:i
'edn. walutowa)
Złoto

(USD

1,639

1,599

1,602

12 057/12 5-i9

12 100/12 180

0,671

0,654

0,6-49

29 43.r30635

29 -400/29 700

5,790

5,615

5,-i02

3 410,3 550

3 400;3 450

1,444

1,403

1,460

13 676/1 ➔ 234

13 750/13 800

0,865

0,849

0,819

I 9 750/20 556
(USD)

364,4

361,7

337,6

19 800/19900
(USD)
125/135
(tys.zl'gr)

X

~ uncję)
~

...

Waluty wschodnie
Kantory gdańskie
Waluta

Kurs oficjalny
(ile za 1 USD)

Rubel

1193

Korona
czeska
Forint

28,82

kupno

1200-1250
(Moskwa)
29 · 31
(Praga)
94 · 95
(Budapeszt)
29,5 • 32,5
(Sofia)

93.0_',

węgier.

Lew

(wzł)

Kurs czarnorynkowy
(ile zł 1 l!SD)

26,9;

bułg.

sprzedaż

10

i;

640

690

180

200

450

500

v,artościov,e

11,a Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościo
wych w tym tygodniu zahamowany został trend
wzrostowy. Według opinii maklerów, inwestorzy
szylniją środki finansowe na zakup akcji Banku Ślą
skiego. Warto przypomnieć, że oferty na te akcje• na
ryni"\.l pierwotnym • będzie można składać dopiero
od 3 du 17 listopada. Przez najbliższe sesje zatem inwestorzy prawdobodobnie będą pozb}wać się akcji
giełdowych (po \\')'Windowanym kursie). Drobni
gracze dostaną zatem po kieszeni. Spekulanci gic/dov.i spodziewają sit;, że na obrocie nowymi walorami będzie można zarobić więcej . Według zapo·
v.iedzi MPW, w marcu 199-i r. na giełdę mają trafić
akcje „Rolimpexu" oraz "Stalexponu". Jednakże pod
nowym kierownictwem w ministerstwie jeszcze wiele może się zmienić. Oby nie na gorsze!

na równowaga maktoekonomiczna i ciężar długów

zaciągniętych w latach 70. -to najpoważniejsze obcią
żenia polskiej gospodarki, z jakimi miały do czynie-

Oto kursy miejscowych walut w poszczególnych państwach WNP. Jeden dolar aktualnie kosztuje (w
nav.iasie miejscowy kurs czarnorynko"''Y dolara).
,1100 rubli• na lliałorusi (2780 • 2900);
12,79 korony estońskiej (12,72 • 12,95);
0,61 lat łotewskich (0,596 - 0,616);
5970 karbowai1Ców ukraiti.skich (17 OOO • 18 000);
{ 129 lity litewskie (3,95 • -i, 10).
12629 kuponów gruzińskich(20 OOO• 22 OOO)

Pap· e ry

Z porozumienia koalicyjnego lewicy postkomu11istycz11ej l\y11ika, że czeka nas okres mlekiem i miodem
płynący. Rolnicy dostaną od swojego premiera to, czego nie uda/o się wywalczyć kosą, s~tucerem i blokadą
dróg przez związkowców i „samobroniącego" Leppera. Będą więc kredyty preferencyjne, ceny minimalne,
dopłaty l\)'rów1w1\'Cze, zakupy interwencyjne. Tego nadukcie
krajowym
wzrósł w latach 1990-92 prawie
Obszerny, 170-stronicowy "Raport o stanie państwa" przygotowany pnez gabi•
wet za komuny nie było.
net premier Hann7 Suchockiej składa się z trzech części, poświęconych przekształ• dwukrotnie (z 11,5 do 21.6 proc. PKB). Rząd szacuEmeryci i renciści, budżetowcy oraz biedni i mniej
je,
i.e
już
w
ub.r.
wysokość
składki
na
ubezpieczenia
ceniom państwa gospodarki oraz polityce społecznej. Przedstawia obraz kraiu
;:,aradni doczekają lepszego żywota. Nowa ekipa chce
w dniu pnefęcia steru władzy prJ:H lewicę. Pokazuje efekt 1 5- miesięcznej dzia• społeczne, niezbędna do ?.równoważenia wydatków sypnąć groszem. Weimie się tym, którzy jeszcze coś
łalności gabinetu Suchockiei, a takie całego okresu nąd6w ugrupowań postsolldar• na te świadczenia, powinna hyla wynieść ponad 50 mają do zabrania.fiskus wydusi Uak za dawnych lat, gdy
nościowych.
proc., a w 2005 r. musiałaby przekroczyć 64 proc. domiarami rozkładano drobny przemysł, rzemiosło
Mimo „wyjątkowo niespl'Z)iając-ych warunków'',
Odchodz.\cy rząd pozostav.ia kraj ze wzrostem goi ws~e/kie prywaciarstwo,zachodnim kapitałem pach(obecnie składka ta v,ynosi 45 proc.).
spodarczym, dążący do udziału w zachodnich struk- Polska jako pierwszy kraj Europy środkowowscho
nące). Wumowie koalic,1jnej (początkowo utajnionej)
,Jeśli nie wprowadzi się rad}łalnych zmian• takich
turach politycznych, ekonomicznych i obronnych. dniej osia1,>nda w ub.r. wzrost gospodarczy. Prognozapisano, ~e ma byc równość szans życiowych. Cięża
Powstawia również przygotowaną kompleksową re- zowany przyrost PKB w br. (+-4.S proc.) ,,wysuwa jak ograniczenie upawnień i podwyższenie wieku ry reform mają być rodo~one iprawiedliwie. Jeieli tak
emerytalnego, przez najbliższych 10 lat będzie trwał wrzeczywistości będde, to może wreszcie nomenklatufonnę struktur państwa (pakiet ustaw refonny adPolskę na pierw,Le miejsce nie tylko w naszym regiokryzys, a po roku 2000 sysrem emer;1alny całkowicie ra partyjna „sprawiedliwie" ;:,ejd;:,ie zzajętych przed fa.
ministracji publicznej) oraz "\l.')'pracowany i zawarty nie, ale i w L-alej, dotkniętej recesją Europie".
ze związkami zawodow}mi i organizacjami pracosię załamie. Pracujący nie b1ydą w stanie utrzymać
ty synekur (w branżach handlri zagranic::.nego, bankoSpołeczne koszty reformy
dawców pakt o przedsiębiorstwie państwowym. Po
wości) i odda Janosikowi lepsze kąski majątku
niepracujących" • stwierdzi! ministre Tadeusz SYI)i·
'lajpowamiejsze społeczne koszty przemian• zda.
stronie p~1wów w raporcie wymienia się m.in. bliprzedsiębiorstw i instytucji państwowych przektalczyk.
sko 3- milionowe bezrobocie oraz problemy budże niem ustępującej ekipy rz.1dowej • to wysokie bezrocanych wpr:eróf,ne fim1y,holdingi i grupy kapitałowe.
bocie (zahamowane w ostatnich miesiącach) oraz
towe.
Co nowy nąd powinien zrobić?
Lewica chce budować spoleczrui gospodarkę rynkotrudności budżetowe (które ze szczególną ostrością
wą, lecz od nowa i po swojemu. Cztery lata 11yrzeczeń
Poza
całkowitym
wyeliminowaniem
inflacji,
za
Co zostało w spadku?
pojlwiły się w 1991 r. i trwają do dziś) . Spowodował
trzeba będzie zatem spisał' na straty.
Zawierając kontrakt okrągłego stołu. obóz PZPR
je zaróv.110 spadek dochodów (wi,wołany m.in. trud- najważniejsze zadanie w raporcie uznaje sią dokoń
Nowy początek może być jednak~e końcem postabył świadomy, ,,że wyczerpały się społeczne i ekonoczenie reform instytucjonalnych, w tym:
ną S)'tUacją finamową pr;.edsiębiorstw państwowych),
remu. Polityką Janosika może przei}je się kwadrans,
miczne możliwości ustroju budowanego przez ponad jak i znaczny w7rost "rdatków socjalnych państwa,
• prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, chociaf. to r:ądy komuny lansowały has/o, że „rząd się
40 lat. Sytuacji gospodarczej nie udało się już ratować częściowo wynikająL-y z błędów w polityce społecz
• restrukturyzacji ważnych sektorów przemysłu l\yŻ)•wi" (i przeŻ}je kolejny Sierpień lub ,wwy •już chykolejnymi. częściowymi rcfonnami" • głosi rapon. nej (zwL~cza nadmiemcj indeksacji emerytur i rent).
(zwłaszcza górnictwa) i dotkniętych bezrobociem reba kwadratowy• stół) . Czy obietnice wyborcze lewicy
Niewydolny system gospodarczy, silnie zachwia, ,, Uwarunkow·.mia gospodarcze zmuszają do ciągłe gionów,
l\yborcy mogą sobie zachować, między ulotkami i lek'

©T> '.1,Q ,& ju.\(SJ) ~
PPJ 3: 98,5 proc. (O); PPJ 4: 97,8 proc. (O); PPJ ;:
97,5 proc. (O); PPT 1: 96,6 proc. (-0,1); PPT 2: 96,7
proc. (O); PPT 3: 96,8 proc. (+0,1); PPT 4: 96,7
proc. (O).
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Wczorn; wartość ałaywów netto przypadających
na jednostkę uczestnictwa w Pierwszym Polskim
Fundu~'ZU Powierni~m Pioneer v.ynosiła 292,6 tys.
zł (wubieg!),m tygodniu 287,7 tys. z!). Maks;malna
cena zakupu jednostki wynosi aktualnie 309 630 zł
(w ubiegłym tygodniu 304 -i44 zł).

nia nowe wadze, rozpoczynając jesienią 1989 r. proces przemian ustrojowych • politycznych
i ga;podarczych. ,,Dr:unatycma syruacja wyjściowa wymusiła wybór strategii radykalnej". polegającej na
stabilizacji i liberalizacji gospodarki jeszcze przed
wprowadzeniem refonn instytucjonalnych.
Przes,.kodami w realizacji przemian . zdaniem
ustępującego rządu • były początkowo : groźba konfliktów społecznych. opór konsern·aty\mie nastawionej nomenklatury i brak wiarygodności na Zachodzie. Refonny utrudniała niestabilna sytuacja
wewnęcrzna (częste zmiany gabinetów) oraz wstrzą•
sy wvnętrzne (m.in. drastyczne załamanie eksportu
do b. ZSRR kilkakrotny wzrost cen surowców sprowadzanych ze Związku Radzieckiego i konflikt w Zatoce Perskiej). Później dodatkowym utrudnieniem
stała się • najostrzejsza w ostatnich IO-leciach • recesja na Zachodzie, która wzmocniła tendencje protekcjonistyczne.
Najważniejsze efekty podjętych przed 4 laty refonn gospodarczych tom.in.: • szybka lilm~dacja hiperinflacji, wprowadzenie wymienialności złotego,
usunięcie niedoborów i kolejek, •d}namiczny rozwój
sektora p1ywatnego, który wytwarza cbś połowę PKB
oraz restrukturyzacja i dostosowanie do W)'mogów
r;nku wielu przedsiębiorstw patistwowych, . głębo
kie przekształcenia w sektorze bankow}m i utworzenie nowych instytucji finansowych. • poprawa struktury organizaą,jnej i efektywności gospodarki, wzrost
nakładów na inwestycje,• zmiany w strukturze gałę
ziowej gospodarki (większy udział sektora usług
w tworzeniu PKB),• zmiany w handlu zagranicznym
(przestawienie na eksport wolnodewizowy).

1 ELEKTRIM: 1845 (16"'0: 1300)
2. WEDEL: 1420 (1300; 1150)
3. EXBCD: U50 (1085; 850)
4. VISTUIA: 1185 (1095: 1035
5. BRE: 1150 (1145; 800)
6. ŻY\\-1.EC: 1125 (1200: 865)
7, MOSTAlWAR: 1100 (debiut)
8. MOSTAJ..FXP: 1050 (945; 785)
9. IRENA 920 (935; 730)
10. POLIFARB: 770 (720: 760)

Na tle tych ind)""idualnych problemów widać
słabość całego systemu bankowego. Kapitał wszystkich polskich banków jest porównywalny z kapitaIem jednego przeciętnego banku europejskiego.
Tymczasem za cztery lata dojdzie do zapisanego
w umowie stowarzyszeniowej z EWG otwarcia poiskiego rynku finansowego.
Jcszcze dwa lata temu dla wielu polskich biznesmenów powołanie banku wrdawalo się doskonalym pomysłem. Zachętą hyla śv.ietna rentowność
takich przedsięwzięć, zielonym światłem -liberalne
przepb')'.Co trzecia pożyczona przez banki złotówka podmiotom niefinanso\.\rm (czyli głównie przed-

3. ELEKTRIM: 16,2 (15,5; 12.1}

5. WBK; 17,8 (17,0; 13,3)
6. BRE: 17,8 (17,7; 16,1)
7. nw!EC: 17,9 (25,3; 18,2)
8. POUFARB: 19,5 (21,0; 17,8)
9. VISTUIA: 21,5 (19,9, deb.)
10. OKOCIM: 21,8 (23,2; 17,1)
11. WÓLCZANKA: 27,7 (26,1; 25,8)
12. SWARZĘDZ: 28,8 (28.8; 25,4)
13. BIG: 31,1 (29,5; 26.5)
l4. PRÓCHNIK: 31,7 (28,8; 28,1)
15. MOSTALWAR: 37,4 (debiut)
16. SOKOŁÓW: 39,4 (debiut) .
17. EFEKT: 40,7 (36,7; ·)
18, KABIE: 43,8 (40,5; 34.5) ·
19. IRENA: 50,3 {51,1; 39,9)
20. KROSNO: (IJ,7 (53,3: 44, 1)
21. UNIVERSAL 208,7 (164,9; l3S)
22. TONSIL: {bez zysku)

16. SOKQLÓW: 340 (245, deb)
17. KABLE: 346 (320; 272)
18. KROSNO: 279 t245; 203)
19. SWARZĘDZ: 250 (245: 221}
20. TONSIL: 240 (231; 187)
21. BIG: 185 (176; 158)
22. UNIVERSAL: 105 (83; 68)

siębiorstwom) znalazła się teraz w tzw. sytuacji nie:~;,~~~t~~'~i:~::~;~~=;~~c~~
ważnym

problemem jest ogromna koncentracja

biorstw). 1'iektórzy eksperci, jak prof. Stanisław Gomułka, twierdzą nawet, że absorbcja tych długów
może - po szoku Balcerowicza i utracie rynków
wschodnich • być trzecim wielkim impulsem recesyjnym w Polsce.

i banki

1
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Ankieta pri;eprowadzona we wrze•
br. pnez CUP w 136 przedsiębior•
stwach wykazała, ie w większości wt:ro•
sła produkc ja przemysłowa , a taki e
zwiększyły się dostawy na eksport. Więk•
szośc z 39 ankietowanych !tanków sy•
gnalizowała występowanie zatorów płatniczych.
. .
śnlu

Zwiększyła się liczba zakładów sygnal=Jących
mrost poziomu produkcji. O większej produkcji
infonnowal.o ponad 51 proc. respondentów CUP
(wobec 22 proc. w lipcu i 48 proc. w sierpniu). Na
październik CUP prognozuje dalszy wzrost produkcji. lecz mniejszy niż w ub.m.
Na poziomie z poprzedniego miesiąca · 32 proc.
utrzymywał się odsetek przedsiębiorstw obciążo
nych popiwkiem. Mniejsza niż w sierpniu była zaś
liczba zakladów tenninowo spłacających kredyty • 76
proc. (80 proc. w sierpniu).
Zmn.iejszyłysię zapasy w}robów gotowych. O zb}t
dużych ,')'gnalizowalu 28 proc. zakładów (W sierpniu 35 proc.). 17 proc. przedsiębiorstw zmniejsze-

• 1.ilmidacja dywidend i oprocentowanie kapitału w przedsiębmrsrwach państwowych, zniesieme
pop1wlm. umorzenie zadłużenia (wobec budżetu oraz ZUS) (pod warunkiem częściowej spłaty zaległo

kształceń Własnościowych (,,Życie Gospodara.e" nr

ści)

42)

• Ograniczenie skali podwyżek cen kontrolowanych, ro.in. energii i gazu ( me ma być podwyższana
stawka VAT na te nośniki energii}.
• Obligatoryjne objęcie s;,temem podalku od towarów i usług VAT także małych firm, rozliczanie z fi.
skusem drobnych pnedsiębiorstw według znowelizowanego systemu kart podatkowych. wprowadzenie
nowych progów podatku dochodowego od osób fizycznych (50 proc.). zakaz zastępowania umów o pra•
cę umowami • zleceniami.
* Ogrankzenie ulg podatkowi,-ch za kształcenie dzieci w szkołach niepublicznych, ograniczenie zakresu zasiłków rodzinnych (tylko dla rodzin o szczególnie niskich dochodach na głowę). przydzielanie biednym dodatków mieszkaniowych.
. • Podniesienie wskaźnika w.i.l01yzacji emc-ryruri rent z 91 proc. do.93 proc., zniesienie limitów zarob. kowych dla starszych emerytów i rencistów
• ~!osuwanie cen interwenqjnych, cen minimalnych (zboże chlebowe, mleko, ży\viec wieprzowr), opiat
wyrównawczych (na wybrane produkty), dopłat do kredytów rolniczych oraz kredyty preferencyjne dla
, rolników
• Utl'Z}manic Oub zwi<;kszenie) defiqlll w budżecie. Dziurę budżetową mają ramwać lxtnki korner•
C}ine (wi,·kupionymi bonami krótkotenninowymi, lecz zamienionymi obligatoryjnie na bony dlugotenni•
nowe). NBP ma wykupić natomiast ratunkowe bony skarbowe (Ministerstwa Finansów). Inflacja zdaniem
ekspe.l1Ów koalicji ma charakter kosztowy.
• Uszczelniania systemu poooru podatków oraz cd.

(Opr.MAW)

\l:1aśnie na te długi banki mają od nieda'l,na obowiązek tworzenia rezerw celowych (na tzw. należności w sytuacji nieregularnej). Są zbyt słabe, na po·
trzebnych 56 bln zł udało si1y dotychczas zgromadzić
w sumie tylko 21 bln zł. Przesłanki te nie pozwalają jeszcze ocenić sytuacji konkretnych banków. Wsze!kie porównania komplikuje, powszechnie stosowana, niejednorodna rachunkowość (m. in, opana na
bankowym planie kont, prowadzona dla celów
podatkowvch). \X'iele prostych porównań rentownaści banków traci sens. Z analizy danych wynika, że

u

nie się pop}1U na własne wyroby upatruje we wprowadzeniu podatku VAT, zwiększającym cenę. Zdaniem 90 proc. zaldadów, VAT nie miał wpływu na rozmiary eksportu.
92 proc. ankietowanych banków sygnalizowało
występowanie zatorów płatniczych, przy czym na
nasilanie się tego zjawiska wskazywało 12 proc., czyli o 6 proc. mniej niż w sierpniu. We wrześniu kwota kred}'tU przypadająca na jedno kredytowane przedsiębiorstwo wynosiła 3,1 mld zł (w sierpniu 3 mld
zł). O 10 proc. (do 51 proc.) spadła liczba banków
infonnujących o wzroście zadłużenia zakladów z ty·
tulu kredytów.
We wrześniu 18 proc. pt7.edsiębiorstw sygnalizowało o spadku zatrudnienia i było to znacznie mniej
niż w sierpniu (34 proc.). Na październik większość
zakładów przewiduje utrzymanie zatrudnienia na
dotychczasowym poziomie.Jed}11ie 3 proc. zakladów
ocenia obecny poziom zatrudnienia jako zbyt niski,
zaś 25 proc. uznaje go za zb}1 wysoki.

(DEM.)

4 170 250 zł \\')'niosło we wrześniu przeciętne
wynagrodzenie w podstawowych działach gospodarki (z podatkiem od osób fizycznych, lecz bez wypłat z zysku). Wciągu miesiąca wzrosło o 2,9 proc.
• Wynik finansowy netto zakładów hył dodatni,
Zyski przedsiębiorstw w 8 miesiącach br. v.rniosly
0,3 bln zł. W uhieglym roku zanotowano straty ok.
9blnzl.
• O 2.5 proc. wyższe były ceny towarów i usług
konsumpc')'jnych we wrześniu (stosunku do cen
w sierpniu) br. W ciągu roku nastąpił wzrost o 31
proc.
• 0,5 bln zł to wartość towarów, które zajęły
urzędy celne w ciągy pierwszych siedmiu miesięcy
br. Wszczęto 8,6 tys. spraw karnych skarbo11rch.
Wpażdziemiku zatrzymano towary wartości 15 mld
zł.

• 60 mln USD Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zamierza przeznaczyć na tworzenie kapitału
obrotowego Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
300-400 mln USD mają natomiast wynosić inwestycje zagraniczne przeznaczone na zwic;kszenie•kapitalu przedsiębiorstw spr;watyzowanych w ramach
funduszy inwestycyjnych.

(D.)

wstale w 1989 r. po reorganizacji NBP. lch rentowność wynosiła w połowie roku 22.3 proc. Pozostale banki. spółki aką,ine o kapitale mieszanym, miały
rentowność na poziomie 0,4 proc. Od wielu miesię
cy banki · zwłaszcza te duże· najlepiej zarabiały na
,,papierach wartościm\ych'' finansujących budżet
państwa i na operacjach z budżetem. Dzialatlia te zepchnęły na drugi plan operacje kred}1owe.
Spadek rentowności banków można v.iązać z lagodzeniem inflacji i 7.aleglościami budżetu (dotyczy
to zwłaszcza PKO BP i BGZ). Przede wszystkim trzeba ją jednak łączyć ze wzrostem kosztów pozyskiwaIlia pieni~dzy, przy czym wzrost ten był wyraźnie
wyższy w bankach małych. One płacą za to wyższe
ceny.

Marek Dąbrowski,

pm:wodnlczący Rady

Pn:e-

Boleję nad tym, że przekształcenia własnościowe
przebiegają

u nas zbyt powoli.

Niewątpliwie

opó-

źniały i spowolniały ten proces częste debaty polityczne i ideologiczne. Ale także to, że nie zawsze udawało się znaleźć przyspieszaj ące

pf)watyzację

rozwiązania organizaq·jne i metodologiczne. Abso-

lutnie się v,ięc nie zgadzatn z opiniami niektórych
ekonomistów, szczególnie tych o bardziej lev.~cowych poglądach.i.ew Polsce panuje obsesja pfZ}''Spieszenia, że proces ten toczy się za szybko i prqnosi
szkody gospodarcze. Jeśli np. przedsiębiorstwo pań
stwowe jest w trudnej sytuacji i wiadomo, że jego
I „byt" już się kończy, to jedynym ratunkiem okazać
się może prywaryzacja. Odwlekanie tej decyzji i zbyt
długie poszukiwanie rozwiązań może oznaczać dla
przedsiębiorstwa W')'fOk śmierci.
Dariusz Wasielewski (.Cash" nr 30)
. Im bardziej rosła gorączka wyborcza, tym bardziej domagano się szybkich decyzji w sprawie przekształceń · mÓV(iJanusz Lewandowski. Nie ukrywa,
że jest zdumiony ponowną dyskusją o powszechnej prywatyacji, która stała ,ię osią negocjacji UP,
PSL i SLD wsprawie fonnowania nowego rządu . To
nie jest przecież etap tworzenia i dyskusji. To jest etap
realizacji ustawy, która została uchwalona przez poprzedni parlament i podpisana przez prezydenta.
Taki stosunek do sprawy jest ignorowaniem faktów
· oburza się Lewandowski.Jerzy Thieme, pełnomoc
nik ds. powszechnej prywaryzacji w MPW, twierdzi,
że zwłoka w realizacji programu deprymuje zachodnie firmy, pozyskane do zarządzania NFI.
Andrzej .Kaysztof Wróblewski (.Gazeta Bankowa" nr42)
Czy można istotnie, jak zapowiadają socjaldemokraci w rozlicznych v.1-wiadach, zachować z dotychczasowej gospodarki to, co dobre, a skończyć
z tym, co zie? Wszak jeśli się zerwie ze „złymi" rygorami finansov,ymi, to osłabnie „dobry'' pieniądz, jeśli się będzie zwalczać ,,zie" bezrobocie tworząc nowe miejsca pracy, to pogorszy się „dobry" trend
zwiększania wydajności. (...)
Socjaldemokraci ostentacyjnie odżegnują się od
marksizmu, a więc i od dialektyki, która każe dostrzegać rzeczy we wszechzwiązku . Ale do tego niepotrzehna dialektyka, wystarczy zdrowy rozum.

I

(J .K.)

' wwhankac'hWybrzez·a
· Oprocentowan,·ekrer111to
UJI ·•· U
Stopa oprocentowania kredytów
(w stosunku rocznym)

.,złych" kredytów (są one skupione w 1/10 przedsię

(Jl,)

Przedsiębiorstwa

Oto jakie ma 1.aliliary w sferz.e gospodarczej ekipa .koalicyjna (SID + PSL). Najważniejs1.e ustalenia
umowy .koalicyjnej:

Co szykuie nowa ekipa?

sji rządowej, mającej u zadanie przedstawienie w ciągu miesiąca programu uzdro•
wlenla banków minęły Iui trzy miesiące. W Waruawle i;awiesił dzlałalność Inter•
ltank S,A (łączony I bydposkim bimesmenem, Januszem Stajszczakiem). WTrójmieście
to samo spotkało Balt1c Bank. Wcześnlei upadł spółdzielczy bank w Kolbudach,
a wiele innych w Gdańskiem i Elbląskiem przeiywa powaine trudności.

4. WEDEL 16,9 (15,5; 13,7)

(JAWIK)

Cytowane
bez
komentarza

~wlH~!.~!i~kowoKilp-•n!,jaln!P!~j!j=jąso!~~~~,

Ranking akcil według aktualnei wartości wskaźnik C/1 ł cena w stosunku do
J;JSkv, w nawiasie • wskaźnik w ult. ty•
godniu i miesiąc temv)
1 :\10STALEXP: 14,9 (13,4; 11.2)
2. ElIBUD: 16,2 (13.2; 10,-ł)

11 WBK: 725 (69;; 545)
12. OKOCL\I: 700 (7-!5: 555)
13. PRÓCHNIK: 590 (555; 540)
H. WÓLCZANKA: 545 (510; 505)
15. EFEK'f; 400 (361; 400)

• modernizacji wsi (tworzenie miejsc pracy w oto- turą propagandową?
I
czeniu rolnictwa),
• rozwoju rynku kapitałowego,
•refonny systemu ubezpieczeń społecznych i usług
społecznych (przede wszystkim ochrony zdrowia).

Banki na cenzurowanym?

(JW1

Akcie na giełdzie
Ranking akcii giełdowych (wg aktu•
alnego kursu, w tys. d, w nawiasie •
kursy tydzień i miesiąc temu).

go rozwiązywania dylematu • nieobcego też innym,
znacznie bogatszym krajom • w jaki sposób, przy
ograniczonvch środkach budżetu państwa, zapewnić osłonę, dającą najuboższym grupom elementar•
ne poczucie bezpieczeńs!W'J SO<.jalnf!,'(J" • głosi rapon.
Udział v.ydatków na śv.iadczcnia społecme w pro-

Nazwa banku

Bank Gdański SA (także Elb.)
Bank SA (Gd.)
Bank W1asności Pracowniczej SA (Gd.)
Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Gd.)
Sopot Bank SA
Bank Komunalny SA (Gd-a)
PKO BP [Gd. i Elb J
Pel(;iO SA (Gd. i Elb.)

Solidarnośc Chasc D.T.

BGŻ(Gd)

Wielkopol,ki Rank Kredytowy SA (G<l.)
Powszechny Bank Kredj1owy SA (Gd.)
BIGSA(Gd.)
Kredyt Bank SA (Gd.)
Bank .,Agrobank" SA (Gd.)
Bank Rozwoju Ek.,por1u SA /Gd.)
Bank Ochrony Srodowiska SA (Gd.)
Bydgoski Bank Komunalny SA (Gd. i K.)
Pro~per Bank SA (Gd.)
lnreit Bank SA (Gd.)
Pomorski Bank Kredyto1<J SA (Gd-a)
Bank Handlowy SA (Gd-a)
Bank Budownictwa SA (Gd-a)
Bank Morski SA (Gd-a)
Bank Rozwoju Rolnictwa SA (St. G<l.)
Bank DepoZ)1owo-Kred)1owy SA (Elh.)
Bank Rozwoju Rolnictwa SA (Elb.)
B(jŻ (M. 1 Elb.)
Spółdzielczy Bank Ludowy (Elb.)
NBP (Gd. i Elb.)

podstawowa

zwiększonego

42,5

do 55,25

41
41
41
44
45
38,5-48
35
38-49
~2
37

38
39
39
35.50
,j0
42
41-46
46
43
3-1
43
42.5
48
42
45.50
40
44
refinansowy

35

ryzyka

do 59
do 57
do 65
do 58
do 55
do 53

odse1k1
karne

dy,konto
weksli

~3,95
90
80
805
80
100
80
65
70

35
niema
nie ma
35-40
niema
33
31
32-38
32
3;.37
32-34
40-50
33,35-12.05
42

•••
do 57
do 50
do 62
do 52
45-óO

do6!

do41

65
100
70
100

••
80
80
75
100
70
ustawowe

86
do 48

80

•

60

•

do49

-o
65

GU8~~GJ
w.E~00V~

Możliwość

36-44
od 34
.j-i
niema
od 39
35
32
38
40
niema
33
od.J8

32
niema

uzyskania
kredytu
dewizowego
tak
nie
nie
nie
nie

Czy Polska wstąpiła iui w stadium re•
alnego wzrostu gospodarczego? • zasta•
nawiali się uuestnlcy seminarium zor•
ganizowanego przez Instytut Rozwoju
i Studiów Strategicznych.

nie
tak
tak

tak
tak

tak
tak
tak

nie
tak

nie
lak
rak
nie
tak

rak
nie
tak
tak
tak

tak
tak
nie

redyskonto
29

• •bank naliCZJ. odsetki karne według przyjętej w umowie stopy procentowej, podl'l')-ższonej o SO proc.,
•• · bank nalicza odsetki karne według przyjętej w umowie stopy procentowej, podl'ly2szonej o 75 proc.,
•••·bank nalicza odsetki karne w w~'Sokości dwukrotnego oprocentowania l'l')nikającego z umowy kredj1owej.
Skróty: Gd.· Gdańsk. Gd-a · Gdynia. Elb. • Elbląg, St. Gd. · Starogard Gdański, M.• Malbork. K.. Kolbudy.

I
I

Według profesora Stefana Felbura z IRRiS realny
wzrost gospodarczy występuje wtedy, gdy wartość
produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca osiągnie
poziom w.,iszy niż odnotowany już niegdyś w historii danego kraju. Do tej pory w Polsce najwyższy poziom PBK zanotowano w 1978 r. W 1988 r. waność
produktu krajowego brutto była o 3-4 proc. niższa
od poziomu z 1978 r. W 1992 r. wysokość produktu krajowego brutto osiągnęła poziom z 1982 r. i była o 23 proc. niższa od poziomu szczytowego. Na
1993 r. prognornje się 4-, 4,5-proc. tempo wzrostu
gospodarczego.
Rząd premier Suchockiej zakładał podwójenie
dochodu narodowego do 2003 r. i ponad 7-proc.
tempo wzrostu PBK rocznie. Przy spełnieniu tych
warunków wejście na ścieżkę realnego wzrostu gospodarczego nastąpiłoby w 1996 r. Według profesora Stefana felbura koncepcja ta jest nierealna ze
względu na: widOlZny od lat brak postępu technicznego, zły stan środków trwałych oraz występującą barierę popytu na wyroby finalne. Profesor Felburg
jest zdania, że wejście na ścieżkę realnego wzrostu
gospodarczego będzie możliwe nie wcześniej niż
w 1998 r., przy założeniu 4-, 5-proc. tempa mrostu
rocznie.

B FORUM
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Polska na mapie gospodarczei

uch
w interesie

Wd

• Irlandia, najbiedniejszy na północy kraj EWG,
ogłosił plan rozwoju gospodarczego, który w ciągu

J

6 lat ma doprowadzić do znacznego zmniejszenia
bezrobocia (obecnie 18 proc.), dzięki stworzeniu
do 2000 r. 200 tys. nowych miejsc pracy i utrzymaniu tempa wzrostu na poziomie co najmniej 3 proc.
rocznie.
• 67 proc. mieszkańców EWG uwai.a bezrobocie
za problem nr 1Wspólnoty. Obecny jego poziom wynosi w krajach "dwunastki" 10,4 proc.
• Francuska firma kosmetyczna L'Oreal zapowiedziała zaprzestanie dośV1iadczcń z wyrobami gotowymi na zwierzęrach. Jedynie niektóre wyroby
mieszczące się w kategorii leków będą nadal w ten
sposób testowane, zgodnie z wymogami ustawodawczymi np. w USA i Japonii.
• Grupa Euro Disney, przeżywająca poważne
trudności finansowe, mimo dużej frekwencji widzów, zapowiedziała zwolnienie 950 osób z 11,l
tys. 1.atrudnionych. Redukcje nastąpią w działach
administracji i personalnym, nie będą dotyczyć pracowników parku rozrywek i hoteli.
• Narodowy Bank Węgierski wypuści! pierwszą
emisję euroobligacji we frankach francuskich, na
łączną sumę miliarda franków. Emisja jest oprocentowana w wysokości 8 proc. i podlega wykupowi
po 6 latach.
• Słowacja rozważa włączenie banków do drugiego erapu zakrojonego na szeroką skalę procesu
prywaryzacji. Zajmujące się tym ministerstwo kończy
opracowywanie listy 517 przedsiębiorstw państwo
wych, które mają być sprywal)wwane. Ich realna
wartość wynosi 7,76 mld USD.

arzystw·

Poci względem wiarygodności kredytowe! Polska jest na światowym rynku finan■
sowym dopiero w piątej czy szóstej dziesiątce państw, at. be1 porównania lepiej pnecl■
stawia się pozycja Polski na światowym rynku towarów. Mówi o tym spol"lącl1one
pn:81 zachoclnlch ekspertów 1estawienie stopnia hancllowef konkurencyjności poszae.
g61nych kralów świata mających Istotny ud1lał w mlęclzynaroclowef wymianie.
Konkurencyjność mierzono kilkoma czynnikami, liczyły się głównie: jakość towaru, atrakcyjność
gatunkowej oferty, poziom usług sern-isowych oraz,
z drugiej strony, cena towaru. Wzięto pod uwagę
róvmież możliwości i warunki udzielania kred)tu
zagranicznym nabywcom dóbr inwestycyjnvch • maszyn, urządzeń, kompletnych obiektów, technologii
wytwórczych.
W czołówce 5 krajów najbardziej konkurencyjnych na rynku światowym znalazły się: Stany Zjednoczone (ze wskaźnikiem 100), Szwajcaria (również
100),Japonia (93), Belgia (93) oraz Niemcy ze swymi zarówno zachodnimi, jak i wschodnimi landami
(wskaźnik łączny -91). Wpotocznym odczuciu takie
właśnie usytuowanie krajów o najwyższych wskażnikach konkurencyjności jest raczej zrozumiale.
Na dalszych pozycjach są: Kanada (6 miejsce), Francja (7), Holandia (9), Szwecja (10), Austria (12),
.Wiochy (14), Hongkong (15), a rakże - na jednym

rolników, którzy żądają 153 tys rubli za tonę (128
USD), podczas gdy za morzem cena wynosi ok. 100
USD.
• Rosja zapowiedziała zaostrzenie przepisów,
dotyczących eksportu materiałów strategicznych.
Nowe przepisy, wzorowane na francuskich, przewidują wydawanie specjalnych „paszportów" eksporterom, którty będą musieli legitymować się nimi
w urzędach celnych.
• WRosji obowiązują od niedawna wolne ceny
pieczywa, zależne wyłącznie od kosztów wytwarza·
nia. Obywatele OtfZ}'mują rekompensatę w wysokości 1400 rubli miesięcznie. Szacuje się, iż wkrótce ceny wzrosną dwukrotnie, do ok. 250 rubli za kilogram
chleba.
• Władze lJkrainy nakazały sprywatyzowanie setek nie zakończonych inwestycji budowlanych
w nadziei, że spowoduje to napływ kapitałów z za.
granicy. Dekret prezydencki nakazuje obowiązko
we przekazanie sektorowi prywatnemu budów, których zaawansowanie wynosi co najmniej 50 proc.
• Wartość inwestycji zagranicznych w Chinach
może w br. przekroczyć 100 mld USD. Oznacz.a to
dwukrotny wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

Jeśli pominąć część dociekań, odnoszącą się do
ludzi i}iących na granicy lub poniżej minimum SO·
cjalnego (ich problemy są osobnym, wai'..nym zagadnieniem), to można uznać, że wnioski z przedsię
wzięcia amerykańskiego naukowca z grubsza są
aktualne również dla nas.
Otóż, jak stv.ierdzil dr Yablonsky, powyżej krytycznego poziomu materialnego ubóstwa, poczucie zadowolenia z posiadanych pieniędzy nie zależy od
obiektywnie mierzalnej ich ilości, lecz od subiektywnej oceny sytuacji danego człowieka w porównaniu z grupą społeczną, do której on należy. Odczuwamy więc dosratek wtedy, gdy nasż kapitał jest co
najmniej podobny do bogactwa znajomych, sąsiadów

Sto

21,5 mln osób zapłaciło podatek dochodowy od
osób fizycznych za 1992 r. Z tej licrhy 12,2 mln osób
płaciło podatek od dochodów z umowy o pracę,
ponad 6 mln -od rent i emerytur, a 1,5 mln rozlicza.
Io się z prowadzonej przez siebie dzialalności gospodarczej •poinformował dziennikafZ}' w poniedziałek
wiceminister finansów, Waldemar Manugiewicz. Jak
szacuje ministerstwo, ok. 350 tys. osób nie zlozj1o
żadnego rozliczenia, chociaż powinno.
Około 10,5 mln osób nie przekroczyło 20 mln
rocznych dochodów, 7,5 mln podatników miało dochody od 20 do 40 mln, 2,6 mln osób zmieściło się
w granicach 40-64,8 mln rocznych dochodów, a tylko nieco ponad 50 rys. osób zapłaciło podatek od dochodów powyżej 250 mln złotych. Wszystkie te osoby zarobiły łącznie w ubiegłym roku 586 bln zł
i zapłaciły od tej kwoty 9; bln zł podatku. Z tego 70
bln trafiło do budżetu, 5 bln zwrócono podatnikom,
którzy nadpłacili, a reszta została w gminach.
Podatnicy, korzystając z ulg i zwolnień, odliczyli od swoich dochodów łącznie 36,S bln zł. Daje to
przeciętną na jednego podatnika ok. 7 mln zł. 45
proc. odliczeń od dochodów przeznaczono na cele
mieszkaniowe. Korzystanie z ulg sl<lonilo 9,5 mln
osób do indywidualnego rozliczania si<; z urzędami
skarbowymi.

carią.

Tak znaczne przetasowanie kart na rynku świa
towym, jeśli się sprawdzi •będzie z pewnością skutkiem głównie konkurencji kosztowej i cenowej; towary zachodnioeuropejskie i amerykańskie, choć
nadal dobre, będą coraz droższe, azjatyckie natomiast coraz tańsze, a i pod innymi liczącymi si<;
w handlu światowym względami staną się pod kaź.
dą szerokością geograficzną czymś bardzo poszukiwanym. Ta nowa geografia gospodarcza świata jest
już za pasem...

Karol Rzemieniecki

Bariery rozwoiu
Badania koniunktury w sekłol"le pry•
wałnylll, prowadzone w Instytucie RozwoGo1poclarc1ego S1koły Gł6wnel Han•
dlowef, dowod1ą, ie od styc1nla br.
nastąpiła nle1nac1na poprawa konlunk■

lu

tury w pnemyile prywatnym. IRG pro•
gnHule, ie na najbllhze miesiące bra•
kule lednak symptom6w głębnef
poprawy.
Wstruknme produkcji sektora prywatnego przedobra konsumPC)jne (42-44 proc.); dobra
inwestycyjne stanowią tylko 19-21 proc. całej produkcji. Nie ma oznak ożywienia inwestycyjnego, silnie
występują nadal takie bariery rozwoju, jak brak ta·
nich kredytów, duże podatki, niejasne i niespójne
przepisy oraz niedostateczny popyt społeczny.
Poprawa koniunktury w przemyśle prywatnym
przejawia się w postaci: wzrostu popytu na produkty, lepszego wykorzystania zainstalowanych mocy
wytwórczych, umiarkowanego wzrostu cen (w lipcu i sierpniu duży wzrost cen), zmniejszania się za.
pasów wyrobów gotowych oraz poprawy sytuacji fi.
nansowej przedsiębiorstw. Efekty tej poprawy
uwidocznia ogólny wskaźnik koniunktury, obliczony według metodologii stosowanej w EWG. Wskaźnik
ważają

.

Postulaty KIG

oney

stosowany przez IRG (którego podstawą jest produkcja) wskazuje mniejs14 poprawę.
Poziom wykorzysrania mocy produkcyjnych jest
nadal mały -przekracza zaledwie 60 proc. Nieznacz.
nie lepsze są przewidywania odnośnie polepszenia
tego wskaźnika w najbliższych miesiąclch (wzrost do
64 proc.).
Bariery powstawania i rozwoju zakładów prywatnych (usu:regowane zgodnie z ~ ich
działania dla paechlębiorstwa):

1. niekorzystne warunki kredytowe (na tę barieproc. przedsiębiorstw);
2. niedostateczny popyt (58 proc. ankietowanych);
3. duże podatki (58 proc.);
4. niejasne i niespójne przepisy (47 proc.);
5. trudności w uzyskaniu kred}t ów (25 proc.);
6. przestarzały park maszynowy (21 proc.);
7. konkurencyjny import (19 proc.);
8. brak wykwalifikowanych pracowników (15
proc.);
9. niedobór surowców i materiałów (8 proc.);
10. infrastruktura otoczenia (12 proc.);
11. brak barier (3 proc.).
rę wskazuje 6;

(MAW)

,

,
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i ludzi, którzy zajmują się tą samą lub zbliżoną do naszej profesją.
I tu niespodzianka: wbrew powszechnemu ste•
reotypowi, iż większość ludzi chciwie dąży do zdobycia mamony, okazało się, że aż 70 proc. mieszkańców Stanów Zjednoczonych jest zadowolonych
z osiąganych przez nich dochodów! Tylko 30 proc.
Amerykanów odczuwa materialne nienasycenie, niezależnie od tego, czy są to ludzie obiektywnie bogaci, czy też biedni. Ich ciągle poczucie, że mają za
mało, tłumaczy si<; wpływem rodzinnego wychowania, reklamy oraz społeczną presją sukcesu mierzonego wysokością konta.
Naprawdę '\\ielkie pieniądze posiada w USA jedynie garstka ludzi . zaledwie 1 proc. Amerykanów
kontroluje aż 40 proc. całości bogactwa Stanów
Zjednoczonych. Kolejnych 9 proc. bogaczy ma
w swych rękach następnych 40 proc. kapitału, zaś 90
proc. mieszkańców USA, to posiadacze pozosta~·ch
20 proc. materialnych zasobów tego kraju.
Choć wolimy uwai.ać, że milość nie ma nic wspólnego z pieniędzmi, jednak wyniki badań dra Yablonskye go wykazały, iż posiadanie odpowiednio dużej
gotówki i umiejętność obracania nią dodaje mężczyznom erotycznej atrakąiności w oczach kobiet!

Za to powab kobiet bardziej zależy od ich urody, kokieterii czy też szeroko rozumianych przymiotów
Gospodarczel 1ar6w110 państwowe, lak ność polskich przedsiębiorców, a szczególnie w alecharakteru niż od statusu materialnego. Mimo to
I prywatne pl"ledslęblorstwa nadal pn:e■ tywną promocję polskich towarów na rynki wschokobiety uparcie pragną dorównać w bogactwie mężiywaią głęboki kryzys, wynlkalący gl6w•
dnie
(rozbudowa przejść granicznych,
czyznom! W USA są one aktualnie posiadaczkami
nie I braku rynków 1bytu dla Ich pro• przedstawicielstw polskich firm, banków)
.
około jednej piątej domów, czwartej części small
clukcil,
Małą one 1byt 111ałe moillwoścl
•
zmniejszenie
obciążeń fiskalnych przeds,ębusinessu oraz polowy kapitału akcyjnego. Nieżle!
lnwestycyjne, problemem lest r6wnlei biorstw i szybsza pomoc w ich oddłużaniu
.
Jednak na podobnych posadach Amerykanki ciągle
Ich
zadłuienle.
•
systemowe
ulgi
w
podatkach
·
mwestycyJne
zarabiają średnio o jedną trzecią mniej niż mężczyCzłonkowie prezydium Krajowej 1zby Gospodar(szczególrje w regionach zagrożonych strukturalźni, nie potrafią też równie skutecznie jak oni obraczej przygotowali wspólne stanowisko izby dotyczą- n}m bezrobociem) i eksportowe
cać swymi dobrami.
ce przedstawienia nowemu rządowi wykazu prio• ochrona polskich rynków (uszczelnianie granic,
Odpowiednie konto wzmacnia nasze poczucie
rytetowych zadań, jakie powinien realizować, aby poprawa skuteczności ścia_gania ceł i podatków od
wolności, niezależności, pozwala częściej wybierać
pomóc polskim środowiskom gospodarcz;m. Po- importu towarów)
niż poddawać się życiowym koniecznościom. Niestestulaty, z któi,mi KIG w najbliższym czasie zwróci się
• ustalenie długofalowej i stabilnej polityki gospoty, istnieje granica, powyżej której pieniądze znów
do nowego rządu, tom.in.:
darczej
zniewalają podobnie jak bieda. Tę ponadczasową
prawdę potwierdza biblijna mądrość: .Nie dawaj
mi, Panie, bogactwa ni nędzy, ale 'żyw mnie chle- PrzedsiębiorczośC
Węgrzech
bem niezbędn)m" • mówi Księga Przysłów (30.8).
Oznacza to, że nie maksimum, lecz pewne optimum
bogactwa jest dla nas rzeczywiście korzystne. Warto zadbać, by marzenie o pomnożeniu pieniędzy
nie zmieniało naszego zycia w nędzną duchowo egzystencję dorobkiewicza.
Small business kwitnie na Wegrzech. Llcrha maSzczególnego znaczenia na Węgrzech nabierają
Opr.ReKa łych i średnich firm prywatnych rośnie tam w coraz przedsiębiorstwa małe i średnie - liczące do 300 praszybszym tempie. Ponad jedna trzecia ludzi aktyw- cowników. Są to firmy prywatne, zakłady rodzinne
nych zawodowo jest zatrudnionych w sektorze pry- lub spółki. Od sl)·cznia 1990 do czerwca tego roku
biorczoścl
watnym. Ocenia się, że w t}m roku wyprodukują liczba firm wzrosła z 30 tys. do ponad 150 (}'5. Jedoni do 22 proc. dochodu narodowego (PKB).
nocześnie przyb}1o 614 tys. przedsięV1zięć prywatW ciągu ostatnich trzech lat stworzono na Wę
, nych, które i.atrudniają 288 rys. pracowników na caNiedoskonały system podatkowy jest istotną barierą
grzech instytucjonalne i finansowe warunki w~pomarozwoju prywatnych prz.edsiębiorsrw. l'iiezbędne są za.
gania przedsiębiorczości pryv."Jtnej. Jedn}m z najważ łym etacie, 79 tys. emery1ów i 27-i rys. osób
chęty do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej
i płacenia podatku w pełnym wymiarze• twierdzili uczest·
niejszych czynników jest założona w 1990 roku w niepełnym ·wym.iarze godzin.
nicy konferencji ,Pakt o systemie podatkowym. Państwo• Fundacja Popierania Przedsiębiorczości Węgierskiej.
Jak wynika z analizy badań prLedsi\bior.-tw, l,,16sektor prywatny", która odbyła się wWarszawie. Jej ucze•
re roz~ly działalność w ostatnich latach, jedną
Fundacja
spełnia także ważne zadanie w rozwoju
stnikami b}ii głównie pr-zedsiębiorcy.
Celem konferencji, zorganizowanej przez Instytut~ small businessu jako instytucja gwarantująca ZVITot ósmą tych firm prywatnych założyły osoby bezro.
dali nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatn)m • różnych preferenq.inych kredytów.
botne, bez doświadczenia, a często i bez dużych pieFundację Krajowej Izby Gospodarcrej było przedłożenie Jl(),
Pomoc dla ludzi z inicjal)'lll'ą, chcących prowadzić niędzy. Wiele z nich zbankrutowało, starając się prze.
wemu rządowi projektu zmian dotyczących systemu podatkowego. kh propozycje zawarto w opracowaniu ,Pakt działalność na "Własny rachunek oferuje także Fun- żyć za pożyczone pieniądze na coraz ciaśniejszym
świadczenie usług doradczych. Realizacja tego celu
o systemie podatkowym". Autorzy opraoowan.ia podkreśla duszu Popierania Przedsiębiorczości założony przy rynku wewnętrznym. Ocenia się, że co roku około
ją, że ~iększenie dochodów budżetowych, bez ~iększa.
udziale finansowi-m i organizac;,in}m Wspólnoty 35-40 proc. nowych przedsiębiorców, czyli około
odbywać się będzie poprzez:
nia obciążeń podatkowych ludności, wymaga stwol7.enia Europejskiej i Banku Światowego. Aby rozwijać in. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla dorad- odpowiedniego systemu wynagradzania pracowników teresy nie trzeba mieć kapitału. Od marca tego ro- 250 t}'S. osób, otwiera lub likwiduje swoje firmy.
skaibowych i zmiany pr-zepisów podatkowych tak, aby prePrzybywa natomiast firm mających coraz większe
ców i przedsiębiorców,
ku o specjalne pożyczki na bardzo korzystnych wamiowały uczciv.ych podatników. Konstrukcja podatku,
dochody.
. opracov.ywanie i wydawanie publikacji doty- obok zapewnienia państwu konkretnych wpływów do bu- runkach mogą zabiegać nawet przedsiębiorcy nie
dżetu, musi mot)'Wować podarnika do inwestowania.
(MAW)
mający aktualnie pieniędzy.
czących problemal)'ki prywatnej przedsiębiorczości,

na

Small business coraz większy

mów.
Wl)m kontekście doradztwo jest ukierunkowanym oddziaływaniem na przedsiębiorstv.•o poprzez
zmian<; sposobu działania i myślenia właściciela firmv. Zmiana ta odbywa się poprzez umożliwienie
z~baczenia działalności gospodarczej firmy w innym świetle.
Aby być skutecznym i efekl)'Wllym, profesjonalny doradca powinien posiadać ogólną wiedzę
o przedsiębiorstwie, doświadczenie praktyczne
w prowadzeniu firmy, umiejętności interpersonalne
oraz umiejętności nawiązywania kontaktów z insty•
tucjami i organizacjami lokalnymi. Ważną cechą jest
także pozytywny stosunek do klienta, chęć pomocy
w rozwiązywaniu jego problemów.
Dokonujący się wzrost liczby prywatnych przedsiębiorstw wymusza ciągle podnoszenie kwalifikacji
wśród osób świadczących usługi doradcze zarówno pod względem merytorycznym jak i metodologii
pracy z przedsiębiorstwami.
Powstałe 7 maja 1993 r. w Gdańsku ogólnopolskie Stowarzyszenie Doradców Prztdsiębiorczości
jest organizacją, której główn}m celem jest wspieranie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości !)(lprzez

. prowadzenie akcji propagujących zasady rze.
telnego i etycznego prowadzenia doradztwa,

Korupcia nie wybiera systemu

Stowmys1.enie Doradców Przedsi\biorczości we
w'Spólpraq, z Durham i Nottingham University Business School oraz Funduszem Współpracy (w ramach programu Phare) stwarza możliwość rozwoju
umiejętności zawodov.1'ch doradcy i poszerzenia
posiadanej wiedzy poprzez uczestnictwo w opracowanych przez nas programach podnoszenia kwalifikacji. Zaletą tych programów jest dostosowanie do
polskich warunków gospodarczych i potrzeb doradq,. Programy realizowane są przez trenerów dysponujących wiedzą mei,1oryczną w zakresie metodologii doradztwa oraz doświadczeniem
w kontaktach z przedsiębiorcami.
Działania stowarzyszenia na najbliższe półrocze
będą koncentrowały się przede wszystkim

na:

1. organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla doradców dla małych i średnich firm
2. opracowaniu wspólnie z Durham University
Business School programu dla zaawansowanych doradców z co najmniej roczną praktyką w zawodzie.

sp61ke.zoo.

Ośmiu pracownlk6w chińskich banków
skaza■ych na karę śmierci 1a
defrauclację ponad 8,5 mln dol. Surowe
wyroki potwlerdzalą determlnacię
komunlstyc1nych wlacl1, które wytoczyły
obecnie armaty w walce I ualelącą w
Chl■ach korupcją.

1ostalo

Pięciu spośród ośmiu skaz.anych zaangażowanych
było w największą aferę malwersacyjną w historii

ChRL.

Księgowy oddziału Chińskiego

Banku
w Haikou, stolicy
prov.incji Hainan, zdefraudował przy współudziale
czterech innych bankowców 33,4 mln juanów (5,8
mln dol.) posługując się ukradzionymi formularzami
bankowymi. Gdy rok temu malwersacja wyszła na
jaw, glóv.11y macher tego interesu zbiegi wraz z
jednym re wspólników do Wietnamu, ale póżniej całą
piątkę ujęto. Do tej pory nie udało się jednak
odzyskać 2,4 mln dol.
Pracownik firmy inwestycyjnej w Hozhou
Przemysłowo-Handlowego

Polecamy w bardzo szerokim wyborze:

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

• papiery i płótna ścierne, dowolne formaty
o nr. ziarna (granulacje) od 16 do 12_00
• tarcze do cięcia, szlifowania, ostrzenia
• pity I wiertta widiowe, brzeszczoty
• elektrody spawalnicze

płytki podłogowe

granito - gres ,
GLAZURA WŁOSKA - Klinkier

• narzędzia różne
• pity diamentowe do asfaltu

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

;g

ul. Obrońców Wybrzeża 3, tel./fax 058 53 16 61

~

INŻ. ANDRZEJ GAWLICZ
OKNA I DRZWI
Z PROFILI ALUMINIOWYCH
FIRMY THYSSEN
ROZBUDOWA
PRZEBUDOWA
ARANŻACJA WNĘTRZ

REALIZACJA INWESTYCJI 1
POD KLUCZ
~

81-574 CDYNIA, UL.MAŁA 7, TllJFAX 10 58) 29 05 40

111

(należącej do tego samego banku) przywłaszczy!
sobie 5 mln juanów (880 tys. dol.). Posługując się
fałszywym paszportem zbiegi do Singapuru.
Aresztowano go w kwietniu 1991 roku, lecz dotąd
nie odzyskano ponad polowy z ukradzionej sumy.
Inny bankowiec, pracownik centrali dewizowego
Banku Chin, zdefraudował za pomocą
komputerowych kombinacji 1.25 mln dolarów.
Dolary przelał na konto tajwańskiego biznesmena w
zamian za obietnicę ułatwienia wyjazdu z Chin. Z
kolei księgowy z filii Chińskiego Banku Rolnego w
Kantonie przywłaszczy! sobie 3,5 mln juanów (514
tys. dol.) i zbiegł ze wspólnikiem na Tajwan. Po
ekstradycji aresztowano go w grudniu 1991 rolo..1.
Oglosi.enie wyroku śmierci na ośmiu malwersantów
nastąpiło w dzień po ponowieniu przez premiera Li
Penga apelu o wzmożenie wysiłków w zwalczaniu
korupcji. W obronie systemu nie ma litości.

(MAW)

~•-~-·

,,

L

O''

Gdar\sk. ul. Marynarki Polskiej 98 • tel. 43-1~71

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 8.00 do 16.00
Gdańsk, ul. Załogowa 6, tel. 43-00-01 w. 40, 22.

• Lustra • Antisol • Szkło float
Wykonujemy,.. SZYBY ZESPOLONE • TERMICZNE
Licencjonowane,

także

z folią antywłamaniową

ul. żaglowa 2

od B7 5 • B35
TRANSPORT I POMPA

TRAPEZOWA 1 m1 -98000,-

B &.. S - BUD

s.c.

Gdynia - Orłowo
ul. Lifflbowa 3 'f ab
Tel./l'ax 22-35- J 4

s1-963 Gdynia

ul tuzycka 6
tel/fax /0-581 22 3042 w. 21 1 2I 2
243363w 211 2 12

KoNKURENCYJNE CENY

Atestowany

BLACHA NA DACH

.ORION. s.c.
Agencja Handlowo-Usługowa

WPRO - GRAVEL
GDAŃSK

43-00-77

wy na okaziciela w formie fizycznej (niezdematerializowanej), który można będzie zamienić na akcje w narodowych funduszach inwestycyjnych. Będą dwa
rodzaje świadectw: powszechne i rekompensacyjne.
Świadectwo powszechne będzie mógł otrzymać każ.
dy pełnoletni obywatel Polski. Świadectwo rekompensaq,jne otrzymają nieodpłatnie uprawnieni do tego emeryci i pracownicy sfery budżetowej.

8/ACHODACHÓWKA 1 m1 - 154 000,-

• Szkto ornamentowe
• Szlcto zbrojone
zł

lamin.
ŚWlADECTWO UDZIAł.OWE • papier wartościo

SZWEDZKA POWLEKANA

w. 272 po 16.00, 41-90-52

poleca: • Szkto okienne (cena huty Sandomierz}

400 ·3,6 mln

KOMISJA SELEKCYJNA - komisja. której celem jest
z jednej strony wyłonienie w drodze konkursu osób,
spośród których właściwy minister powoła członków
rady nadzora.ej funduszu inwescyc.,inego, zdrugiej zaś
wyłonienie w drodze przetargu firm zarządzających ,
z któi,mi narodowe fundusze inwestycyjne zav.Tą
umowy o zarządzanie . W skład komisji selekcyjnej
wchodzą: cztery osoby wybrane przez Sejm, jedna
osoba wybrana przez Senat, po jedne; osobie wskazanej przez ogólnokrajowe organizacje międzyzwiąz
kowe i ogólnokrajowe związki zawodowe• reprezentatywne dla pracowników większości państwowych
zakładów, dwanaście osób powołanych przez prei.esa Rady Ministrów. Premier powołuje też przewodniczącego komisji selekcyjnej oraz zatwierdza jej regu-

~

HURTOWNIA SZKŁA OKIENNEGO

Hurtownia Artykułów Technicznych.

TO-KLEJE DLA BUDOWNICTWA

ABC prywatyzacii

Głowa za defraudacje

- działarue na rzecz wspierania prywatnej przedsiębiorczości poprzez organy samorządu lokalnego.

»DA N A«

Sprzedaż
~
na raty ~

HURTOWNIA- Sklep „SKAT"

Cl
A

Wił

Małe firmy ze względu na swoją spe•
cyfikę (lednoosobowe kierownictwo, upro■
1zc1ony system 1al"ląclzania, małą llczbę
pracowników) napotykają llc1ne trudno•
ści zarówno na etapie twon:enia jc1k I l'OI•
woju • stąd tei potrzeba zasięgania po•
rady w sprawach firmy na 1ewnątn jest
1clecyclowanie większa nii w cluiych fir■
mach. Doradca pełni zatem rolę pnewo■
dnika pn:eclsiębiorcy w procesie myślenia
o firmie i rozwiązywania jego probie•

vol •)
'ij
~,

Gdańsk,

nawet o kilkanaście stopni w dól. Pierwsza piątka krajów, która otwiera konkurencyjną listę
roku 2005 -ro Korea, Chiny, Izrael, Singapur iJaponia. Potem jest Hongkong i Kanada, a takie kraje jak
Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Szwecja, Austria
i Stany Zjednoczone• znajdą się wprawdzie w pierwszej dwudziestce, ale np. Niemcy dopiero na miejscu 18, USA na 19, Austria na 20. Pozycja Wioch bę
dzie, jak na ten kraj, dość niska (27), Szwajcarii •
jeszcze niższa (29), natomiast Polska znajdzie się,
wedle tej prognozy, na miejscu 30, zaraz za Szwaj-

zenia Doradców Przedsi

D

(s)

Podatki • rozliczenie

Układający tę oryginalną listę, opublikowaną

w dzienniku „Die Welt", pokusili się rakże o prognozę wybiegającą w następny wiek. I tutaj• sensacja: dotychczasowi liderzy, poza nielicznymi wyjątkami, spadną do roku 200; (do którego dociągnięto

Money,

Na Wschodzie

dę na zakup zboża w Kanadzie, zamiast od własnych

z dalszych miejsc, bo dopiero na siedemnastym ·
Wielka Bi,'tania, którą uznano za daleko mniej konkurencyjną, głównie ze w-zględu na zbyt wysokie ceny jej towarów. Polskę z jej aktualną· przemysłową,
rolno-spożywczą i surowcową • ofertą eksportową
ulokowano na miejscu 27, zaraz po Korei Poludniowej, a przed Węgrami i Chinami. Nasz wskaźnik konkurencyjności nie dociąga polowy wskaźnika amerykańskiego, czy szwajcarskiego (wynosi 47), ale np.
węgierski wyliczono na 46, a chiński • zaledwie na
26.Jak widać, nasze szynki, żubrówki, marynowane
grzybki, ale również samoloty, statki morskie czy
meble sprzedają się nie najgorzej na światowym rynku.

prognozę)

_Pieniądze i szczęście

Choć pieniądze m1ęścia nie dalą, to
podobno są do s1częścla potn:ebne. Lu•
(s) dlle, wiedzeni powyższą myślą, w łlvcllie
po111naiają zasoby swych portfeli i kont.
Siłę materialnych dóbr 1badało „11kiel■
ko i oko" • clr Lewis Yablonsky I Unl■
wersytetu Stanowego w Kalifornii. Pn:e•
prowaclzll on obszeme badania dotyczące
• Władze Kraju Primorskiego na dalekim wscho- emocll, laklch doświadc1ają Amerykanie
dzie Rosji zamierzają ZVITócić się do Moskwy o zgo- w stosu.ku do plenlęclzy.

{
. •al■--·
\~
■ l•l\~

Sektor prywatny

ŚRUBY, NAKRfTKI, PODKtADKI, NITY,
WKRfTY DO DREWNA, SZPILKI,
ELEKTRODY
Gdańsk

· Olszynko, ul. Olszyńska 3, tel. 31-74·06, 31-38-36
Płatnik VAT

3s1,1~w

fax ,o-581

222045

PRZEPONOWI NACZYNIA WZBIORCZE

IClflCl"

.

A fkj
Krótkie terminy dostaw, ceny taco klient na tereme os
Czas ucieka _;ak ciep/o z Twoimi p:e111ę<1zmil
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BIURO
HANDLOWE
tel. (0-58) 21-10-41 /43

demo:,

GDYNIA
ul. ŚLĄSKA 35

GROUP

OFFICIAL EPSON DISTRIBUTOR & OLIVETTI SYSTEMS PARTNER

I Koncesjonowana

Centrum Kształcenia

Agencja Ochrony

Ustawicznego Ekonomistów
wSopocie
ul.

Kościuszki

"ATON"

~2/2-l

. Qrganizuje kurs~

poleca u słu g i
w zakresie:
- ochrona osób i mienia
- konwoje pien i ędzy
i przesyłek

- rt1cńunkowaści

• rachunkowości z- obsługą komputera

-1:<imputcrowe

BANK

- mas::ynopi.~anie

• sekretarek

RACHUNEK BIEZĄCY
li' 0procentowarne

DOGODNE KREDYTY

12 %

oprocentowanie od 41 % w skali rocznej v

w skali roku,
miesi;,;czna kapitalizacja odsetek
li' przekazywanie nadwyżek na rachunek lokaty automatycznej
li' obsługa kasowa do późnych godzin popołudniowych
li' sprawne rozliczenia krajowe i zagraniczne
V telefoniczna informacja o stanie rachunku
li' k0respondencyjne dyspozycje przelewu , stałe zlecenia
li' kredyt pod inkaso czeków

kredyty komercyjne-obrotowe V
kredyty samochodowe dla firm li'
kredyt w rachunku bieżącym li'
gwarancje i poręczenia li'
linie kredytowe li'
faktoring li'

SOLIDARNO$ć

CHASE D.T. BANKS.A., Gdańsk, ul. Elżbietańska 2, tel. 31 70 31, fax 31 31 47

BANK

WŁASNOŚCI
PRACOWNICZEJ S.A.

• możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym
• sprawna i kompetentna obsługa wszelkiego typu operacji
• błyskawiczna realizacja transferów krajowych i zagranicznych
• oprocentowanie, opłaty i prowizje zawsze do negocjacji

DOSTAWY NA TELEFON

43-00-77

l~.;il

Oddział

Banku w centrum Gdańska
czynny od 8.00 do 19.00

Zapraszamy I
CENT RA LA BANKU

- GDAŃSK, ul. NA OSTROWTU 1; TEL. 37-24-30; 37-27-30

I ODDZIAŁ

-

EKSPOZYTURA

- TCZEW, ul.J. DĄBROWSKJEGO 18; TEL. 3 I-18-08. 31-19-30

KOWALSKA 10; TEL. 31-38-72; 3 1- 11 - 16

ZASILACZE
AWARYJNE
c==:>

GOTOWKOWE
minimalna kwota 15 mln
■ okres spłaty do 2 lat
■ oprocentowanie realne
- ok. 23,3 % rocznie

~

J

KREDYT BANK SA
R-1695

r c"' ,
"łOWl

zł

, ' '•.., >'
P'OI

~>·
-~
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·-

:

~

I

1
i ··
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9..Aół,m,lUcie

CENTRUM WYPRZEDAŻY
MASZYN I URZĄDZEŃ
(przetargi, aukcje, komis, szrot, złomowiec)
- środki transportu
- maszyny i urządzenia budowlane
- części zamienne i motoryzacyjne
- materiały budowlane itp.
- wyroby hutnicze
- art. mechaniczne i metalowe
- art. elektryczne

Nie zwlekaj - zadzwoń
wszelkich infonnacji
udzielą pracownicy
wydziału kredytów

'K'

ZATOKA
GDAŃSKA

GDANSK

jed,p,,e ·u,_

POŻYCZKI
,,,
■

DEX"

Gdańsk- Letnica

bankowych

usług

"

oferuje do sprzedaży

815 tysJ1t + VAT

oferuje Państwu

RACHUNEK BIEŻĄCY:

""'.•"o j I

Firma

CEMENT

BANK SA.

nowąfonńę

GDAŃSK. ul.

•

DYSTRYBUTOR PPH ALFA
Gdańsk, ul. żaglowa 2

I

Oferta dla przedsiębiorczych:

I

wartościowych.

Tel. 43-08-39

CEMENTOWNIA
O2ARÓW S.A.

MASZ NIESPODZIEWANE WYDATKI?
PILNIE POTRZEBUJESZ COTOWKI?

{Kl KREDYT

I

:, . manynopisanie i edytorem tekstu
Zapisy do dnia 30.10.1993 r.
Informacji szc1.egółovr-ych udziela
sekretariat tel. 51-00-ll, 51-17-13.

lc'.al
11:!J

I

) · 43-73-62

l

I

43-79-81
43-75-16

Oddzlal w Gclańaku
ul. Marynarki Polskiej 177
80-868 Gdańsk
tel. 31 34 50
310314
fax 310312

c:=>

AUTO ALARMY .

c::::::>

~
3 LATA GWARANCJI
ZAKŁADY AUTORYZOWANE
Gdańsk AUTORAO

u1 K0Lurk1•

t el. 31-77-46
• ŚRUBY
• NAKRlęTKI
• PODKŁADKI
• WKRtTY
• ZŁĄCZA
MEBLOWE
-C11ny producenta
· maż/iwy przy,+Tiz {pow. !,5 I/
· cały osorlymenl

Sp. c. ,,WOlMEr

Ul. KOSCIUSZki

2/.

tel. 41 -72-24
AUTQCOMFORT
Sopot
ul. Kochanowskie o 12
AUTO-RADIOSE RVlł
-Ł
.·

Gdyni a-Orłowu

A .ZWYCJĘSTWA 175 ·

tel. 22-1 3-36

k. Radomia

tel./fax 512-72 Radom
tel. 523-25
767/MM

MM

PROCAR
Gdańsk-Wrze szcz

DYSTRYBUCJA SERWI~
COM TRONlt
TEL 56-89-75

wyłą!:my

elyitrybutt>r w Pc-lst.e

SERWIS, SZKOLENIE, GWARANCJA
MATERIAłY EKSPLOATACYJNE

Łużycka 2, te l. 21-96-01 , 26-11 -0.5
ul. Grunwaldzka 481 , te l. 52-34-21
Elbląg ul. 12 Lutego 22A, tel. 32-41-41

Gdynia ul.
Gdańsk

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ
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ajniższe ceny wTrójmieście !

DRZWI

Kompletne z futrynami,
zawiasami, zamkami
i montażem na życzenie

PRODUKCJI FIRMY

na około 2000 artykułów

SWEDOOR
oferuje

między innymi:

INFOTEC -1

BUDOWLANE

- kserokopiarki,
i
nowe i używane,
materiały eksploatacyjne, ;
service,
•

NAJTANIEJ W TRóJMIEŚCIE

oferuje B.H. uADPOL" '

31.900,·
7.500,·
3.000,·
·1.900,· g
8.200,•/kg
8.400,•/kg
5.400,•/kg
10.800,·
184.900,·
24.700,·
16.700,·
9.600,·
12.300,·
19.900,·
88.500,·
9.300,·

Mąka wrocławska

ul. Marynarki
Polskiej 148
tel. 43-16-00,
43-16-01 w. 155. 6923

Koncentrat pomidorowy 140 g 7.100,·
Syrop do rozcieńczania 600 g
7.500,·
Ogórki konserwowe 920 g
14.000,·
Groszek konserwowy 400 g
8.200,.
Dżem wiśniowy 460 g
8.600,·
Bebiko 1,2 500 g
26.700,·
Mydło Lux 125 g
8.800,·
Bulion klarowny 140 g
9.900,·
Humana 1,2
57.000,·
Olej rzepakowy
18.900,·
Napoje gazowane 1,5 I
7 .500,•
Herbata Indyjska granulowana 100 96.000,•

r Gd. Wrzeszcz

Margaryna Mini 0,5 kg
Pampers boy, girl
Signal 75 ml
Proszek Perła 600 g
Podpaski bella extra
Ananasy - plastry
Pollena 2000 600 g
Ariel! 2,4 kg
Proszek E
Omo Liposystem 600 g
21.600,•
Paprykarz Szczeciński 270 g 7.200,•
Jogurty Frutis
4.800,•

wew .. ?4 t

i

ORING
SIMMERING
ul. Sikorskiego 2
82-22 -6 1/64 w. 44
9-16

- zostaniesz
z nami na zaw~ze !
OFERUJE ~
*(extra
Kwiaty rosimy sztuczne
óf f. ,~
cena na chryzantemy w humej
~j\
* Ozdoby świąteczne
,,..:J.~\
(U

Dla stałych klientów przewidziana loteria, a w niej:

SUPERNAGRODA · Fiat 126 p

· zbiornik stalowy poj. 5000 I, rok prod. 1979 r.
• zbiornik stalowy poj. 4000 I, rok prod. 1978 r.
- hydrofor stalowy poj. 3250 I, rok prod. 1977 r.
- hydrofor stalowy poj. 5000 I, rok prod. 1979 r.
- pompa 65 PJM 250 o g. 40 m'/h
• pompa 65 PJM 230 o g. 500 I/min.
· silnik SZLJe 15 kW o 2900 obr.Imin.
· silnik SZLJe 12 kW o 2900 obr.Imin.
· silnik SZLJe 18,5 kW o 2900 obr.Imin.
· silnik SZLJe 20 kW o 2900 obr.Imin.
· zawór bezp. sprężyn. O100 nr kat. SI 6301
· sprężarka WAN·E, V 22 m'/h · rok prod. 1978,
\ · zasuwa kołnierzowa" 100 nr kat. 002
· - zawór kołnierzowy zwrotny 0 100, kat. 287
- zawór zwrotny klapowy żeliwny 0 80
· zasuwa klinowa owalna kołnierz. 0 80, nr kat. 002
· kolano 2-koł nierzowe 0 100/200 żeliwne
• trójnik kołnierzowy 100/100 I = 400 żeliwny
- trójnik 2-kołnierzowy 150/150 'T żeliwny
- prostka 2-kołnierzowa FF 0 150 I= 1OOO
· prostka 2-kołnierzowa FF 0 150 - I = 3000
• prostka 2-kotnierzowa FF 0 150 I= 600
• kolano 2-kołnierzowe A 0 150
- króciec 2-kołnierzowy FF 0 150 I = 350
· króciec 2-kołnierzowy FF 0 150 I = 1200
• króciec 2-kołnierzowy 0 80 I = 200
· króciec 2-kołnierzowy 0 80 I= 100
• kocioł parowy K 25-5 z armaturą, rok prod. 1991
pow. ogrzew. 6,5 m', ciśnienie 0,7 atm. wydajność· 45 M cal/h
• nie używany
· kocioł wodny K 25-5 z armaturą, rok prod. 1982,
pow. ogrzew. 6,5 m', ciśnienie dop. 4 atm.
wydajność • 52 M cal/h • nie używany
:, -zasuwa 0 125
• zasuwa 0 100
• agregat spręż . 6-11 atm., rok prod. 1972
r
· sprężarka· wydaj. 14 m'/h ciśn . 11 atm.
· silnik elektr. SZJe 54 b, 13 kW 1450 obr.Imin., rok prod. 1974
• pompa 2-stopniowa typ 582, 1460 obr.Imin. 13 kW, rok prod. 1974
• zawór zwrotny 0 100
•. • zawór bezpieczeństwa 0 100

7°-0 - 19°0
9°0 - 1goo
Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami

P.H. "VlNC"
Gdynia-Karwiny, ul. Nowodworcowa 6

informuje ozmianie nr tel/fax
na24-44-9J

o.o.

ul. Matejki 6 (p. 314)
tel.: 470-217, 470-216 fax: 41-76-01

ze

... FIŃSKIEGO
KONCERNU
..
..
MAKELA METALS OY
, c ięte wg zmówienia
(równi eż konstrukcje
hal) oferuje

oferuje

składu

i na zamówienie

ODCZYNNIKI CHEMICZNE
TESTI' DIAGNOSTYCZNE,
PRZEMYSŁOWE ŚRODKI MYJĄCE
ROZCIEŃCZALNIKI, EPIDIA'I\J)', POLIMALE,

SALMIAK, TIOMOCZNIK,

SODĘ

KAUSTYCZNĄ, CHLORAMINĘ

"OLKAM" Sp. z

B,
PERHYDROL, KWAS SIARKOWY,
ESENCJĘ OCTOWĄ 80%
oraz inne CHEMIKALIA TECHNICZNE

o.o.

3475

Bliższe

:1•

DEVELOPMENT MANAGER
Obowiązki obejmują:

oferu}e do sprzedaży
budynek biurowo-produkcyjny,
trzykondygnacyjny

- wprowadzenie nowych receptur produkcj i lodów,
- rozwijanie procesu produkcyjnego we współpracy
z pozostałymi działami naszej fi rmy.

z nowoczesnym ogrzew8.lliem pomieszczeń,
wyremontowany.przeznaczony
pod dzi.alalność produkcyjną,
biurową lub usługową
o powierzchni użytkowej 887,2 m2 ,
położony w centrum Tczewa, ul. Okrzei 2.

Oferty pisemne kierować pod adresem:
"Roma International"
Banino k. Gdańska
83-306 gmina t ukowo
tef. 81-71-90

Zainteresowanych prosimy o kontakt i składanie ofort
pod adresem:
Poligraficzna Spółdzielnia Pracy uNowator"
Gdynia, ul. Stryjska 2/4, tel. 24-31-00 w. 22,
fax 22-03-85, tlx 054347
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- Krawędziaków
. Łat dachowych
. Desek obrzynanych i nieobrzynanych
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Lll{WIDATOR

Wyrobów Metalowych

TERMETAL
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83-200 Starogard Gdański
tel. (0-69) 231 -94
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2. Prasa m imośrodowa KD 2124 K 25 Tnowa
Nożyce

ogłasza przetarg na sprzedaż budynku

~

l , Prasa m imośrodowa PMS 40 T

4.

-I
t

warsztatowo-magazynowego
:
o powierzchni 380 m 2 z prawem
:: wieczystego użytkowania gruntu 1933 m 2 •

oferuje do sprzedaży niżej
wymieniony sprzęt

mimośrodowa

*

u Przedsiębi orstwa Budowlanego "BUDEX" w
i
w Tczewie, ul. Gdańska 32

Krąg

3. Prasa

1

KD 2126 K 40 Tnowa

gilotynowe NG 4 x 2500

5. Frezarka pozioma FP-800
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Cena wywotawcza 350 OOO OOO zt + VAT ~
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Obiekt można og lądać codziennie
w godzinach od 8.00 do 14.00.
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Termin sktadania ofert i wptaty wadium
w wysokości 20 OOO OOO zt uptywa
dnia 25 . 10. 1993 r.
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ
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. PROJEf\TOWANIEWNĘTRZ I REALIZACJA

[Gt>ANsk -UL GRUNWALDZKA 417
; .. TEL 48 „45. 93 .. 52.:,ia ,: 27 .

SPRZEDAŻ RATALNl\J

Wydzi~ Administracyjno-Gospodarczy
Urzędu Wojewódzkiego wElblągu

Polsko-niemier.ka Spółka j oint-venture
zatrudni
Specjalistę
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MEBLE SKLEPOWE
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BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO
Zakład

5942
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''BALTIC-MIX"
I 4-300 Morąg, Al. Parkowa 2
tel ./fax 48-5 1
tel. 23-09
wieczorem tel. 49-65

t~

n

Jeszcze do końca roku bez naliczania podatku
VAT i po cenach wyjątkowo korzystnych.
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na wszelkie asortymenty według życzenia Klienta. ił
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Przedsiębiorstwo

!

GODKOWO k. PASŁĘKA kod 14-407, tel. 72-25

1
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stabilną pracę .
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HUsługi: przetarcie drewna liściastego i ig1astego

- wyższe wykształcenie,
- biegła znajomość ję zyka angielskiego,
- w iek do 35 lat,
- zaangażowanie i wysokie ambicje zaw odowe.
Firma zapewnia wstęp ne szkolenie oraz inte resującą,

, !li
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Wymagania:

111111111-lillll

\\\ - cięcie na vvymiar
iii
Produkcja i dystrybucja:

- szt. 1
· szt. 13
• szt. 5
• szt. t
· szt. 1
• szt. 4
• szt. 4
- szt. 4
• szt. 2
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I ELEWACYJNE
NAJTANIEJ !
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POKRYCIA DACHO,\~

TADEUSZA JASIŃSKIEGO 11
SKUP I SPRZEDAŻ DREWNA !
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!I\ - elementy do 4 mb

"Roma Int ernat·1onaI" sp. z o.o. uTARTAK USŁUGOWY
poszukuje pracownika
na stanowisko

oraz IMPORTw

Pieluch, pieluchomajtek i pieluchoceratek
Podpasek higienicznych
Szamponu - 200 ml (IO OOO szt/
Mydta - 150 ml (IO OOO szt)
Mrożonych kurczaków z USA (Cif Gdynia)
Art wg zamówienia
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''Nowator''
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można uzyskać wbiurze Zarządu Spółdzielni lub pod nr

' .
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DLA HURTOWNI - KORZVSTNE RABATY
Tel. 4J-07-84 w. J9
80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6
8262

· szt. 1

li

Zarząd Poligraficznej
Spółdzielni Pracy

**
*
**
*

- szt. 3
· szt. 2
· szt. 1
· szt. 2
· szt. 4
· szt. 2
· szt. 1
· szt. 1
· szt. 2
· szt. 3
· szt. 3
· szt. 1
- szt. 6
· szt. 3
· szt. 4
· szt. 6
- szt. 10
- szt. 3
• szt. 6
• szt. 5
• szt. 2
· szt. 6
• szt. 10
· szt. 2
· szt. 2
· szt. 4
· szt. 8

informacje
• lei. 31-44-07 lub 31-44-78.

7248

.

w Gdyni

~

* Muszle morskie

* Kanapy wypoczynkowe

Gdańsk

r,

* Kompozycje kwiatowe

~~

BLACHODACHÓWKI
BLACHY TRAPEZOWE
pokryte poliestrem,
akryl em, plastisolem
lub PVF 2 .....

1

I

70.o - 21 o.o

"OLKAM" Sp. z

149357/3

·.-,:lll.m'w

Przyjdź

Godziny otwarcia:
SOBOTA
NIEDZIELA

2211Wp

Dla budownictwa, piekarnictwa, ceramiki, elektrotechniki;
Środki przeciwprzyczepne dla spawalnictwa
i tworzyw sztucznych; Olej silik.onowy do kserokopiarek;
Środki przeciw pienieniu; Kauczuki silikonowe do wyrobu
fonn; Środki ao impregnacji materiałów budowlanych
BT&T Sp. z o.o., Gdańsk , ul. Narutowicza 11/12
4331
(teren Pol. Gd.); tel. 47-15-43; fax 47-22-43

GPRD
Pruszcz Gdański

Do ~czerpania zapasów

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

ff/C

OLEJE SILIKONOWE;
EMULSJE; USZCZELNIENIA

INCO

90 WZORÓW, WYSTAWA

i inne ma1"eriały
I 80-394 Gdańsk . ul. Szczecińska 41-4
tel 56-12-71 w. 27
56-12-87 w. 2

ul. Fiszera 4E
Jel."47-20-50, 47-20·51
"'

Do mieszkań : wewnętrz
ne, klatkowe, zewnętrzne,
willowe.
Do biur: instytucjonalne.
Do banków: z systemem
zamków
bankowych
i drzwi przedskarbcowe.
Do hoteli: z systemem zamków hotelowych i na
karty magnet.

STYROPIAN
LEPIK, PAPA
BLACHA OCYNKOWANA
GRZEJNIKI ŻELIWNE

tanie okna
z PCV
i dachowe

Gdańsk,

Domestos
Makaron „Malma" 0,5 kg
Mydło oliwkowe 100 g
Cukier luzem 50 kg
Cukier paczkowany
Mąka tortowa

-

i MATERIAŁY

ds. kooperacji

ogłasza

przetarg ofertowy
na wykonanie podjazdu
do gmachu Urzędu
dla osób

Firma K. Jakubiec+ M. Wirt, Kooperacja Przemysłowa
jest organizatorem wspólprai;y polskich i niemieckich
przedsiębiors tw przemysłowych.
Poszukujemy współpracowników

o następujących
kwalifikacjach:
- wyksztaken ie techniczne (konstrukcje. budowa maszyn
i urząd zeń)
- preferowane osoby z praktyką/znajomością procesów
technologicznych, odlewnictwo, konstrukcje spawane,
obróbka
- język niemiecki
- umiej ętność współpracy z polskimi dostawcami
wg europejskich standardów obsłu~ klienta
- wiek do 40 lat.

niepełnosprawnych.

, Prosimy o oferty obejmujące życiorys . świadectwa pracy,
\ inne dokumenty potwierdzające oferowane umiejętności.
Pisemne oferty prosimy składać pod ad resem:
K. Jakubiec+ M. Wirt, Kooperacja Przemysł owa
80-955 Gdańsk, ul. Marynarki Polski<'j 96, skr. poczt. 31
tel. 43-14-97

1

I

8272 "

Dokumentacja techniczna do wg lądu oraz szczegółowe
informacje dotyczące przetargu można uzyskać w
pokoju nr 26 Urzędu Wojewódzkiego.
Urząd zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz
dalszych negocjacji cenowych lub un ieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
Termin składania ofert i wadium w wysokości 50 mln
zł upływa w dniu 26.10.1993 r.
Rozpatrzenie ofert przez komisję nastąpi w dniu
29.10.1993 roku.
5940
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• COMPACTY
@ UMYWALKI
li WANNY AKRYLOWE I BLASZANE
e BIDETY
li BRODZIKI
@ PISUARY
BOGACTWO FORM, KSZTAl:.TÓW I KOLORÓW

REGAŁY

/przy

ul. Chmielna
tel/fax 31-99-43
sklepie mehlowym

74/76
BOYA/

81-020 GDYNIA ul Owsiana 1 3 ~
Tel. (4858) 23-68-08
Fax (4858) 23-69-98
Telex 54782

PALETOWE PODNOŚNIKOWE
PLATFORMOWE
SPECJ/~USTYCZNE:
DO B'JTU SKRZYNEK BECZEK
WORKÓW SCHODOŁAZY
TACZKI

EKSKLUZVWNE ZESTAWY ŁAZIENKOWE

Gdańsk,

Autoryzowany Dealer

OFERUJE:
WÓZKI MAGAZYNOWE:

0

Sp.za.o.MARKET

Euro - Car

"TRANSMAG-BELET"

S1llA1tiani

BIURO

,~

83-000 PRUSZCZ GD.
tel. 82-33-76

FIR[MY

BEZPO5REDNI IMPORT
CENY FABRYCZNE

I POJEMNIKI

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

ARMATURA ŁAZIENKOWA ł KUCHENNA
@

PPHill "MIRMAG"
ul. GRUNWALDZKA 62

AUTORVZOWI.\NY DEALER

NAJWYŻSZA KLASA ŚWIATOWA

B&~ 1":ERIE

r

UMYWALKOWE

f> NATRYSKOWE
~ ZLEWOZMYWAKOWE
DOSTĘPNE W SZEŚCIU KOLORACH

UDZIELAMY GWARANCJI
ORAZ PROWADZIMY
SERWIS
NAPRAWCZY
WÓZKÓW
PALETOWYCH

PROSTOTĄ ELEGANOA I NIEZAWODNOŚĆ 0BSt.UGI

GWARANCJA OD 5 DO 10 LAT
- Gdańsk, al. Z~cięstwa 43, tel. 32-12-59, w godz. 1O - 18
- Gdańsk, ul. Łąkowa 37138, tel. 31-81-96, 31-88-26

~lila ohsluga! Instrukcje w j.polskim!
Dowóz, instalacja kserokopiarek i telefaxów - gratis.
Oryginalne tonery Canon i Rank Xerox!
Maszyny piszące i kalkulatory księgowe Casio!

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
BIUR BANKÓW URZĘDÓW

40386/MM

cano

CITIZEN

Serwis
kopiarek

Szybkie -240 zn/s

4a clB (A}>
·•· s1<.Iidwa1t1eło•htv+
Ciche -

kJi~r;w~ dfilk:.

'lZlri

1
SERYIOl:Tf
od 35 OOO zlJkg

Minidrukarka

OLEJBROLIO
... i zapomnisz o problemie

Gdańsk,

lei. 26-10--05, 26-11--05, 26-12--05
fax 26-15-42

notebook'a r ·

11-19 500zl
Powyższe ceny
zawierają podatek VAT.

E\!fi:REST

. ···· ····· ·cio

ul. Piekarnicza 5

tel. 32-04-41, 32-18- t 3
vis-a-vis Piekarni Piecki sm

..:•:-:-: ..:-:

-~•

,

p

eHeunAYS

ebte

~

POLl&OM

biurowe, sklepowe

ZAPRASZA

wyposażenie

Hiszpania- Maroko 22.11 - 11.12.93

produkcja

~

aranżacje

· 1O300 OOO,·

wy_kanaw_stwo
komp.lmo.we

Hiszpania 06.-19. 12.93

· 6.100 OOO,·

I 200 tys./ I lonf
Ii HieWJOdW· I-o800·gruboi<i
powyui 6mm
lyJ./! tonę
~

Gdynia, 10 Lutego 41, tel. 20-77-53

Londyn 23.10-29.10.93

KUPUJE %&OM

GDAŃSK, ELBLĄSKA l 27
(obok Rafinerii)

Tel. 31-76-22, fax 32-51-04

7235/1/MM

6442/MM

· 3 900 OOO,·
Wizowanie paszportów.
Przejazdy autokarowe
Ubezpieczenia.
Pośrednictwo paszportowe.
Wczasy.
Biuro ogłoszeń.

•

GO.-WRZESZCZ,
ul. Grunwaldzka 76/78,
tel. 41-27-61
mi
■

llektrostat czne

Czas na
interes;
rokiit
---------------

sekretarkę

(wiek do 35 lat, biegła
biurowych oraz
organizacji pracy w sekretariacie)

znajomość urządzeń

111alowanle proszkowe
- bogata kolorystyka
{ponad 100 kolorów w różnych wer~ach połysku i struktur/,
- duża trwałość powłok (możliwość fosforanowania/.
- krótkie terminy

POLSKA KOMPANIA LEASINGOWA
Miałki Szlak 4/8, 80- 717 Gdańsk

tel. 31-88-72, 31-95-33

P.U. 'PROM'\!.." S.C. Gdańsk. u!. Siennicka 30/40 t..r tet 31-14-19 w. 31

WNASZYM

P.U.H.

SERVICE AUTO
zatrudni

O pracownika do auto salonu
O handlowca z p~awem jazdy kat. C
O blacharzy samochodowych

ZROBISZ NAJLEPSZY INTERES

I

Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk
tel. 31-02-17, 31-41-11 , tel/fax 31-76-21

Nowy Ford Escort Laser 4-d:rzwiow·y
O BLACHY

Tylko
■
■
■

243,4 mln

z1·.
I

■
■

■

0

O
tylne siedzenie

(tylko w wersji 5- drzwiowej)
nowy wystrój wnętrza

o wyfoteniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Luzino.

KĄTOWNIK gorącowalcowany od 30 - 45 mm
w cenie 5.800 zł/kg

ze szwem,
atestowane w cenach zł/mb

czarne
0
0

■

zamów teraz i odbierz w ramach
kontyngentu bezclowego w roku 1994.
■ przyjdź i przedpłatą na 126p lub FSO,
a oszczędzisz nie tylko na cle, ponieważ my
odejmiemy równowartość co najmniej 2000 DM
od ceny detalicznej każdego samochodu
osobowego Ford zakupionego do 31 grudnia br.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Twój Autoryzowany Dealer firmy Ford najbliżej Ciebie:

MM

8 - 32 mm - w cenie od 5.000 zł/kg

O RURY STALOWE

centralny zamek
otwierany dach
lakier metallic

W ~ o co robimy
- robimY. dla Ciebie

Zarzqdu Gminy
Luzino

l 0 STAL ZBROJENIOWA

■ kołpaki

■

9bwięszczenie.

1

nowa konstrukcja siedzeń
napinacze pasów bezpieczeństwa
regulacja pasów bezpieczeństwa
tylne światło przeciwmgielne
składane

- ocynkowane -t 0,5 mm
- w cenie 9.000 zł/kg
- czarne -t 1-2,5 mm
- w cenie 5.700 zł/kg

BIG Jlutohandel ul. Czamy Dw6r 12, 80-365 Gdańsk
tel.: 53-14-BZ, 53-17-07, fax: 53-05-21,
Salon: ul. Rajska 12, 80-850 Gdańsk
tel.: 31-92-27
· cena bez cła prry kunie 1 DEM = 12 300 zł.

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2''
2"
2 1/2"
3"
4"
6"

ocynkowane

6.700,9.100,11.200,16.800,20.700,23.700,34.000,44.200,
56.000,79.800,88.900,-

15.800,17.200,25.300,31.000,35.800,45.600,55.200,72.000,-

GDAŃSK (baza WPRWiK)
ul. Narwicka 17 tel. 430-081, -82 w. 49

p.

Sozańska

Podane ceny nie

zawierają

podatku ~~T-7%

~JJ

Zgodnie z ort. 30, ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r.
o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 17,
poz. 99 z 1989 r.)
zawiadamiam, że w dniach:
od 27 patdzlernlka 1993 r, do dnia 17 listopada 1993 r,
w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Luzino -budynek nr 2, ul. WIiczka 4 (pokój nr 3) wyłożony zostanie do publicznego wglqdu:
PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODA·
ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUZINO.
W okresie wyłożenia zainteresowane jednostki organizacyjne i osoby fizyczne mogq zapoznać się z ww. projektem i zgłaszać swoje uwagi i wnioski.
Niezbędnych wyjaśnień dotyczqcych projektu planu
w dniach 27 patdzlemlka 1993 r. 1171/stopada 1993 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Luzino,
budynek nr 2 przy ulicy Wilczka 4 (pokój nr 3) udzielać bę
dq projektanci planu.
Ponadto w dniu 4 1/stopada 1993 r. o godz. 10.00
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie przy ulicy Ofiar
Stutthofu odbędzie się spotkanie projektantów planu,
wtadz gminy i Komisji Planu z zainteresowanymi stronami
i mieszkańcami gminy.
R-1 148
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PRACA, te!. 32-26-00

PRACA

164'4

1. SAMBA - zatrud~imy panie - atrakcyjne zarobki, zakwaterowanie, 23-32-20
17078

52-27-02 - pracowników do produkcji biżu1erii
srebrnej do bursztynu przyjmę
8278

AGENCJA towarzyska za•
trudni panie. 57-87-38
143n

PROJEKTANTA b•anzy sanitarnej ze znajomoŚClą Au1oCAD oraz inżyfl'era branży sanitarnej
do działu handk>wego zatrudnię, 248-767, 248792
691S

PRZEDSIĘBIORSTWO

'Allcon' zatrudni na dob"/ch warurl\ach płacowych cieśli, sto~ budowlanych, murarzy · tynkarzy z umiejętnością
układania glazury. Zgłoszenia • Gdynia. Wnomińska 2

KLUB towarzyski zatrudni dziewczyny, zakwaterowani!!, 57-10-98, 52-73-77
152TT

KURS Agenta Celnego!!!
'Rotex· Długi Targ 1-7, 38-53-59
15932

MIKROBIOLOG ze znajomością Ję
zyka niemieckiego szuka pracy. Tel. 57-58-62
19332

NAST. Doradztwo kadrowe. Info,.
macie o wolnych miej•
scach pracy. Gdyrva, Zygmunta Augusta 3-7. Tel. 21-80-21 w. 287
18949

PRACA dla mężczyzn, którzy ukończą
kurs ochro~y osób i mienia. lnformaCje: Agencja
Ochrony .Comandos·. Gdańsk, ul. Kopernika
16, tel. 32-06-52, Elbląg Biuro Agencji ,Comandos", ul. Struga 412, tel. 32-59-58
8256

PRACOWNIKÓW wszystkich zawodów do pracy wkraju i zagranicą poszukuje
Bank Kadry Zawodowej .Electroimpex" Gdynia •
Chylonia. ul. Helska 8, godz. 9.00 -15.00
1450B

UWAGA - Praca dla młodych kobiet
i mężczyzn w roZW1ja1ące1 się firmie handlowej
na stanowiskach administracyjno - biurowych
w działach sprzedaży i reklamy. Wolnych 85
mi~sc, tel. 22-49-16, 52-37-61. Bardzo wysokie
zarobki

PRZEDSIĘBIORSTWO J)(YWatne pilnie zatruoni
murarzy• tynkarzy. Tel. 51-51-14 (7.00-15.00)
7637

PRZYJMĘ zlecenia na telefon i pracę chałupni
czą, tel. 25-27-97
17411

ROBOTY murowe zlecę, tel. 23-56-03
SAMODZIELNĄ księgową z umiejętnością pracy zkomputerem zatrudni spółka, tel. 21-95-76
8701

SKLEPPasmanteria zatrudni panią do lat 30 na
pełny etaf, niepalącą. wykształcenie średnie,
samodzielną, błyskotliwą, przedsiębiorczą i
ucmwą. Zgłoszenia wdniu o~osze1ia wgodz.
11.00-17.00, Wrzeszcz, ul. Grunwaldz~.a 20
193~8

6903

SPAWACZV, monterów. szlifierzy kadłubów zatrudnię wdelegacji, 41-40-08

SPóŁKA • producent odzieży· Gdańsk-Przy1r.o

AGENCJA przyjmie panie. 25-02-42
AGENCJA zatrudni dziewczyny - zakwaterowanie, 47-66-01
13324

AKTYWNYCH i z samochodem, wiek 25 · SO
lat, Gdalisk. ul. Wagnera 1O
21516

AKWIZVTORÓW reklam zatrudni INFOS, 23·
02-90

R-1764

rze zatrudni księgową. tel. 56-12-87 w. 13
6914

STOMATOLODZV - szukają pracy, 1el. 56-4224
21075

SZUKAM pracy w agencji towarzyskiej jaKo
bramkarz, od zaraz. Oferty 21097 Gdańsk. Targ
Drzewny 12114
21097

87C2

AKWIZVTORÓW · 52-50-41 w. 245
S15J

BIOSTUDIO, szkota masażu - kursy 41-1231.,.34 w. 45
8759

SZUKASZ ciekawej pracy · jesteś młody, wytrNaty, ambitny • posiadasz średnie wykszta1cenie - pragniesz sukcesu - chcesz zarabiać znacznie lepiej · możesz spróbować i zacząć żyć
inaczej. Pomożemy Ci! Tel. 52-72-22 do 17.00

17072

BRYGADĘ kafelkarzy do 1Oosób na stale od
zaraz. Praca wdelegacji, 51-50-28

TYNKARZV, płytkarzy 23-39-40 (wieczorem)
21661

20709

CUKIERNIKA, piekarza, 43-50-50

DEKARZV, blacharzy zatrudnię, tel. 53-24-72
19399

DO biura turystycznegc przYJmę wspćlnika. 3239-88
20106

EUROMIREX Nord poszukuje dealerów i serwisantów urządzeń grzewczych, tel. 52-05-1 1, 52
13-48

17154

ZATRUDNIĘ ogrodników · Plaąty. Gdańsk, Sło
wackiego 83, 413-448.'23
19375

ZA TRUDNIĘ piekarza, dobre wynagrodzenia.
Gdynia. ul. Wielkopolska 32, tel. 22-49-15

FIRMA Apeks poszukuje informatyka. mile widziana znajomość AutoCAD i M1cr0Station.
Gdańsk, ul. Matejki 6, 47-18-96, 47-02-55
wgodz. 800 · 16.00

ZATRUDNIĘ kierowcę

z samochodem dostawczym. Oferty 8266, Biuro Ogłoszeń, Gdańsk,
Targ Drzewny 3f/

FIRMA produkc~na za1rudni inżyniera o specjalnośel klimatyzacja na stanowisku konstruktora. Wymagana znajomość obstugi systemu AutoCAD, tel. 79-13-36, 23-41-62
FIP.l,1A prywatna poszukuje młodego inżyniera
z praktyką na stanowisko kierownika produkcji
ślusarskiej, 32-99-31, 32-99-32

5Jl7

ZATRUDNIMY ślusarzy, spawaczy, monterów
kadłubowych, rurarzy, monterów maszyn i urzą
dzeń okrętowych, 52-04-56 do 15.00, wieczorem 52-78-51

FIRMA prywatna poszuku1e młodego inżyniera
z praktyką na s1a'10wisko kierownika produkcji
. stolarskiej. 32-99-31, 32-99-32
6411/1

FIRMA Divers zatrudni młodych, operatywnyc~
ludzi do lat 35. Tel. 71-26-13
F!RMA zatrudni młodych do przyuczenia roboty
ins!afacyjne, sanitarne. Tel. 57-10-53, 8-14
5633

FIRMA zatrudni informatyków i akwizytorów do
sprzedaży oprogramowania. Wymagany roczny
staż pracy i własny samochód. Biuro Informatyczne "Bis". Gdańsk-Wrzeszcz, Fiszera 14,
pok. 436, tel. 47-17-26. wgodz. 10.00 -14.00
20149

GŁÓWNĄ księgową oraz prawnika. Wymagana

grupa inwalidzka, wiek do 52 lat. Gdańs~ Wały
Piastowskie 24. pok. 30 (38-42-31)
KIEROWCA wszystkich kategorii, prakty,:a, paszport, podejmie pracę, tel. do 15.00 278-733

ZATRUDNIMY uczniów do przyuczenia wzawodzie technik oku1arowy · prak.tyka zagraniczna.
Ir.formacja tel. 20-23-02
5517

ZBK wGdańsku poszukuje wykonawcy zlisty
wojewody do wyceny nieruchomości przy u!.
Grunwaldz,.iej 417 (róg Kołobrzeskiej). Oferty
prosimy składać w ZBK. Wrzeszcz, Grunwaldzka 141, pokój 305, 48-45-62 do dnia
29.10.93

20707

KRAWCOWĄ zprakty,:ą-41 -96-01

ZLECENIE na telefon przyjmę całodobowo, 5735-90

32-05-63
8251

MASARZY zatrudąię Straszyn, Leśna 1
644811

MERPOL - Pośrednictwo pracy,
Gdynia, Sląska 35, pokój 128 (10-15)
631"

MŁODĄ, energiczną panią z samochodem zatrudni firma rek!amowa INFOS, 23-02-90
8740

21 103

15737

CIC o:eruje w Gdyni na warunkach taniego
kredytu budynek bl:żniaczy, ul. Spokojna oraz
dom szeregowy ul. Architektów. te!. 20-03·1O,
20-01-42

CIC oferuje m1eszkan!a 40 -120 mkw., zgarażam, oraz domy szeregowe • Gdynia. ul. Folwarczna, Spokojna. Nowodworcowa. Wysoka
jakość. ceny konku•encvjne Gdynia, Zw,rki i Wigury 15. 20-03-10, 20-01-42
5'96

DOM centrum Skórcza sprzedam, tel. (0-69)
22-543

21023

DOM w Borkowie bardzo tanio
sprzedam.Tel. 41-15-48
R-1765

DOMKI letniskowe · kioski. Tel. 32-52-66
i 67 (po godz. 16.00-51-21-47)

7634

działki , mieszka•
nia •kancelaria prawnicza J. Abramowski
Gdynia, 10 Lu1ego 33. 21-89-63

NOCNY klub zatrudni atrakcyjne parne, tel. 561571, 512-117
6817

OSOBY nieoetnosprawne. zorzeczeniem lekarskim o zdolności do pracy, zatrudni przedsię
biorstwo pańs1wowe na stanowiskach: • informatyka ze zna1omością sieci NOVELL- Gdańsk,
- re1erentów'ir.spek1orów z umie1ętnośC1ą obsłu
gi komputera - Tczew, Wejherowo i Gdańsk.
Te!. 31-03-52
POSIADAM Forda Trans1ta z przyczepą i wolny
czas oczekuję prepozycji, tel. 76-20-45
21009

POTRZEBNA starsza pani do opieki nad starszvm panem. Możliwość zamieszkania, tel. 248520. 22-07-91
1837'2

PRACA dla mężczyzn na plattormach wiertniczych, zarobek 410 · 680 DM dziennie. Informacje: Agencja "Riges·, 68-200 2ary, skry1ka 16
R 1671

4921

DZIAŁKĘ budowlaną Osowa sp:zedam.
31-31 -00
1992,

KUPIĘ działkę na Chełmie· 39-49-27

19905

WYPOŻYCZALNIA osobowe, lawety, 25-14-92

WYPOŻYCZALNIA Żuków
,,Automar", 52-45-79

WYPOŻYCZALNIA samochodów

MŁODZIEZOWA Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gdyni ul. Paprykowa nr 12, 290-016, 290017, oferuje do sprzedazy działkę o powierzchni
6764 mkw., przeznaczoną pod usługi nieuciąz
liwe. Działka zlokalizowana jest w osiedlu Dą
browa wGdym. Istnieje możliwość zakupu czę
ści działki. Cena 1 mkw., dziatki wynosi 250 tys.

SAGITTARIUS · obrót nieruchomościami, 51-33-05

WYPOŻYCZALNIA Zuków 57-6194

14333

DOM
22

piętrowy

sprzedam, Pruszcz.

Kościuszki
13317

DOM do wykończenia Wzgórze M1ckiew1cza
sprzeda Apeks. 47-02-22

21033

50

SPRZEDAM

5235

WYPOŻYCZALNIA przyczep - ta-

1KOMIS komputerowy 31-83-43, Rzeżnic
ka2

5163

820911

WYPOŻYCZALNIA samochodów

! NAJTAŃSZE komputery Ami•
ga, PC. podzesp9ty, de1aliczn:e. hurtowo,
także na raty ,,Nexus" 31-83·
431 GdansK, Rzeźnicka 2

dostawczych. 41-39-24
16666

WYPOŻYCZALNIA samochooów
osobowych. 31-72{18, ul. Elbląska 114

NOWE. nowoczesne domy bliźniaki, pięknie
położone Gdańsk-Osowa -sprzedam. 52-76-86

7966

7321

43-45-45. przedpłatę

WYPOŻYCZALNIA samochodów

19125

dostaWCZ'{ch, 47-99-24

OKAZJA' Sprzedam 1,8 ha ziemi wraz ze statją
paliw, położoną przy obwodnicy, 53-00-32

13141

AMERYKAŃSKA dachówka bitu-

11660

miczna "Globe', okładzina elewacyjna (s~ing),
wentylacje kalenicowe, 23-14-50

WYPOŻYCZALNIA 'Piast'. do-

8214

5'57

stawcze, osobowe, 52-26-33

ORŁOWO, pól domu sprzedam 23-06-11

BLOCZKI. gazobeton, pustaki, cegła,
cement.~. obrzeża, ŻIW, transport, 48-78-00

8500

18303

OSOWA sprzedam teren pod rzemiosło - usługi,
tel. 52-43-07

WYPOŻYCZALNIA samochodow,

14281

21-14-79
16066

WYPOŻYCZALNIA przyczep, la-

POGÓRZE, dom tanio sprzedam. 23-06-11

wety, 374-234, 374-534

POSIADŁO$C pod Gdańskiem 5.5 ha. dom
450, telefon sprzedam, 25-39-83, 20-56-51

16562

6755

20-18-62

ZNAKOWANIE,57-34-33
33179

AUDI 100, 84, diesel sprzedam
benzynę, 51-49-60 oo 20.00

zaMienię

na

AUTO Mercedes 508 Dsprzeda firma rok prod.
1989, przebieg 365 OOO km, ładowność 2170
kg, dl. skrzyni 3m, tel. 31-01-26 (8.00 • 15.00)

PRO-OMNIA· 31-99-55
19143

19141

'N.

50

6603

SEGMHlT 280 mkw. Morena stan surowy, zamienię na 3 pokoje lub sprzedam, tel. 39-74-23
do 15.00,53-32-24 po 16.00
21018

SPRZEDAM działkę rzemieślniczo-budowlaną.
Tel. 22-23-58
18101

SPRZEDAM dwa domy, jeden zwarsztatem, jeden kilometr od granicy Gdańska, Kazimierz
Byczkowski. Lefoo, Majkowskiego 1, tel. 81-8683
14911

BLACHARSTWO • lakiernictwo · ceny umiarkowane, na czas naprawy możliwy samochód zastępczy. Raty. Pruszcz Gdański · skrzyżowanie
ulic S1onecznej i Kochanowskiego. Tel. z informacją 57-29-51 do godz. 1000
16674

CZĘ$Ci do "japończyków "
'Apek" • 51-47-41, 82-35-55. 10.00 -17 00

-

7<16

DIESEL · Service - pompy wtryskowe - silrnł\i,
tel. 37-C5-51 . Zapraszamy pon.• piąt. 8.00 •
16.00
21015

EURO-CAR · Autohandel Gdańsk, Siennicka
30i40
8173

SPRZEDAM połowę bliźniaka wOsoweJ, stan
surowy, zamknięty, 270 mkw., przyłącza pod
domem, 53-75-59
36621

SPRZEDAM działkę budowlaną, tel. 56-27-57

FIATA 126 p, sprzedam, 39-43-95

14872

FIATA 126 p. 80 r„ Fiata 126 p. 87 r., sprzedam, tel. 41 -55-60
11031

21077

SPRZEDAM działkę 1300, handlowo-mieszkalną, 25-41-95, 20-56-51
8751

18362
18381

3&107

WYNAJMĘ pomieszczenie 60 mkw., na działal
13437

! MOTORYZACYJNE I
1 AUTO-SZYBY osobowe, ciężaro
we. autobusy. Szybki profesjonalny montaż. Auto-Glas, Gdańsk-Oliwa, Grunwaldzka 487, tel.
52-12-65, tax 52-12-62
1098

1 AUTOSZYBY · Jaan - naJnizm ceny. supertanie • boczne Japońskie.
Wrzeszcz. 41 -49-92, Kościuszki 8.
Orunia.39-02-20. wew. 230. Jedności Robotniczej 223 (Ettor), Gdynia 20-49-77,
Kap~ańska 4. Faktury - VAT
8116'

1 WYP02YCZALNIA samcchodówJWJ 5236-23
19133

41-96-42 -tanie samochody z Francji

ALFA - wypożyczalnia transporterów, 41-

183134

GOLFA Ili GL. 1800, 1992, bogate wyposażenie
sprzedam. 57-14-62
IMPORT części samochodo•
wych Procar Gdynia, Redłowska 14, 22-1842

HURTOWNIA komputerów Finball, tel. 27-08-84
5496

HURTOWNIA odzieży używane,- niemieckiej. Dostawa kontenerowa - promocja.•Ellux" Gdynia, al. Zwycięs1wa 36/109 (vis · a · vis
ul. Harcerskiej)
18894

KASETY video od 60 ooo.- 25-35·
30 20-19-73

MATERIAŁY podłogowe .

parkiety. deski, mozaika, ·bary· polskie niemieckie, 52-16-32

OKNA dachowe Velux, Ortis, Fakro. Tel. 81-08-86

PAPIER, torebki, reklamówki przy.
wieziemy,Modulor. 41-00-96

5470

19389

KUPIĘ naczepę cysterny

22 OOO I, lub zbiornik
22 OOO I, 1el. 82-22-47, gojz. 10.00 do 12.00
551<

st„ 1el. 41-

40-03 wew.34. godz. 10.00 do 12.00

8921

AUTO-SZYBY sprzedaż, montaż
tanio Gdynia. Sląska 1(7, dojazd Podolską
do końca, 21-65-31
48'0

AUTO-ZŁOM skup, gotówka. Brzeźno.
30463

AUTOHOLOWANIE.32-68-68

11566

AUTOKOMIS - F1att 126 pi inne. 52Ili

RÓŻE • krzewy pnące i wielkokwiatowe.

niewyczerpana ilość. Tel. 52-39-32, Oliwa, Beniowskiego 5
8003

KUPNO - sprzedaż, 321-000

10

9303

ZNICZE, świece . poleca producent. Gdańsk. Łąkowa 35138. tel. 31-27 •
58..t sprzedaż hurtowa, de•
tanczna

1513

21020

MECHANIKA pojazdowa, Grunwaldzka 7, 4111-65
tJ.378

MERCEDESA 307 D, 86 r., sprzedam. tel. 4799-24

ZNICZE poleca producent, Gdynia, Przemysłowa 9 tel. 23-00-54 w. 18
16795

AMERYKAŃSKA dachówl<.a bhurniczna. tel. 81·

08-86

:!3."'23

19400

POLONEZ 150 Caro 1992. sprzedam. tel. 4853-87

lub Muttikara, 413-448.23

BLACHĘ ocynkowaną I kątowniki.

6596

23-67-88 do

1500

6322

33693

BOAZERIA• mozaika pałacowa, 57-53-59

331"7

BOAZERIA · drzwi, na(.anią 57-27-27

19374

RENAULT Trafie, izoterma, diesel. 1987, bez
wypadku. faktura VAT· 23-42-46
6309

RENAULT • dostawczy. tanio sprzedam, 25-0634
18297

SAM naprawisz, zakonserwujesz samochód
wwarsztacie. 23-06-97
SKODA 120 L,87 r. 25-01-98 po 16 00

AMIGI, 217-160

•8332

SKUP samoc~odów powypadkowych na części,
31-50-09 w. 46

33894

31TT8

BOAZERIA. podłogówka. Dzierżążno 81-35-60 ·
Oliwa. Krzywoustego 47. Zapewniamy transport
19007

biur, sk'ęgów. magazynow. Krasickie90 2 A:1,
Gdynia. Zgłoszenia bezpłatne

23-53-36,poszukuję mieszkania

M-3 · centrum, sorzedam. 41-48-68

20261

DACHÓWKĘ Mumiczną, okładzinę elewacyjną,

51 -60-27

3010

41-22-22 mieszl<arna poszukuję

M-5-wynajmę. te!. 71-10-87,

17919

DOBERMANY szczenięta, 32-39-75
13-417

DREWNO opalowe. tel. 32-60-78

21060

38630

SPRZEDAM Kadetta 1.4 Sedan 91, 24-00-81
18357

SPRZEDAM Liaza skrzynia 1988 r., ul. N1edżwiednik 36 E, po 15.00
216'1

DRZE'NKA. krzewy owocowe i ozdobne, bogaty asortyment krzewów żywoplo1owych,
róż. zai.ladanie i pielęgnacja ogrodów · Gdyma . Ortowo, Wielkopolska 7(róg Akacjo11

11

18363
19212

53-28-87 • bardzo pilnie!!!

SKLEP mięsny, 41-60· 75
2HffJ

7%2

19909

chomosci. 20-98-93
17246

17237

1511,

AGENCJA wynaimu mieszkań, domów.

87€6

lokai - Zgłoszenia bezpłatne, 53-02-11 w. 489,
10.00 · 17.00

SPR2EDAM tel. 51 ..., 47-61-93 pe, 17.00

AKME - kup'lO - sprzedaż · zamia"a mieszka.~. nieruchomości 51-26-41

STARĄ maszynę

ANTIDOTUM - handel mieszkaniami

20775

do szycie marki Si•,ger, 1el.

!lS

i nieruchomościami, Wrzeszcz. Chrobrego 1/2,

21099

SUKNIE ślubne. garnitury 'Mar1e~a· • Gdynia,
Morska 169, Władysława IV/1 · 23-49-t7. 2184-78
SUKNIĘ ślubną sprzedam po atrakcyjnej ce11ie.
Tel.20-1496, wgodz 14.00-16.00
180<0

Satellite, RTV, 3,16440

41-06-92 (9.00 · 17.00)

1'179

19393

ZAMRAZARKA 2-lemia. stan idealny, tel. 25-11·
13
17427

ZWIROWNIA Kruszkop dostarczy żwir,
piasek, pustaki. bloczki, 52-77-52,53
9839

KUPI~
8.,."09

7959

CHCESZ sprzedać, wynająć? Zgłoś! 2231-13

7992

COMAX szyb!lo sprzedasz szybko kupisz
mieszkanie, dom, 20-31-88, Gdynia, 3 Maja 20

"""

DIOGENES - wynajem, 52-12-46 w.
G IEŁDA Nieruchomości wynajem. ,.up10, sprzedaż. Bezpłatne
p'zyjriowan:e zgłoszeń. Gdańsk, ul. Kolobrzesk, 41131. Tel.J1ax 53-46-88. tel. 53-11-27 w.
35 od godz. 10.00-18.00
'655

Kt\NCELARIA Prawnicza
Ma nas -domy mieszkania, iO-ale. maksymalna prow,z:a 2 %. Gdynia, Armii Krajowej
9111, 2:-75-67, 20-84-57
mieszka•:, r.ier;chomości.
ne. 211-501

Zgłoszenia

6909

17"31

MEBLE biurowe wdobr, mstanie kupię, tel. 5363-76
21651;

VIDEOKASETY, 56-34-71,

31-99-55

domy,

nia. M.Focha 31, 20-61-45, 22•45•
17061

MIESZKANIA. demy, działki - kancelaria prawnicza J. Abramcwski Gdynia, 10 Lutego 33, 21-88-02

NAJEM. obrćt nieruchomościami "Ecke',
20-43-37

7991

POŚREDNICTWO .Kowalski'. Na1ychmiastawy wynajem, Mickiewicza 20. 411352, 11.00 · 19.00

9951

)

m, lelefo1, atrakcyjny punkt, odna1mę, 22-48-15
17092

36-22 (11-17)

na1mę. 47-7i-n

20705

POSZUKUJEMY tokafu 60 m kw. w Gdym na
zakład szklarski. 39--05-28, 39-05· XJ
S'l13

w Gdańsku rneduzego lokalu na
sklep ztelefonem, dzwomć 56-43-1 1po 1600
33671

POSZUKUJĘ pomieszczenia na biuro, z telefonem. 53-94-23 po 16.00
21667

POSZUKUJĘ małego

k>kalu na sklep. 32-~-18
):'633

POSZUl(UJĘ mieszkania 1-, lub 2-pokOJOWeQO
do \/,)'najęcia, 41-50-01
19391

POSZUKWĘ

M-4 Wrzeszcz. Moliiwosć zapla'.1
za rok.41-36-83
21091

POSREDNICTWO sprzeda M-1 Przymorze, M-2
2abianka, M-3 Zab1anka, Wrzeszcz. Obłuże. 5343-20
21167

PO$REON!CTWO · kupno · sprzedaż nieruchomości. 24-83-83 (10.00 -17.00)
POSREDNICTWO kupi M-2, M-3, M-4. 21-9482, 2C-31-88
1S'l~

SKLEP kompu1ercwy sprzedam, 52-09-28

20410

SPRZEDAM SO m. wcentrum 20-76-22
18313

SPRZEDAM mieszkanie (40), (2 pokoje przechodnie), parier, ul. Kamienna Grobla. 31-20-39
38643

SPRZEDAM M-3 Karwiny. tel. 51-33-05
SPRZEDAM mieszkanie 32 mkw., z telefonem,
tel. 56-23-69
20002

SZEREGOWIEC sprzedam. zamienię na M-3-4,
41-40-30
1341&'1

TANIE m·eszkanie wGdyni kupię, 24-00-63

mie\SZkania
56-71 -15 • natych,miast!!!
20409

153-14-46 -pilnie poszukuj 1mieszkania
19516

1 Agencja

• Biuro ·"MGM"
415-365; \Vynajem • Kupno • S_przedaż • Mie szkań,
Domow, Lokal i. Grun•
waldzka 116/2; 1 t).00 •
18.00. Bezpłatn e pra:yjmo•
wanie zgłoszeń 4311-337;
13287

14307

WYDZIERZAWIĘ pomieszczenie ogrzewane

pow. 4mkw., 47-71-85

20712

WYNAJEM - zgłoszenia bezpłatne, 51-53-79

WYNAJEM• pcszukujemy mieszkań. 41-03-06
17086

2()14"

WYNAJEM - 56-98-24, zgłoszenia bezpłatne.
13393

AGENCJA· lokale,
72-64-39, 72-49-84

WYNAJMĘ

S'l12

nieruchomości,

51-53-04,

WYNAJMĘ dom jednorodzinny z telefonem,
Gdańsk-Olszynka, ul. Maki 18 A Wiadomość:

1el. 38-07-62 po godz. 18.00
mieszkań

17950

WYNAJMĘ !okal na biuro ztelefonem, 56-37-02

6808

AGENCJA pomkuje
zy, 414-001 w. 50

mieszkanie, 22-45-74

13321]

WYNAJEM.21·96-t2

do sprzeda·
6S06

BORKOWSKI · Buro Nieruchomości, Arkońska
3, 52-12-26
16631

20413

6819

16072

17981

WYNAJEM 31-41-15w. 30

t NIEDUŻEGO

569-210

TANIO sprzedamy M-4 na Dantyszka. 20-

1914'

1 HANNA • Wynnjem • Bty.
skawiczn__y:!!! 53, 38-931 56•
41-40 . Mieszltań • Do•
mów • Lokali • S<lepów (dużo
at rakcyjnych o·,fert • co•
dziennie nowe propozy.
cje) • Kołobrzeska 42 E (talow1ec) (14.00 ■ 19.00) soboty

oferty • bezpłatni!'~!!!

20019

POMIESZCZENiE 55 m, ogrzewane. tel., na
magazyn lub cichą produkCję - Wrzeszcz, w-;-

33656

TANIO! Biura do 200 mz maga.--ynem 50

53-38-93. HANNA -~wynajcm) •
atrakcyjne oferty!!. • 56•
41-40

bezpta:6302

MI ES,! KANIA,
50

6618

16753

i

21443

POMIESZCZENIE na biurc wyna1mę, 51-15-60,
51-71-94

17257

działki Kancelaria Prawnicza "Lex", Ggy-

13142

KUPIĘ ogony lisie. 47-69-50

ZŁOM kolorowy · 51-02-411

POMIESZCZENIE 90 m kw. do wyna1ęcia.
Pruszcz, Kochancwsk1ego 79

POSZUKUjĘ

MER POL · kupno. sprzedaż. zamiana

KOMIS komp Jterewy 31-83-43. Rzeźnic

KUPIĘ sola~um, 72-57-?3

211)86

POSZUKWĘ mieszkania 21-96-12

Oliwa. Czy-

10704

KONTENER chłodnia :i ten, 53-82-97

POKOJ i garaż do wyn,~ęcia. tel. 57-23-86

nieruchomości, lokali użytkowych.
żews,aegc 38, tel. 52-50-41 w. 291

1 .C605

Rosiek, Gdańs,, 41-66-24

BOAZERIĘ, 512-117

POKÓJ odnajmę, Pruszcz, Kochanowskiego
104

15801

260, Piastowska 7. Zgl~szeniabez~atnie

19394

ZAKŁAD lub maszyny do zgrzewania folii PCV
i PE. gilctynę introligatorską sprzedam tamo.

43-58-88. przed~atę

18366

CEF, sprzedaz, kupno, wynaiem mieszkań.

TWARDE dyski. 243-679

ka 2

11-"18

PIĘTRO willi lub po:coje odnajmę, 24-43-n

13369

SPRZEDAM lub wydzierżawię nowy pawilon
handlo,yy. 25-44-07, 25-16-74

1

mpomieszczenie (Grabówek) na
biuro, hurtownię !.1b cichą produkr,ję, 21-98-01

21102

AGENCJA „Gem" 41-46-93, architekt • obstuga prawna - kupno - sprzedaz • wyna1em · zamiana

SPFIZEDAM tanio kiosk w G11yn1. wiadomość
Karwiny, Statta 7a/6

21104

ODNAJMĘ 80

ABRAHAMA 10. Gdynia. Kancelaria
,,lnto". Sprzedaz · kupoo mieszl<a~. nieru-

SOLARIA Alisun, 31-84-30

WÓZEK blifaiaczy, 83-81-84-

u!. Malinowa 36

20411

41

1600)

18282

ODNAJMĘ mieszl<anie 3-poko,owe na Stogach,
z 1ele'onern. Wiadomość Gdalisk - Karczemki,

ABC • wynajem, kupno, sprzedaż· 31-68-

Sl(ÓRĘ z niedźwiedzia, tel. 32-85-23 (1 O00 -

20306

DEL- komputery, akcesoria. 23-55-93

18380

OBŁU2E, trzypokojowe tanio sprzedam, 23-06·

48-26-57 -mieszkania poszukuję

• mieszkania -poszukuję

17.00 · 20.00

3007<

16783

• poszukuję

DACHÓWKĘ rozbiórkową, 51-09-82

19306

6593

41161

TELSTAR TV
63-81, 41-22-85

6448

'353

51-22-51 - 'Woliński • Pośrednictwo'
(10.0G -17.00), Sopot, Arnr Kraiowej 66

SPRZEDAM boazerię · Si'-54-c 1

875J

LOKALU na sklep mięsny, poszuku;ę, tel. 8289-18

(11 .30 • 15.00), 11 rzyjmujemy •

CHRYZANTEMY Orun•a. Zutawska 47, 56

2639

LOKALE handlowo-biurowe wydzierżawię od
1.01 94, 25-41-95. 20-56-51

20-06-11 • Wynajem mieszkań,

7327

SPRZEDAM kurnik, 72-83-26 · 21-94-55

ruchomościami,

nielokalami

41-12-31, w. 21,22

19028

PEUGEOT 205 di&sel 1986 r. 70 OOO przebieg.
23-78-65
rnŁOWNiĘ kulturysty,:mą, 41-50-03

LEGE Artis - B;uro Prawne obrót

"ARTUS" - Wynajem, 37-42-91, 3743-56. Zgloszen•a bezp'atne.

PAWILON hanc1!owy Wrzeszcz - Targowisko,
Wyspiańskiego 4,9-72-37

6515

13350

1989. sprzedam,

'883

17426

1'453

ZNICZE. 41-96-32 w. 22

7960

47-67-64 - Mieszkań! Domówi Lokali! Po•
szukujemy!!! Wyna1em! Sprzedaż!

OKNA, okn,1 dacho11e, drzwi, ościeżnice, bramy
garazowe, kotły co., podłogi, listwy. Tormet,
Pruszcz Gda ~ski, Batalionów Chłopskich, tel.
82-30-75 •

Potokowa 1. Tel. 47-65-16

5515

POSZUKUJĘ dzierżawy Ma skrzyniowego.

AUTO-SZYBY. Tel. 23-68·
88 Gdynia • Cisowa, Mor•
ska 306 (koło stacji CPNI

7809

TANIE meble na raty. Sklep .Stogi" 37.37.

KUPIĘ 'Ogara". 81 -17-28

z montażem, regeneracja. Gdańsk · 32-56-33,
Malczewskiego 103

AUTO-KRAM kupujemy samochody ·
gotówka. Siennicka 30140, 31 -14-19 w. 33
(10.00 -18.00)

PLANDEKI,71-t9-36

17<117

w. 291

KUPIMY mieszkanie, 21-69-64

43 m, Ili p., sprzedam, 22-15-37

7373

PIEKARNIĘ ze zbytem, okazyjnie, mne
propozycje. Oferty 5470, Biuro Ogłoszeń, Gdy·
nia, wtadyslawa IV,'24

127~

19382

13207

KUPIĘ, wynaimę mieszkanie, 52-50-41

12, tel. 47-20-39 1 47-29·
57, fa•x 47-19-30

651511

13416

grudzień

3-POKOJOWE 67, garaż sprzedam, 41-27-49

Zwycięstwa

6447

SZAMPANY włoskie Concorde• tanio,

KUPIE 126. odna1mę pomieszczenie 40 m, 32·
39-75

NISSAN Micra 1.2,
41-46-85

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

13418

21022

17419

170B5

KUPIĘ przedpłatę, 41 -03-06

KUPIĘ naczepę 40 st. i kontener 40

13""

KUPIĘ

mieszkanie 2-pokojowe lub 3-pokojowe
do remontu Gdynia • S<Jix)t, 20-19-53

1,\909

Gdańsk-Brętowo,

POLONEZA,FSO. Ładę, kupię 57-34-33

33-13

7323

18231

AMORTYZATORY · sprzedaż

Uczniowska 52, 43-50-60

Robotniczej 57, tel.

tel. 57-89-06

6595

19381

41-43-50

21597

KUPIĘ mieszkanie 4-pokojowe,

659'

2!089

20701

GARA2 sprzedam, 23-44-19

19509

56-59

Jedności

3864111

SPRZEDAM dziatki budowlane, 79-11-63

ność gospodarczą. 41-81-32

Hurtownia Trio,
39-00-13

GARAŻE blaszane, 57-29-20

8220

wOrlowie sprzedam, 414-001

EMOLAK -naFan1ej wkraju 72 200 zł1litr.

mieszkanie do 200 mln, tel. 39-06-63

24-37-30, poszukuję mieszkania

21606

DE SKA "Bar" podłogowa. parkiet, okna,
drzWI, boazeria, 25-33-44, 27-03-20

mieszkanie do remontu w Sopocie. 51-

44-69

14326

4676
15282

PRO-OMNIA
19142

chety. Poszukujemy odbiorców. Pruszcz Gd.,
Galczyt\skiego 26
CHŁODNICZE urządzenia sklepy,

18950

POSZUKUJĘ inwestorów de wybudowania
obiektu handlowo-mieszkalnego, 25-41 -95, 2056-51

85 OOO. listwy, tralki, slupy. poręcze. szta2016'

WYPOŻYCZALNIA 23-44-19

8750

BOAZERIA 65 OOO •

KUPIĘ

15679

5J1'

wety- 53-19-61

7667/1

REZVDENCJĘ

16447

13046

osobowych 41-04-01 , 41-16-93

MlODZIEZOWA Spółdzielnia Mieszkaniowa
wGdyni ul Paprykowa nr 12, tel. 290-016, 290017, oferuje do sprzedaży dziatki budowlane
pod zabudowę jedncrodzinną szeregową oraz
wolno stojącą. Działki zlokalizowane są wGdyni
• na obrzeżach osiedla Dąbrowa w Chwarzn:e.
Koszt 1mkw., działki wynosi 250 tys. zł.

8090

DOM wOrtowie sprzedam, tel. 31-17-72. godz.
11 .00 -19.00

WYP02YCZALNIA samochodów, 31-86-31 w.

WYPOŻYCZALNIA samochodów

7667

11570

ATRAKCYJNĄ nieruchomość kupię 25-0449

17158

mieszkanie 31-41-48
4919

23-60-16, Pilnie!!! sprzedam mieszkanie.

OKNA. drzwi z PCV Thermoplast

WYP02YCZALNIA Polonezów 24-18-22

32570

17422

KUPIĘ

KUPIĘ

w dobrym punkcie sprzedam lub
41-60-75

al.

21413

KAWALERKA W~omino sprzedam, 24-02-12

4™3

14046

~,ydzierzawię,

Gda1łisk,

83

wynajem mieszkań,

22-45-74 • poszuku1ę mieszkania

1935<

8652

doradztwo prawno · podatkowe, umowy notarialne tel./fax, 31-20•

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

l:AWY szwedzkie, stoły. czarne, białe, różne kolory od 1OOO ooo -boazeria. 37-38-54

OKNA dachowe. 48-57-59

WYP02YCZALNIA samochodów, 38-71-71

dos1awczych, mikrobusów .TEX" VW, Mercedes. 41-24-30

zł

20234

SP' Partners. Obrót

nieruchomościami,

14322

Mf:BLE różne tel. 56-76-89

6653

9087

KANCELARIA

20-14-03, "Szmidt" mieszkania, domy.

KURTKI jesienno-zimowe. dresy, bl~zy. swetry, b;eliznę - oferuje lntertegro,
Gdańsk-Maćkowy, 39-08-31 . Jesteśmy płatnikami VAT.

WYP02YCZALNIAsamochodów. 208-761
14611

19321

c.o.• ekonomiczne bojlery, wkłady c.o
naczynka wzbiorcze, piecyki typu "Kcza·,
sprzedaje warsztat Orunia. Raduńska 9

NOFKI długie · ciemne grzbiety. 32-37-67

JODŁOWSKI · Prawnik · obrót rnieszkan,ami, Sopot, Niepodległości 753, 51-15-85

33222

1 EKSPRESOWY
41-00-76 w. 52

17414

KOTŁY

WYPOZYCZALNIA osobcwe, dostawcze, 2331-48
14493

15684

1 A Polstar" . wynajem!!!
Obrót nieruchomościami''! 47-67-64

6433

MASARNIĘ

6141

11137

ok. 1OOO
mkw., Gdańsk-Wrzeszcz, Oliwa, Chełm, Matemblewo. Tel. 32-65-14

15901

13329

14129

30873

19515

13280

WYP02YCZALNIA samochodów dostawczych
.Nava· 39-02-20 w. 224

JEDNOPOKOJOWE Brodwino f30), Przymorze
(30). centrum Gdym (25), dwupokojowe (38),
Labianka, Gdańsk, Malczews~iego 142), Sopot
(47), Gdynia centrum (38), trzypokojowe Kamienny Potok (53), Chylonia (57), Sopot (49),
sprzeda pośrednictwo, 51-27-64

1 AS • ekspresowy wynajem,
sprzedaz (dużo ofert). Bezpłatne zgloszenia'1! 53-01-41, Jagiellońska 2

JUNKERSY, kuchenki, piece gazowe. Dostawa,
montaz, se,wis gwarancyiny. Rutel 41-30-99
KAMERĘ M25 Panasonic. 21-96-1 O

18301

11696

19.00), sobota (1 1.30-14.30)

21101

WYP02YCZALNIAPolonezów, 29-03-59

dać, zadzwoń ! Bank olert samochodów używa
nych, tel. 53-27-31

SPRZEDAM, odnajmę, teren 1,5 ha, magazyn
do remcntu wcentralne] Polsce, 41-40-76

1,2 ha. ogrodzone, woda. sita, budynek
mieszkalny 120 mkw. + pomieszczenia gospodarcze nad jeziorem, cena 220 mln, tel. 81-0626 po 16.00

21073

SAMOCHÓD · chcesz kupić· sprze-

216-222. Biuro Nieruchomości MK Gdynia,
Slowackego 4017, sprzeda segment stan surowy, Gdynia, ul. Kopernika.

DOMY,

MURARZ, tynkarz zatrudnię, 25-43-31

12870

! NIERUCHOMOŚCI I

MŁODY,

studia humanistyczne. prawo Jazdy,
poszukuje staleJ pracy. Oferty 21103 Gdańsk,
Targ Drzewny 12114

15 w.357

SPRZEDAM działkę 400. 71-44-77

1707S

VW Passata kombi mod. 89, katalizator. doda1ki
- 185 mln, Audi 80 O, 86 r. - 80 mln, tel. 56-4224

REGULACJA -gażnik, wtrysk. 53-15-

13420

5'97
19874

·

644611

6610

17402

KRAWCOWA z owerlokiem szuka pracy, 57-3819

33675

KOMFORTOWY dom na Rotmance sprzedam,
tel. 52-20-22. 8 00 16.00

6913

641!

PRZYCIEMNIANIE szyb, foliean-

F!RMA odda w dzierżawę, inne propozycje lub
sprzedam cegielnię. Informacje: tel. 32-62-71,
32-25-59, wgodz. 7.30 -11.00

4442

ZATRUDNIMY programislę. Wymagana znajomość Windows, C++. Praca na stale lub zlecenie. Pisemne oferty: Oxer, ul. Asesora 31. 80119 Gdańsk

VW Passat 1,6 D kombi, 82 r. sprzedam · zamienię, tel. 57-53-54

1y11tamaniowe 56-51 •7t

1"03

Z1030

2103t:
19173

PRO-OMNIA

ZATRUDNIMY dziewczyny, 51 -62-44

TOYOTA Corolla 1991, 183 OOO OOO.- 56-67-,~

nio sprzedam, zamienię, 53-19-61

DZIAŁKI - Domy - Sklepy · Biura · Sprzedaż ·
Najem, $więtoJańska 91, 21-79-71

8266;1

8096

MERCEDESA 140 400 SE. 1991, ta-

875'

18805

7441

KSIĘGĘ przychodów poprowadzę.

800 z kamienicą sprzedam, 25-3983, 20-56-51

18302

ZATRUDNIĘ kafelkarzy, 20-31-31

TOYOTA Celica 2,0 GTI 16V 1992, tel. 25-0782
17411

21017

DZIAŁKĘ

DZIAŁKI budowlane 1 ha, 1,8 ha, uzbrojone
Gdańsk-Osowa -sprzedam. 52-76-86

części używa

366'9

188!'8

8266

MAZDA 626 .

2:037

ne, tel. 51-87-45 wieczorem.

13374

TYNKARZV, 22-45-3 t

19926

BRYGADY murarzy-betoniarzy, dekarzy-blacharzy zatrudnię 47-74-35

1886'

56-73-02

FORTEPIAN Blu1hner, 31-49-55

GARAZ h,poteka, Kartuska 46. 32-07-61

SPRZEDAM BMW 318i 1983!84. Pełna dokumentacja. Skarsze11y tel. 26-19. cena 60 niin.

Stara200 i Jetza chłodnię. 23-10-54

15810/1

17425

172!1

GDYNIA $rćdmieście, mate mmszkanie sprzedam, 23-06-11

1 52-57-05 · ,, LOKUM " ·
bezkonkurencyjny wyna•
j em. Wrzeszcz, Uphógena 15, (15.00 -

19373

20020

19454

LOMBARD - sprzeda tanio ciężarówkę

Kolbudy sprzeda pośrednictwo. 41-

36415

BLACHARZY -dekarzy, 24-85-54

17071

61

FORTEPIAN. 51-40-50, 16 00 · 21.00

SPRZEDAM Stara chłodnię Tczew ,li-69) 31·
04-26. 31-31-95

59-72

KUPIĘ działkę budowlaną. uzbrojoną

17098

Najwyż

"'

LAWETY. przyczepy wypożyczam, 52-

21561

FORMY plas1ikowe do produ.~jl bruku (Z wystawy Housebuilding), sprzedaż: - planty.
Gdańsk, Słowackiego 83, 413-448·23. Sam zrobisz - zarobisz. Ponadto: krzewy, drzewa fywopłotowe, owocowe, elementy drewniane.

SPRZEDAM Ładę 2107, 1989. tel. 2:;·30-50

32569

900 mkw., uzbrojona,
ogrodzona Pruszcz• sprzedam, tel. 20-28-76

5510

SPóŁKA zagraniczna zatrudni: • Agenta Peł

19392

LAWETĘ wypożyczam, 41-24-30

DZIAŁKA rzemieślnicza

20714

SPóŁKA zatrudni pracowników do prac przeła
dunkowych. Tel. 276-313 czynny całą dobę

SPRZEDAM lub zam1~nię na więks,.y Mazdę 81
dos1awczy, 41-50-01

2259

1)094

Z1519

19368

HAKI holownicze, Rumia,
Grunwaldzka 136

20136

15272

AGENCJA zatrudni panie, zakwate!owanie, tel.
270-446

S162

19123

SPAWACZV wiek do 35 lat tel. 56-15-13

SPRZEDAM luka skrzyniowego, 72-58-36 po
17.00

ży rabat, 43-20-20

DOMY. mieszkania. sklepy, biura. warsztaty,
gospodarstwa Giełda Nieruchomości Tabor. 20-19-77, Gdynia, Sienkiewicza 2. Architekci codzienne dyzurv.

.

21078

BLACHARSTWO -!ak·erniC1Wo, du-

16'10

DZIAŁKA

SPRZEDAM Mercedesa 406 D, skrzyniowego,
bez silnika, lei. 56-27-57

16'25

FIRMA prywama wynaimie mieszkanie wGdyni
z tele!onem, Wiadomość: lei. 248-007

1 BIZNESMENI · Cudzo•
ziemcy • pc,szukują od za•
raz!!! • Komfortowych , •
Mieszkań • Domów • Lo•
kali użytkowych • 53-07•

ELEKTRYCZNE piece c.o., za:Jtomatyzowan?,,
32-48-n

zróżnicowanej mocy 'Termex",

19892

morze, Czarny Dwór 10, róg Jana Pawia li i Zielonej Drogi 53-49-98

DOMY. dziat~. rneruc~omości, SJ)l'Zedaż - kupno Kancelaria Prawnicza
"B & B", 31-10-46 do 48

46-93

SPRZEDAM BMW 320, 80 ro~. 39 mln, 53-92·
00po1600

AUTOSZYBY, Car • Glass
• osobowe, dostawcze.Przy-

284-0

DZIAŁKĘ budowlaną Rumia.

8744

nomocnego. Obszar działania: północna Po~
ska. Możliwość wysokiego zarobku w systemie prowizyjnym. Preferenqe: handlowiec lub
ciepłownik • ins1alator. Wskazana znajomość
języka zachodniego (niemiecki, angielski).
Akwizytorów wyrobów instalacyjnych do pracy na terenie pólnocneJ Polski. Wynagrodzenie prowizrlne. Konieczny samochód. Oferty
R-1754, Biuro Ogłoszeń, Gdańsk. Targ
Drzewny 3f/

8255

AGENCJA zatrudni Panie • 51-49-60.
sze stawki

4947

DOMY woln9_ siojące (Gdańsk, Sopot. Gdynia) bhzn1akI (Gdańsk, Gdynia),
szeregowe (Gdańsk, Gdynia) sprzeda
Lege Artis, 41-12-31 w. 21, 22

CENTRUM Gdyni M-2, możiiwe biuro, 52-42-13
17303

CHYLONIA, dwupokojowe sprzedam. 23-06-11
18283

CZTEROPOKOJOWE (117) Sopot. Parkowa
telelon. garaż sprzeda pośrednictwc, 51 -27-64
DOM do wynajęcia Gdynia-Kamienna Góra. Tel.
20-81-68
,
17891

19917

YACHT Klub 'Stal' ogłasza przetarg ofertowy
na klubo-kawiarnię. Założenia ofertowe są do
odebrania wsekretariacie klubu przy al. Zjednoczenia 9wGdyni, tel. 20-16-62
18803

YACHT Klub 'Star Gdynia, a!. Zjednoczenia 9,
wydzierżawi 4 pomieszczenia biurowe olączr.~
poW1erzchni 80 mkw., tel. 20-16-62
ZAMIENIE mieszkanie kwaterunkowe 54 mkw.
w Gdym-Lemzynki na dwa mniejsze. Tel. 23·
41-04
20015

15686

ZAMIENIĘ

komfortowe dwupoko1owe, 47 m, telefon, glazura. satelitarna, balkon. B•zeźno na
większe. 43-49-03
21613

DWUPOKOJOWE Sopot sprzeda pośrednictwo
41-46-?,3
1581~1

ZAMIENIĘ 38 mkw Łąkowa na większe, 32-34·

DWUPOKOJOWE Zasoa, Przymorze. Zabiarika. trzyl'.',lkJJowe Przymorze. kup: pcśredr.ictwo,
41 -46-93

ZAMIENIĘ

15810

-

18

38634

1111eszkan1e 32 mkw., sluztxlwe we
Wrzeszczu na większe, 41-61 -42
15086

4'
t
Cl
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ZAMIENIĘ mieszkanie 103 m kw., w śródmie
ściu na 2-pokojowe, 41-43-84 po 18.00
20708

ZPP ·Pasanil', Gdańsk-Stogi, ul. Nowotna 18
(tel. 37-38-73), wydzierżawią na działalność
handlowo-usługową pomieszczenia o łączenj
powierzchni 200 m kw. Oferty prosimy składać
~ adresem zakładu de dnia 10.Xl.1993 r.
6530

[

I

LEKARSKIE

47.92.21. Gabinet stomatologiczny, RTG
41179

A-DENT Stomatologia, Gdynia-Cisowa,
Chmielna 14. Czynne codziennie -23-67-34

DUET. Kurs kat. ,B", 41-96-20, 31-34-96

1485,1

ENGLISH Language School of

Gdynia, angielski, niemiecłli, 20-18-38, 25-4810
18138

EUROSCHOOL - Szkoła podstawowa -liceum, 20-18-38, 25-48-1 O
18139

FAMILY School - Rumia Szkota 9
sobotni kursFC, niemiecki średniozaaw.

Gdynia Szkoła 24, ul. Witomińska -dzieci, dorośli począt,

17099

KURSY komputerowe - Info-

mer, 31-67-34

15851

16056

ALKMEDYK -porady, stany poalkoholowe, esperal,31-89-53, 20-68-16
12180

BALTIMED · specjaliści 14.00 -19.00,

41-33-24, wizyty domowe - interniści, ekg - 5181-95
6149

CENTRUM Stomatologiczne Vis - Dent - specjaliści cllirurgii stomatologicznej, protetyki, anes1ezjologii i ortodoo:ji, 41-92-96, 41-85-04
8769

CURODENTAL. Gabinety stomatologicz1e czynne 8.00 · 20.00 również w nie•

ćlzielę. Gda11sk, Pańska 6 (naprzeciw Hali
TargoWllj) 31-69-58
14404

DEFANT -zespól implantologii s1omatologicznej, Gdynia, Syrokomli 415, tel. 22-06-26 prZ)imują specjaliści stomatologii ogólnej, protetyki -chirurgii szczękowej, ,Manna· -Hotel -Gabinet dentystyczny. 53-20-79, wew. 1100, pon. soo.10.00 -18.00. Pełny zakres usług

KURSY komputerowe, 26-3835, 26-33-30
14151

rcelana, protezy:
wowe, 22-(16-26

miękkie,

teleskopowe, zasu14715

DENS Prywatny Gabinet
Dentystyczny, otuga 67168. Rejestracja: 31-12-58. Czynny codziennie 8.00 20.00, sobota 8.00 -14.00
20264

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

11216

LASEROWE leczenie łuszczycy, trądzi
ku, egzemy, innych dolegliwości, żylaków, zmarszczek, "pajączków", odchudzanie. 'Magda", 10
Lutego 13 (pawilony), 24-87-68
15565
LEKARZ domowy, w1zyzy speqaistów, EKG. Psychiatra, 31-8953. 20-68-16

121&1/1

MEDICUS • 56-38-28 Przymorze, OpolsKa 8. Stomatologia - znieczulenie
ogólne, p10tetyka, USG - stawy dzieci, dorośli,
EKG. Lekarze specjaliści, gastroskopia

dla początkujących i zaawansowanych oraz dla
instytutji język specjalistyczny. Zajęcia prowadzone są na terenie Tró1miasta i w Rumi. Zapisy, Gdynia, Władysława IV/52, tel. 20-85-03,
godz. 14.00 -18.00

9858

ORTOPEDIA dziecięca, dorosłych,

marke1ing w przedsiębiorstwie, - szkoła nowoczesnej sekretarki, - maszynopisanie, - komputerowe, • księgowość w spółkach, - księgowość
komputerowa, - VAT, · świadczenia ZUS, BHP, podstawy kosztorysowania, · kasjer walutowy. lnfonnacje - 31-54-61, 31-99-71
5617

P~AWO jazdy profesjonalnie 'Polmozbyt" -31-00-44, 'Morena" - 48-7601, 'Krakus" - 51-83-17, 'Jolka' - 39-40-17,
'Emhadol", 53-01-80, 52-23-85

PRZEDSZKOLE Euroscho•
ol już wOrlow.e, 20-45-80
18140

SKABIT indywidualne kursy komputerowe. 21-98-76
1894<

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

-

WEKTOR - indywidualne kursy komputerowe, 31-67-27

14627

18296

ANGIELSKI, 56-90-17
21095

BHP dla zaktadów pracy Dom Technika, tel. 3128-61
6902

CHEMIA, 38-56-32
21623

13060

PROFESOROWIE specjaliści,
USG, vi1zyty. 1/ITAmedic\ne, 51-77-11

=

1

REUMATOLOG - Krystyna Różyń
ska - le<:zenie chorób reumatycznych, blokady
dostawowe. Gdańsk, ul. Waty Piastowskie 24,
tel. 38-43-02
7975

STOMATOLOG, 32-48-77

BADANIE słuchu, oobór aparatów Galen,
Wrzeszcz, Jaśkowa Dolina 9, tel. 41-85-03
6061

BEZOPEP.ACYJNE odmładzanie. 39-96-54
18962

Cft.ŁODOBOWE wi'l'{tf, 48-54-73

KOREPETYCJE - agencja, 41-82-20

rze specjaliści,,&, EKG, sto•
matolodzy, RT\a zębow
10369

CHIRURG - Pirski. 52-06-96
10382

GABINET stomatologiczny, Mroczkowska, tel.
41-43-10
30057

GABINET stomatologiczny Gdynia, $iąska
51125, czynny 9.00 • 19.00, soboty 9.00 · 14.00
(21-17-61)
15220

14714

KURSY • księgowych, - sekretarek, - maszynopisania, -obslugi_!<omputerów, • kaajerów walutowych ODDK, 41-12-31 w. 34, 68
5569

KURSY przygotowawcze do szkót średnich (po/ski, matematyka) organizuje szkota społeczna
na Witominie. lnlormacje 24-05-09
18855

KURSY spawalnicze, podstawowe i ponadpodstawowe, tel. 72-24-57
18880

KURSY maszynopisania 31-41-15
w.30
KURSY: wędliniarza, kucharza, kelnera, barmana-miksera, kosmetyczki, stolarza, cieśli, 1apicera, izolarza, obsługa suwnic, dźwigów, żurawi,
SEP, kierowców wózków akumulatorowych spalinowych. gazowych, organizuje: ZOZ Wrzeszcz,
Miszewskiego 12, tel. 41-03-62
6814

KURSY: kosmetyczny, maszynopisanie, obsłu
ga komputera, krawiec, dziewiarz, hydraulik,
murarz, zbrojarz, elektromonter, SEP, spawanie
gazowe, elektryczne, przetwórstwo tworzyw
sztucznych, konserwator gaśnic, BHP, p.poż.
Organizuje: ZOZ Wrzeszcz, Miszewskiego 12,
tel. 41-00-76, w. 22

18941

KURSY: komputerowe, sekretarek, maszynopisania księgowości oraz Szkota Sekretarek, BCI,
21-71-01
8757
MATEMATYKA • dla
81-(16

szkół

podstawowych, 57-

1637S

MATEMATYKA • 56-83-54

16490

Gdańsk-Wrzeszcz (Dom Rzemiosła) czynny 820, soboty 8-14, tel. 41-08-83

MATEMATYKA, Karwiny, 21-71-77

6095

16758

GINEKOLOGIA. wyjazdy do kliniki
wKaliningradzie, tel. 52-08-33
14894

INTERNISTA wizyty domowe, 53-42-59
LOGOPEDA, 32-17-63, 41-63-21
NEUROLOG · 23-63-08

13344
17227
21575

MATEMATYKA, fizyka, angielski, 47-87-37
21035

NAUKA jazdy, doskonalenie, korepetycje
przedegzaminacyjne, rozpoczęcie kursu
22.10.93, 57-69-83, 25-33-14
19919

OSWIATA. Kursy BiHP: · okresowe, · dla kadry kierowniczej. Gdańsk, Malczewskiego 51,
32-49-71, Gdańsk, Waryńskiego 4, 41-21-82

20150

9963

POLIKLINIKA Salon Medy~z.ny Or
Kreps Gdynia, Starow1eJsl<a
23, e<:hokardiografia, USG brzuszne polozrncze, urologiczne, tarczycy, sutka. Gastroskopia,
EKG, biopsje, zabiegi chirurgiczne, laryngologiczne. Bóle kręgosłupa. Prof. Szczurowicz - niepłodność małżeńska, ginekologia. Tel. 20-18-11
18913

18375

POLSKI, 56-90-90

21072

PRAWO jazdy ,B" również soboty • niedziele,
48-72-83, 41-SD-92
33294

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

10457

PRAWO jazdy Auto· Szkoła Gdynia, Sląska 35,
21-14-03 od 10.0 -17.00
16852

PRAWO jazdy B, 47-93-54

19330

SZKOŁA tańca, Gdańsk, Sw. Barbary 3,
31-63-37

SZYBKIE, skuteczne

szkolenia

komputerowe C-bn. 31-42-81

6438

ASTAR . kursy angielskiego, niemieckiego. Różne poziomy. Gdynia, Wladysława IV/54,
20-50-63, Wrzeszcz, 41-47-13
14199

PM

TRANSPORT 1,2 t międzynarodowy -

ANTENY. 52-29-71
19067

ANTYWŁAMANIOWE rolety produkcja, montaż, Gdańsk-Piecki, Piekarnicza
1, telJfax 32-62-51 w. 208
14860

niczna 9 (10-18)

USZCZELNIANIE okien, 9.00 -

BADANIE bilansów. Technoexport - 3843-10
19137

BALKONY - zablXfowy, kraty. inne, 4112-44
43732

BIURO rachunkowe, tel. 53-2702 Gdańsk, Piastowska 135
21805

BIURO rachunkowe - księga
przychodów, rozliczenia VAT - Gdańsk, ul. Koło
brzeska 41131. TelJfax 53-46-88, 53-11-27 w.
35 od 10.00 · 18.00

BIURO T!umaczeń 'Babel', Sopo1, Ks. Pomorskich 9, 10.00-16.00. 51-43-72
11586

CENTRALNE ogrzewanie, hydrauliczne. 57-23-91
CHŁODNICZE -lodówki 51 -7D-91, po
14.00 51-47-09

DEZYNSEKCJA, deratyzacja, 51DEZYNSEKCJA. Gwarancja, 5786-02
15935

DRZWI pełne dodalkowe, zamki, ża
luzje, komfortowe harmonijkowe,
Piwna 19121, 31-60-48
16652

DRZWI przeciwwłamaniowe, kraty, ogrodzenia, 32-45-57, 41-86-43
21511

DRZWł dodatkowe. tapicerki, zamki, 56-

44-74
13415

FOLIE antywłamaniowe, prze<:iwsłoneczne.
51-60-22
16326

GAZOWNICZE, naprawa, konserwaCia kuchenek, Junkersów, wykonuje mistrz gazownictwa, 24-17-94
6880

GAZOWNICZE

junkersy, kuchenki...

22-31-62

komputerowy skład tekstów · 'Unicorns'
Gdańsk, tel. 374-762, ul. Waty Piastowskie 1,
pok. 812
16558

ŻALLUX 2aluzje poziome, pionowe. Rolely. Bezterminowa gwarancja, 31-27-84

KSIĘGI przychodów, VAT, Orgtech, 3166-35

fy, 51-47-96

17304

7440

16-53

powierzony. Roczna gwarancja, 1el. 57-06-69

PARKIET - Układanie, cyklinowanie, lakierowanie paltietu, 41-16-72
104,37

3275

6083/1

8760

ŻALUZJE pionowe p,roducent gwarancja, Gdańsk, Polanki 110, 52-37-36

53-34-08, 41-92-03

PRZEWOZY towarów 11 · tanio. 23·

15283
21650

18132

ŻALUZJE •poziome od 70 tys. szt. pionowe od 350 tys. mkw. 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
6546

ŻALUZJE, producent Hanles Gdynia, Wielkopolska 154, tel. 22-48-97, 24-28-56
14315

17993

1=

ne. Marlux - 51-12-51 w. 232
16376

ROLETY zewnętrzne, antylliamaniowe.
tel. 52-41-06
6916

ROLLGATE · rolety przeciwv.tamaniowe, zwijane, kraty, bramy, 31-10-11 w. 31
7300

SKŁAD komputerowy, ltumaczenia. 31-99-

1:1352

TELENAPRAWA. 23-52-42

18()35

8915

TELESERWIS bezpłatny dojazd, 3281-69, 25-21-97
13346

TELEWIDEO serwis, 53-12-71 w. 46,
56-33-74
7963

TELEWIZYJNE 20-21-52

KAFELKOWANiE, hydraulika 56-15-78
12299

KAFELKOWANIE. tel. 24-46-53
KAFELKOWANIE, 22-19-61
17044

KAFELKOWANIE, 53-39-77
KAFELKOWANIE, 21-63-67
18286

KAFELKOWANIE, murarka soidnie, 56-98-42
KAFELKOWANIE, 81-46-87
KINESKOPY - sprzedaż, montaż, 32-49-50

BIURO rachunkowe, tel. 484-425

20137

KOMINKI, 23-65-99
16933

BLACHARSKIE, 24-85-54
BLACHARSKO-dekarslrje, murarsko-lynkarskie,
29-07-81
17280

CHŁODNICZE, 20-18-62

KOMINKI, 23-33-69
20237

19901

CYKLINOWANIE 53-14-09

KOMPUTEROWY skład tekstów. 32-82-43
152"8

KRA TY ogrodzenia, bramy, 32-33-10

12369

LODÓWKI, 24-88-70

12397

LODÓWKI, 32-51-19

20235

CYKLINOWANIE, 32-17-42

20243

CYKLINOWANIE, 53-63-85

13113

MALOWANIE· tapetowanie, inne. 20-66-63
MALOWANIE, tapetowanie, dekortynk, 25-1419

8926

CYKLINOWANIE, 51-64-36

16067

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, ka·
felkowanie, 22-49-17
17413

CYKLINOWANIE, 20-74-81
15492

MALOWANIE, tapetowanie, 51-81-21
21096

CYKLINOWANIE, 26-46-78
17229

CYKLINOWANIE, 56-01-95

MALOWANIE, tapetowanie,
27

wykładziny,

23-81·

15245

CYKLINOWANIE, 32-14-97
19880

CYKLINOWANIE, 41-60-94

20291

MEBLE, gabloty i witryny sklepowe ze szkła
i aluminium - ceny konkurencyjne wykona
PPUH ,Dreal' - Cieplewo, ul. Długa 10, tel. 8231-22 wew. 6
MURARSKIE, malarskie, dekarskie, 24-81-41
155'1

NAGROBKI, 32-06-10

CYKLINOWANIE, malowanie, 32-56-69

15445

21448

NAPRAWA pralek, 23-51-25

CYKLINOWANIE, 51-56-70

14487

15691

CYKLINOWANIE, 47-90-58
:l86421

CYKLINOWANIE, 25-29-35
CYKLINOWANIE, bezkurzowe, wysoka jakość, 47-60-37

NIEMIECKI · ttumaczenia, 41-16-35, 10.00 •
18.00

TRANSPORT, 23-83-59
TRANSPORT, 73-30-05
TRANSPORT, 23-88-72
18218

TRANSPORT, 20-92-47
18364

12648

UKŁADANIE parkietu, 31-51-27
13403

USŁUGI elektryczne. 37-37-05

14085

PRACE na ksero przyjmę -tanio. 32-39-88
20105

2101,

PRALKI · 32-28-48

10475

VIDEOFILMOWANIE, 56-85-19
11964

VIDEOFILMOWANIE, 52-44-44
1555

11769

VIOEOFILMOWANIE, 56-53-95
8595
14506

14139

WYPOLYCZALNIA kamer video, 41-77-05 po
18.00

12419

PRALKI, 26-46-78

WYPOZYCZALNIA sukien ślubnych, Gdynia, ul.
$więtojańska 46{7
ZAKl:.AD remontowo-budowlany oferuje
tanio i bezusterkowo, tel. 41-45-87

16688

PRALKI, 56-22-47

C2YSZCZENIE dywanów, tapicerl\i 23-36-77
15559

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerki (samochodow~)- 21-99-33

8920

PRODUKCJA i naprawa plandek, tel. 79-13-98,
25-07-13

13383

ZAMKI drzwiowe -instaiowanie, 32-70-74

15214

C2YSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-53-95

PRZEPROWADZKI 56-40-68

13376

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki (samocho·
dow~). 21-07-33, 20-19-75

2ALUZJE 23-21-33
15,171

33140

14248

PRZEPROWADZKI, 48-51-83

18113

PRZEPROWADZKI, 57-90-33

19106

2ALUZJE pior\/poziom. 23-34-74
ZALUZJE pionowe, poziome, 52-73-82
ZALUZJE tanie, 23-57-86
14190

dywany,tapicerka, 56-

16'96

17f12

PRZEPROWADZKI, transport, 57-93-45, 53-7058

145.31

RACHUNKOWOSC, 51-53-79

13387

DOMOFONY 25-55-1 O
DOMOFONY, alarmy, instalacie, serwis Energomont 51-29-41

16071

REKLAMA radio, p,rasa, 53-16-38
4465

9092

DOMOFONY, 57-42-38
19338

DRZWI stalowe, przeciwwtamaniowe, kraty, inne, 25-53-27

REMONT. - bud., pr~ektowe arch., wnętrza, reklamy, 51-58-09
18895

IRENOWACJA wanien. 23-45-95

17095

19339

179181

RENOWACJA wanien, 31-06-96
1"87<

NAJBOGATSZA oferta, posezonowe ceny ·
wczasy, wycieczki klajowe i zagraniczne, ubezpieczenia ,Hestia'• .Auto Europa' 52-32-51
279

SZWAJCARIA, Słowacja, Zakopane, Między
blodzie Bialskie, Kortiieklw - jesień, zima ·
wczasy, zimowiska -.Ba~cana' -51-20-74
5588

WYNAJEM autokarów, 57-44-52
13156

YOU-TOO Przewozy międzynarodowe 51-3388
1'703

ZGUBY
UNIEWA2NIA się dowód osobisty DB 5477537
na nazwisko: Jarosław Adamczyk oraz prawo
jazdy na Io samo nazwisko.
21047

Uni110rsytet Gdański
studencką nr
331/62773/89/90, Musiał Magdalena

'BALT-TUR" - przewozy mikrobusami i autobusami - Europa Do Niemiec - zniżka 100 OOO.
Wizy: Kanada, Hiszpania, USA, inne. Wczasy
odchudzające w Jastrzębiej Górze. Turys1yka
krajowa wg indywidualnych życzeń Klienta Turyslyka zagraniczna -nowa -bogata oferta obejm,Jjąca cały świat. Ubezpieczenia osobis1e i komunikacyjne. Wynajem mikrobusów. Sopot, ul.
Kościuszki 12, tel. 51-64-44, 51-75-14, fax 5179-37

legitymację

1· _

TOWARZYSKIE

1-39-47-06 - "Messalina"
14369

1Rozi Agencja Całodobowa, 41-10-60
14388

1-31-65-48 - Agencja
15285

R-32

ATRAKCYJNE przewozy do Niemiec, wczasy. ubezpieczenia ,Warta· · .Oempoltu( Grunwaldzka 82, 41-52-29
4330

AUTOCENTRALA • Konty,
nenty. Bogata oferta najtańszych komfortowych przewozów cudzym samo■
chodem, autokarami, mikrobusami. Eks•
kluzywna wycieczka Paryż • Eurodi•
sneyland 374-406, 374-664 ,2ieleniak"

1.23,32-20 Non stop
170TT

1.52-42-57, "Ares"
20115

1. 57-10-98. Agencja Bingo zaprasza do nowo otwartego klu•
bu towarzyskiego, 20.00 - 6.00,
Gdańsk-Osowa, Komandorska 18, 52-73-77
'

ZALUZJE, 24-35-66
14464

ZALUZJE, 32-38-96

15278

1-4707

BANK przewozów autokarowych Ber■
lin • Hamburg, poniedziałek, śioda,

1.57•82·99 „Pussycat"

piątek, Globex 20-07-27, 20-37-06

1A ANIOŁKI
30

CENTRUM sprzedaży biletów autokaro14706

DOMINIKA. Na~ańsze przewozy - Europa, 31-01-71, 31-48-51 W€W. 130
14712

DOOKOŁA świata - wycie<:zka
przez Oce~nJę i Australi~; przewozy Europa, ''Wibatur ',41-37-13
3963

EST. Przejazdy autokarowe -Niemcy, 31·
55-25. Brama Wyżynna (siedziba PTTK). Biuro Brokerów, 31-28-611407 (siedziba NOT),
Panda • Tczew (0-69) 31-46-60

~0116

Charliego 56-491525511

lAASTRA,56-51-05
19303

1ACE LINA zaprasza 56-15-97
1525512

1A DYSKRECJA 53-70-29
15255

56-37-02, Ewa.
157$

22,49-51 • lntermax - dziewr:i.yny, panowie (całodobowo)
4352

GDYNIA • Warszawa ,
Gdynia autobus ekspresowy. lnfonnatja -

23-40,,85 · Eden

57-94-28

AGENCJA zaprasza. 314•
524

HALLO, Koln - przewozy. 41-78-18,
u~i
33104

HIGH-SOCIETY - Elżbietańska
10/11, 31-51-11, mikrobus· Koln • CO■
dziennie. Przewozy międzynarodowe.
Wczasy. Wycieczki
5583

ISABEL· supertanie przewozy Gdańsk •
Hamburg, pos[ek, napoje, ubezpieczenie wce-

17052

21415

AGENCJA „Amadea", tel. 2502-85
0919

AGENCJA Zuzanna zaprasza· 56-4609
15720

ANABELLSARITTY, 24-06-43

nie biletu, tet 41-98-89
14412

ZALUZJE, 32-18-49
16662

JURMAŁA sana1orium "Bursztynowy

Brzeg", 'Balticana", 51-20-74

ZALUZJE, 57-49-13

ZWIR przywiozę 56-63-12

10391

I MATRYMONIALNE I
LIDO, 24-83-83
16808

SAMOTNA lat 40, 63,170, zadbana blondynka,
przedsiębiorcza, pozna pana uczciwego, przedsiębiorczego do lat 60. Oferty 19376, Biuro
Ogłoszeń, Argent, Gdńsk-Wrzeszcz, Grunwaldzka 127 ('wysepka')
19376

ROŻNE .

Lombard pożyczki, komis.
Pod samochody niskoprocen1owe

23-10-54.

pożyczki, Gdynia. Morska 171

31-62-08. Najtańszy lombard -przyjmujemy wszystko Gdańsk.

Lombard, obok
•
1594<

Astrolog

LONDYN -przewozy autokarowe, wycieczki, 31-76-10, Muza
14704

MAXITOUR · przewozy: Marsylia, Ni•
cea, Lyon, Paryż. Osnabruck, Lonąyn,
Rzym. Codziennie: Hamburg, Kolonia.
Wczasy, wynajem mikrobusów 41-21-82
14711

Wróżenie- Tarot
12740

to. Gdańsk • Przymorze, ul. Kołobrzeska 39 F,
tel. 53-04-68
3268

2 LOMBARD -samochody, RlV, zło
to. Sopot, al Niepodległości 743, tel. 51 -15-50
326',l

LOMBARD samochodowy
· RlV, złoto, 20-39-24, Gdynia, I Armii WP 15
12603

LOMBARD · samochody,
RTV, złoto vis - a • vis dworca PKP Wrzeszcz,
41-24-32
1043e

LOMBARD -pożyczki pod zastaw. Wały
Piastowskie 1 (zieleniak), pok. 107, I piętro.
374-234, 374-534
3435

ma, 43•59-47
129W

EDERA, 56-98-24, zat~Jdnimy.
14413

FOKUS• 51-62-44
9331

NOCNE igraszki, 569-896
,5945

TOP Service zaprasza, 56-BS-96
9333

CHIŃSKA Restauracja Songlam - Tczew, plac

NEPTUN - koncesjonowane przewozy ·
Koln, Gdańsk, Powstaiiców Warszawskicll

Wolności. Disco -striptiz -sobota

3 · 32-34-22

DAMA Pik • 270-446

6252

PARYŻ - 11 + 16.XI - Swiatowa Wystawa
Budownictwa + program turystyczny. Balticana,
51-20-74

1A VIDEO-RONDO. Wypożyczalnia
kaset video, dzierżawa, wymiana, 20-32-86, 2098-87

31-70-21 wew. 25;
Zbrojowni.

JURMAŁA, Petersburg, Zakopane, Leotour 72-21-66
14334

14956

CAŁODOBOWA agencja Palo-

7863

19206

1 LOMBARD -samochody, RlV, zło
13171

C2YSZCZENIE dywanów, 20-83-85

MIKROBUSY, 213-292

uniewżnia

ZALUZJE poziome, pionowe. 31 -66-66

51-4D-51

PRZEPROWADZKI -transport. 57-12-68

16921

5182
19528

15262

8596

Tel.81-95-11 w.126

WYDZIAŁ Zarządzania

TURYSTYKA
•1 PODRÓŻE

ZESPOŁY · wesela. 53-49-89

20132

PRZEPROWADZKI · transport, 32-51-31

15549

usługi

4237

PRALKI, 41-67-94

17224

C2YSZCZENIE dywanów 56-88-53

spółki.

15904

14468

17401

CZYSZCZENIE ,Stu" dywanów, 1apicerek, tel.
23-57-53

LIKWIDATOR 'Wiks' spółki z o.o., zawiadamia,
10.06.93, zakończono likwidację spółki.
Sprawozdanie likwidacyjne będzie do wglądu
w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia w siedzibie

wych • Niemcy, Frantja, Benelux 31-76-10

WIDEOFILMOWANIE, 52-73-53

PRALKI -naprawa, 23-44-48, 20-19-75
PRALKI, 56-86-72

JESIEŃ na Kaszubach - Pensjonat 'Wodnik'.

że

5589

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

16689

38667

CZVSZCZENIE dywanów, tapicerek, 23-55-12,
25-44-21

JAK spłacać długi. czy spłacać długi, tel. 39-0801 w.12

17983

VIDEOFILMOWANIE · 41-52-86

21644

OGóLNOBUDOWLANE, 25-43-31

JESIENNE wycieczki szkolne • Wloclly, Szwajcaria, Francja, Słowacja- Polska - ,Balticana",
51-20-74

20651
17430

ZWIR przywiozę 48-54-76

NAGROBKI, 32-41-23

CYKLINOWANIE, 52-79-81

20119

TRANSPORT Mercedes, 24-33-05

6917

CYKLINOWANIE, 53-94-68

DYPLOMOWANY specJali~ta przygotowuje
układy i ugody dłuznikow zwierzycielami oraz fachowe likwidacje podmiotów gospodarczych. 32-48-62

nie posiadającą zobowiązań, kapitał 5 mln, odstąpię, 56-55-44

8137
17ll59

6808

BTU ,Maciek'. Przejazdy Niemcy, 47-98-28

20704

MASZVNOPISANIE komputerowe, 52-42-99

CYKLINOWANIE, 32-06-10

CHCESZ schudnąć? Zap)1aj mnie jak, tel. 3993-20

TRANSPORT napaniej, 22-43-97

MALOWANIE, 23-49-04

CYKLINOWANIE, 26-84-95

15695

18153

TRANSPORT 1,51, 71-19-84

7834
111374

169TT

były wypoczynkowe, lecznicze, cena od
800 OOO.- 7 dni, wyjazdy od zaraz. Tryniec oper~ plastyczne.

\

21506

11565

CYKLINOWANIE, lakierowanie, 21-94-06

BP "Galle' - 41-07-69. Luhacovice - Czechy, po-

GHCESZ pożyczyć, ulokować, 41-12-31 w. 27

SPóŁKĘ z o.o., o szerokim zakresie działania

18337

CYKLINOWANIE, 57-26-19
15434

16058

11024

33107

CYKLINOWANIE -32-76-01

CYKLINOWANIE, lakierowanie, 20-14-77

WRÓŻBY 'Luna'. 22-12-10

16495

TRANSPORT· kraj, zagranica. 57-90-33

14176

KOMINKI, 71-31-54

15999

5587
14099

31m

VIDEOFILMOWANIE, profesjonalne, 51-14-45

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań, tel. 57-2041

129117

POŻYCZKI. Lokaty JechnoMix', 20-

31-76-10

57.29

MY School zaprasza do przedszkola
angielskiego. Gdynia, ul. Hanera 37,
tel. 22-04-42 lub 56-58-00

13171/1

TRANSPORT 57-70-96

TRANSPORTOWE, 51-72-37

·

1722:7

14510

Pożyczki, 41-37-13,
Wrzeszcz, Miszewskiego 12/13

LOMBARD.

WYCIECZKI -Włochy, Londyn (tanio'),

21528

TRANSPORT kraj, zagranica, 48-51-83

192911

13290

DRZWI drewniane dodatkowe. 41-79-91
11826

TELEWIZYJNE, dojazd bezpłatny, 53-38-87

11063

BIURO Rachunkowe, 47-61-93 po 11.00
20139

zastaw samocllodów, RTV. Sopot, Sikorskiego
7, tel. 51-16-88

14221

HYDRAULICZNO · gazowe, elektryczne. 72-6264

BIURO rachunkowe, 23-74-59

ClYSZCZENIE ·
51-71, 24-81-87

TELEWIZVJNE, 25-30-16

20711
11124

LOMBARD. Błyskawiczne pożyczki pod

HYDRAULICZNO -gazowe, 32-73-88

13015

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

8265

TRANSPORT tanio, 52-18-42

16996

ATESTOWANE zamki. Drzwi przeciwwłamanio
we 56-22-43

mochody, komis techniczny, Sopot, Podjazd 7,
tel. 51-71-18, czynny 10.00 -18.00

33106

12192

HYDRAULICZNO· gazowe, 32-98-56

ANTENY, 23-73-38
14172

LOMBARD - pożyczki poo zastaw, sa-

TELEW12YJNE, 31-85-23

HYDRAUL1CZNE, 32-86-97

38635

ROLETY zabezpie<:zające, bramy zwija-

15738

TŁUMACZE przysięgli niemiecki, angielski, 2193-64, 21-15-84, Gdynia, Starowiejska 48/11

HYDRAULICZNE - przepychanie kanalizacji,
39-97-27

HYORAULICZtJE, 51-96-38

41-84, 71-37-98
15596

TELESERWIS bezpłatny dojazd, 52-44-60, 2521-97

15066

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

21599

95

15933

6424

C2YSZCZENIE dywanów, tapiceoo, 32-14-29

PROJEKTY• archrtektura, konstrukcja,

15261

202<9

IHESTIA •ubezpieczenia, 41-90-16

HYDRAULICZNE, 23-70-61

10444

PROJEKTY graficzne, poligrafia - 31-

TELENAPRAWA Colormat, Nep•
tun -32-37-30, 23-51-04

18371

12393

11985

TAN I transport -23-60-32

ADRESY firm z konkret•
nych branż lub regionów
Polski na papierze samoprzylep ny m z bazy d~nych Kompass oferuJe
IMA· 31-&g.;17

1312'2

ŻALUZJE producent, Urbaniak 95 tys.

C2YSZCZENIE dywanów, tapcerki, 56-85-19

PRALKl,32-80-10

TELENAPRAWA Sony inne • video .
32-37-30, 23-51-04

montaż,

12756

PRALKl,56-61-11

1 REKLAMY, świetlne, ~anszowe, szyldy, napisy, wykonuje Studio· Reklama. 51-26-

3274

FIRMA Ma-An, 57-94-72, układanie parkietu,
mozaiki (własny, powierzony). cyklinowanie,
gwarancja.

Tel. 41-60-49, 53-08-

19135

1 PRALKI, 56-15-15

15701

GAZOWE, 53-71-22

wnętrz.

18316

SZYLDY, napisy... - 57-90-89

3276

FIRMA Parkietus · 51-26-04 układa
parkiet (111asny, powierzony). Rachunki. Gwarantja. Napaniej

19062
41190

17253

1526111

13066

20m

PARKIET eksportowy lliasny,

PRALKI -nap,rawa. 41-50-86

18383

do wszystkich
32, 52-39-32

20165

LODÓWKI -5t-84-61

PRALKI 56-15-15

ELEKTROINSTALATORSTWO, 25-10-60

11103

LODÓWKI, zamrażarki, 52-

MYCIE okien, sprzątanie 48-71-19

TAPETOWANIE -remonty, 23-12-01

13079

LISTWY grzewcze, grzejniki, ra-

17148

17960

ŻALUZJE pionowe bez VAT

CYKLINOWANIE, lakierowanie· 52-78-15

18881

LIMUZYNA -23-40-21

21092

TANI transport, tel. 25-04-65

ELEKTROINSTALATORSTWO, 23-49-04

GAZ.OWE, 32-28-30

1m6

KSIĘGOWE biuro, 51-72-41 w. 44

SlYBKO, solidnie, kafelkowanie, remonty mieszkań, boazerie, zabudowy, 48-52-71
2549

13399

14936

18104

SZKLENIE - folie - szyey antywłamaniowe, 3182-66

ELEKTRYCZNE· 41-51-79

10214

INSTALACJE miedziane. Ogrzewanie podłogowe. 20-61-47, 23-61-20

SZKLENIE okien, wystaw, 41-08-07

11329

30922

19395

9094

SUFITY, ścianki z płyt gipsowo-kartonowych,
29-07-81

68

WIDEO -telewizyjne, rok gwarancji, 57-23·

12TT3

20062

ELEKTROINSTALACYJNE, elektryczne, 53-77-

12.00. 31-07-94

lety, drzwi harmonijkowe, produkcja,
Gdańsk, Rajska 1, 31-31-23

AUTOALARMY, alarmy, 23-12-09

21440

10464

13121

52-43-11. Raty

15WB

STOLARSTWO· rachunki, tel. 52-25-03

ELEKTROINSTALACYJNE, 41-14-41
14995

LOMBARD pożyczki pod zastaw, Sopot,
Haffnera 24/1, 51-47-12
1-4557

17281

ELEKTROINSTALATORSTWO, 51-69-05

ŻALUZJE pionowe, markizy, ro-

znakowanie pojazdów, Mul-T-Lock, Oliwa,
Grunwaldzka 487, 52-12-65 W, 15

12600

ELEKTROINSTALACJE 48-74-27

TRANSPORT 31-04-00

AUTO-ALARM - Ceiber 32-48-94,
AUTO-ALARMY, centralne zamki,

STOLARSKIE, 24-47-77

8170

16755

3433

5426

ELEKTROINSTALATOR§KIE · 41-09-41

WIZYTÓWKI, zaproszenia, poligrafia,
16293

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

53-94-06

31790

ANTENY, 31-36-64

14387

NAUKA

69-08

83

19148

USŁUGI

WYJAZDOWA Pomoc Lekarslla: dzieci, dorośfi,
EKG, 57-63-25, 56-27-40

3470

TRANSPORT międzynarodowy, 56-

55 (Pro-Omnia)

6592

WYJAZDY do: kliniki ginek~l~gicznej - Maastricht (Holandia), khm•
lc:i foniatrycznej - Aachen (Niemcy), tel. 20-04-70, (10.00 - 13.00)

123TT

13263
14153

2102,

13118

TELEWIZYJNE, 32-28-17

1914811

201'2

REHABILITACJA, fizykoterapia, masaź, 25-41 ·
90, 21-93-59

ANTENY, gwarancja,23-12-30

99-55 (Pro-Omnia)

10384

TELEWIZYJNE - Jowisz. Neptun,
Helios -dojazd bezpłatny, 31-88-63, 41-01~

1"853

16939

NORO-MEOICA - USG, gastroskopia, EKG,
kolonoskopia, porady, 51-05-04 Sopot, Kościu
szki 58

PSYCHOTERAPIA, 41-48-68

MATEMATYKA, 57-41-46

10421

33665

16292

15268

MATEMATYKA· 56-37-71

MATEMATYKA • asysten1, 385-395

GINEKOLOG · USG · Lesław Grundkowski. 5678-51

ANTENY, 51-40-47

15709

stomatologiczny,

GABINET

30916

6813

13321/1

GABINET stomatologiczny Gdynia, ul. Starowiejska 2517. Codziennie 9.00 19.00, soboly 9.00 -14.00 (21-67-67)

15180

87-59

1'401

33300

16231

ANTENY, 41-89-97

12795

13'07

CENTRUM Sukces Bis Wrzeszcz, Partyzantów
6i12, tel. 41-52-61 do 64 wew. 200. Leka•

ANTENY • 52-30,30

13031
15161

20148
30908

36411

Fl2YKA na medycynę, 32-76-81

PEDIATRA - wizy1y domowe dr med.

l))'TIOC lekarzy specja!istów. 57-33-33

ALARMY, inżynier elekironik, 31-74-79

7664

KURS "B' · 41-21-82, 32-49-71

PIERWSZA na Wybrzeżu wyjazdowa

7963

ANGIELSKI, 23-16-75

KURS prawo jazdy wszys1kie kategorie ,Credo·,
32-32-18

10460

ALARMY· 56-33-74

18270

chirur~a urazowa, Oliwa, Grunwaklzka 490, naprzec,w 'Pohrozbytu", 111orki - czwartki 17.00 19.00
39967
Irena Rawicz, 47-99-83

15481

POLSKIE Towarzystwo , ATESTOWANE drzwi, zamki. tapiEkonomiczne zaprasza na kursy: - cerka, drzwi harmonijkowe. 41-45-92, Politecll-

7322

NEUROLOG dr med. Jan Niżnikiewicz.
Re;estracja -56-12-49, również wizy1y domowe.

ALARMY, 27-07-92

ANTENY 32-91-31

POLANGLO. Nauka języków obcych

Hekos - dojazd bezp1atny, 41-69-66, 41-71-01,
53-79-22

7316

First CerMicate, Business English, Gdynia, Krasickiego 10, 20-69-43 (wtorki, czwartki 16.00 19.00)

12734

INTERNISTA. w.'l'{tf, EKG, 41-26-94

ALARMY, 37-06-89

ANTENY 22-45-05

16912

TELEWIZYJNE - Neptun, Jowisz,

11213

PERFECT - każdy poziom angielskiego,

14710

DEFANT - pracownia pro1etyczna - po-

AG MA-ALARM, 53.29.77

DRZWI przeciwMamaniowe, kraty, ogrodzenia,
32-65-49

8255

PODRÓŻNIK. Najtaniej koncesjonowana linia: Lubeck, Hamburg, Bremen · wtooo,
piątki, zniżki. Przewozy międzynarodowe. Wynajem au1okarów. Gdańsk, Grobla Il, 31-62-97

18919

18661

DANA zaprasza Panów, 53-06-48
41181

JANET zaprasza, 21-64-74
18853

KLUB Paradis zaprasza 20.00 - 6.00, Sopot,
Zeromsł(iego 6, 51-49-60
15256

14701

PRZEJAZDY Rzym Florencja,
Bolonia, Wenecja, Wiedel\. Wideo, klimatyzacja,
31-40-42, 31-12-15
16407

PRZEWOZY ekspresowe - Rzym,
Turyn, Wenetja, Florencja, Mediolan, Werona. Ventus - Gdańsk, Grunwaklzka 116, 41•
62-41

MAXIMUM relaxu zapewni Ci Klub Manuella,
24-35-48
16855

SANDRA 22-24-61
14035

TAMARA zaprasza panów, 25-02-42
17097

t s.427

,,, TRANSPORT

SAMIDE -22-13-47. Przewozy rodzin marynarzy. Wynajem mikrobusów
14410

SKIFF-TIMING - przewozy Niemcy,
Benelux. Wynajem mikrobusów, autokarów.
Gdańsk, Długi Targ39140, 31-95-31, 31-23-46
111262

TRAPER ekspresowo Frar.ldurt, Stuttgart,
czwartki, 31-51-11, 41-36-54
14702

USA, Kanada. wycieczki ~uaf.
ne. grupowe, w.zy. Bilety lotnicze.
najtaniej. Ventus • Gdańsk, Grunwaldzka 116,
tel. 41-62-41

PRZESYŁKI

ekspresowe,

najtańsze pomiędzy Warszawą, Gdańskiem,

Olsztynem, Białymstokiem, Poznaniem, Szczecinem, Łodzią, Katowicami, Krakowem • już od
2200 zt/i(g.,,Van" - Gdańsk 43-23-06, Warszal'la 38-92-14 w. 204. Zainteresowanym prześlemy pełną ofertę cenową
7663

SPEDKON - transport - spedycja. 213292

6516

WEEKEND, Gdynia, Mściwoja 3, 21-7371, 21-88-21 Wloclly, Szwajcaria, Paryż, wycieczki szkolne, wynajem autokarów, mikrobu·
sów

5435

POlONEZ +przyczepa do Zamościa, 82-25-37
13412

TRANSPORT· 4t, tanio, 32-49-64
13243
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waga mporterzy
'Pollena-Gdańsk• S.A. zaprasza firmy do korzystania z uruchomionych na
terenach Zakładów w Gdańsku i Pruszczu Gd.

składów

celnych

produktów stałych oraz ciekłych (zbiorniki Al/V = 50 m3)

lnformac;e szczeg~o:.::·ło:._:w:_:::e-=======:::::;--;::.============.
tel. 37-01-11 wew. 319
'Pollena-Gdańsk' SA
80-958 Gdańsk
ul. Ku Ujściu 25

telex 51-26-35
•fox 37-39-1-4

Gdynia, Akacjowa 4 7, tel. 248-024

sprzedaje
w Rumi-Janowie tanie, atrakcyjne domy
szeregowe w stanie surowym otwartym ~_.__-ł
Ulga podatkowa.
Przyjmuje przedpfaty na domy szeregowe
w Rumi-Janowie na 1994 r.
8758
.,,._a,

AUTO

,._

NA GAZ
- włoskie

-

montaż

aa i

3da!\S(, tJ.KOCURKI 1

tel.1ax 31-n-46

------1--=1
9.00 · 18.00
t::lUIOrLLJ sob. 10.00 · 15.00

urządzenia

w FSO POLONEZ

I RADIA SAMOCHODOWE

ZABEZPIECZVMY AUTO
PRZED KRADZIEtĄ
atestowane blokady
f-my MUL-T-LOCK
- znakowanie pojazdów

I TELEFONY KOMORKOWE
I BLOKADY SKRZYNI BIEGOW

ul. Powst. Warszawskich 23

tel. 32-35-76

-Firma zdecydowanie kupi
w Gdańsku obiekt przemysłowy
o pow. min. 600 m.
Oferty: "Atlas" Łódź, ul. św. Teresy 105
Tel. (0-42) 52-87-40
.,,_
0
52-87-35
rTOSIL
52 _56 _00 Grzegorza Grzelaka

69 18

I ZNAKOWANIE POJAZOćW
1238.'.J

~~

~

GDYNIA

i

UL. POLSKA 24

1w!xry j

g}'f)JJJ

ul. Lilewska 18

~J§JJfhYJ '!JY~yiJ}ddJ !HDJ

natychmiastowa O Konkurencyine ceny
· 1 100 OOO zł/1 tonę
Wióry Wł 3 - 1 OOO OOO zł/1 tonę
Złom Wł

Dostowy J)Owyiej100 łon premiowane :fJ 00'.) ~ do każdej tooy i udział w~IOWOniJ cennych nogri.d.
Informacje tel. 31·52-09,31 ·10-41
73•3

nowoczesna
bezpieczna
tania

';, meble sklepowe
i gastronomiczne,
·c· paczkowarki próżniowe,
c-;-- krajalnice,
'i< kasy i wagi
elektroniczne,
,1, metkownice,

:h

- podstawowej obsługi komputera,
- obsługi fiskalnych kas komputerowych.
Zajęcia odbywać się będą w Prywatnym
Policealnym Studium Kupieckim
w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Miszewskiego 12.
Informacje

~~

i)Dutspan

_;OPZJJZ!~~

.~ ~,t~.USA_IKANADY

odzież dresowa dla dorosłych i dzieci, spodnie
Jeansowe, odz ież dziecięca, bluzki, spódnice, swetry.. .
O odzież nowa. kurtki Jeans-ocieplane, swetry dtugie,
spodnie jeans 130 OOO,- z VAT-em
O żarówk i 60, 75, 100, 150 W, 2300,- z VAT-em

O

tel. 41-00-76

"BRATPOL", GDYNIA-KARWINY I, ul. NOWODWORCOWA 19

wew. 39.

8.00 - 16.00, sobota 9.00 - 14.00 tel. 29-05-48

55 , 9

.Gold land
ul. Pucka 28
{0-58) 231-731

NAJLEPSZE POMARAŃCZE
GRAPEFRUITY I CYTRYNY

Owoce

tełJfax:

można zamawiać

WZORCOWNIA
Koszalin.
ul Zwycięsr-Na l 90/ l 92
tel.; (8941 42-54-<> l w.35

r 1 rnrnn

Cl."u,,1,-

w biurze w Warszawie,

w Dziale Handlowym

tel./fax 21-86-76, tel. 29-89-40, 29-88-80.
oraz w naszych magazynach-chłodniach:
Gdańsk - Nowy Port Nabrzeże Oliwskie
tcl./fax 43-70- 19, tel. 43-74-13, 43-62-39
Warszawa-Henryków, ul. Mehoffera 107
tel. 614-89-38, 614-89-24
ZSG WROZAMET S.A. Wrocław

~

®

~

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

ZAPRASZAMY DO SALONU SPRZEDAŻY!
KOPIARKI I TELEFAXY
DRUKARKI KOMPUTEROWE

C

Spółdzielnia Mieszkaniowa
.,Własny Dach"

oferuje do

sprzedaży

mieszkania kat. M-3, M-ł, M-5 w budynku przy ul. Morskiej 174 w Gdyni.
Moźliwoif adaptacji na pomieszczenia biurowe, gabinety itp.
Koszt I m' pow. uiytk. - 5.500.000 zł.
/19.DQllWMIJ [af?lne gromadzen/ewNe.:tu bttdcwlancgo 1100%/ do dnia zasiedlenia• 30.06.94 r.

Szczegolowe inform.cje można uzyskać wbiurze Sp-ni
Gdyni.i, 3Maja 27/31 m60. teł. 20-62-05
18902/pm

Zapraszamy !

AUTORYZOWANY DEALER. SERWIS

TELEFAXY
APARATY I CENTRALE TELEFONICZNE

•

Panas

IC

Spółdzielnia Mieszkaniowa
,, Własny Dach"

POJEMNOŚĆ OD 1/2 DO 144/288

uruchamia

REWELACYJNE KSEROKOPIARKI
CENY JUŻ OD 9.900.000 zł!

sp12edaż mieszkań w li części

p

b11dynku

przy ul. Pomorskiej IA w Rumi~Janowie.
Oferujemy mieszkania kat M-4 o pow. użytk. 66 m' i M-3 o pow. 55,6 m'.

Koszt 1 m' - 5. I 00.000 zł.

AUTORYZOWANY DEALER. SERWIS

~13/~e gromadzenie I 00% wkładu budowlanego do terminu zasiedlenia · kwiecien I 994 r.

Zaprasiamy do biura Spó!d11elni Gdynia, 3Maja 27/31m60, tet 21Ui2-05

Uwaga:

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdyni organizuje dla wlaściciefi
sklepów, hurtowni kursy
- z zakresu marketingu i reklamy dostosowane do potrzeb uczestników
- pedagogiczne dla właścicieli prowadzących w swoich przedsiębiorstwach
szkolenie uczniów.
Kursy odbywać się będ~ w Prywatnym Policealnym Studium Kupieckim
:
w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Miszewskiego 12.
!
Informacje szczegółowe, tel. 41-00-76 wew. 39.
,ssoz
•----~------

i

8 rolety ol<lenne • zapalnlczkl • wentylatory
O blellznę damską • maszyny do pisania
• krzesra biurowe • Vv)'1<1adzlny dywanowe

Przedstawiciel i wyłączny
Agent Handlowy Firmy
OUTSPAN INTERNATIONAL LTD.
w Polsce

8

Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa

materiaty eksploatacyjne do kserokopiarek Canon

zaprasza

~wrzeszcz·

ogłasza

przetarg ofertowy na lokale użytkowe:
- ul. Lilli vVenedy 18 c - 188 m2 pow. biurowej
- 188 m2 pow. ma!}azynoU'ej
(możliwość najmu części lokalu)
- ul. Partyzantów 44
- 158,67 m2 pow. handlowej
(obecnie sklep mięsny)
wraz z zapleczem
- 64,27 m2 pow. piwnic
- ul. Partyzan/ów 103 a - 130 m2 pow. piwnic
do adaptacji.
Wyposażenie lokali: energia elektryczna, wad. kan ., c.o., c.w., telefon.
Oferty określające wybrany lokal i pow. najmu,
cenę za m 2 oraz przeznaczenie lokalu należy
składać w terminie 14 dni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu.
Informacji udziela Dział Techniczny, tel. 41-8037.
6812

do Kaszubskiego
~Q.r::npleksu

Wypoczynkowego

E3l!lJ ffł~G~\V®~~
Dzierżążno

w CENIE PROMOCYJNEJ
już od 120 OOO zł/ dobę
Oferta ważna do dnia 30 listopada 1993 r
Vouchery pobytowe sprzedaje
Dział Turystyki
Gdańsk, ul. Heweliusza 8
tel. 31-48-16 fax 31-63-01 tlx 51-2811
x,u

(noprzeciwkc Dworca Głównego PKP, przy wyjściu z tunelu)

CZVSCIWO
bawełniane

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

I

-duży~bór

oferuje po atrakcyjnie niskich cenach
posiłki regeneracyjno-profllaktyczne
w stołówkach:

zatrudni
- pracownika do działu kadr (znajomość maszynopisania)
- głównego księgowego
- instruktora aerobiku
- instruktora rytmiki
- lektora języka angielskiego
"'
Iriformacja telefoniczna w godzinach - 12.00 - 15.00.§

k. Kartuz

Szczególnie polecamy rodzinne pobyty weekendowe
(i nie tylko) dla m ieszka ńców Trójmiasta, w ramach
których oferujemy: nocleg, całodzienne wyżywienie
oraz korzystar1e z całej infrastruktury ośrodka

Komunalne Przedsiębiorstwo
.Usfug Mieszkaniowychi Socjalnych

Miejski Dom Kultury
w Gdańsku-Oruni

········••··········1

UPCY !!! ·

00001~

AGD - artykuty gospodarstwa domowego • wagi
szwedzl<Je EKS Gł zegary G kalkulatory, databanki,
translatory 9 nesesery i walizki • sztuane kwiaty

•

Na życzenie klienta zapewniamy transport do
odhiorcy.

Zapraszamy Państwa na TARGI ARTYKUŁÓW
KONSUMPCYJNYCH "DOMEXPO" w POZNANIU
25 - 28.10.93, pawilon 5

A

szczegółowe

\j 16601

lNĄN/f(KłzYJi<LEP DETALICZNY

RENOMOWANEJ ŚWIATOWEJ MARKI
W STAI.EJ OFERCIE

gastronomia

s

215322

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług ~~
w Gdyni organizuje kursy w zakresie:

Płatnośi

urządzenia chłodnicze:
lady, szafy, regały,

ff

80-336 GDAŃSK ul. Czyżewskiego 38 I p.
tel. 52 50 41 wew. 286 287
te 1./ fax 52 32 23

'

KUCHENKA z WROZAMETU

0 ·~

r1lr:~:~~~!:~~::~~~~~fl~~~~~~

,,CENTROZŁOM''

I AllTOALARMY

*:)f

Zgłoszenie osobiste: CSK, Sopot, ul. Poln~ 1, tel. 51-64-38
(wejście od ul. Rybackiej, Gdańsk-Zabianka}

Zapraszamy

Gdańsk,

00

F

osoby z doświadczeniem we wdrażaniu
systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Atrakcy;na odzież męska, damska,
dziecięca z czyste; w"ełny, bmyelny

i!wp"!lp

~1~
0::1w~jri.::.•;=' i•.=·i:11~:i:,;i:::::;,;:,;;::1;~:\::::1:f: ;=i,: :1:~11::J1::i::l;1,1

a

zatrudni

Gdynia, 1O Lutego 35

0140

TOWARZVSTWO
INWESTYCYJNO-BUDOWLANE

r•'4

- ---

computar )tucJio k<'l,jko~_

- sprzedaż promocyjna
(obniżone ceny)
Surowce wtórne
Gdańsk

Gdańsk,
Gdańsk,

ut. Ogarna 107/108. tel. 3 1-34- 75
ul. Czarny Dwór 6, tel. 53 29-51
Gdynio, ul. Dębińskiego 72, tel. 20-94· i 7

ul. Śluza 2 [boczna od Ł;jkoweJ)

tel. 31-39-18

0422

N

8 18 •
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Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych

ZAWIADOMIENIE

w Gdyni, ul. Hutnicza 35, tel. 23-68-21
ogłasza

I i li przetarg nieograniczony na sprzedaż

Budynku administracyjnego w budowie pow. użytkowej 2030 m2
Budynku warsztatowego w budowie pow. użytkowo 3237 m'
Wiaty magazynowej w budowie pow. użytkowo 1233 m 2
Budynku stacji transformatorowej pow. użytkowo 34 m
5. Ogrodzenia terenu
6. Utwardzonych tymczasowych dróg dojozdovvych
;, oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 13 978 m2 działki
,: 405/1 i 406/4 km, 14, KW 17303 położonego w Gdyni przy ulicy Hutniczej 34.
Ceno wywoławcza w I przetargu wynosi 3 300 OOO OOO zł.
, I przetarg odbędzie się dnia 9 listopada 1993 r. w siedzibie przedsiębiorstwo.
1 li przetarg odbędzie się 16 listopodo 1993 r.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• 1. Złożenie pisemnej oferty zawierającej cenę nabycia wraz z trybem
płatności, zobowiązanie do pokrycia kosztów nabycia.
f 2. Wpłacenie wadium 10 % ceny w kasie przedsiębiorstwa gotówką
• lub czekiem potwierdzonym do dnia poprzedzającego przetarg.
.
l Oferty należy składać: w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem "przetarg" li
1
pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gdyni. ul. Hutni- li
czo 35.
{
Zastrzega się prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami oraz :j\
· unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. Przedmiot przetargu można T
oglądać w dni robocze.
T
Informacji udzielamy na miejscu.
ss12
1.
2.
3.
4.

!

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 28 ustawy z dnia
12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1989
r. nr 17 poz. 99 z późniejszymi zmianami) art. 1 pkt. 25
ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy
organa gminy a organa administracji rządowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. nr 34 poz. 198,
nr 43 poz. 253 nr 87 poz. 506 oraz art. 18 ustawy z dnia 8
i marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 16
i poz. 95 z 1990 r.)
I Burmistrz miasta Pucka zawiadamia, że w dniach
28 października do 17 listopada 1993 r. w godz. 10.00 14.00 w budynku Urzędu Miasta w Pucku, ut. 1 Maja 13 wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Rewaloryzacji Śródmieścia miasta Pucka.
Niezbędnych wyjaśnień dotyczących projektu planu
udzielać będzie inspektor ds. budownictwa oraz w dniach
3, 1O, 16 listopada 1993 r. w godzinach 10.00 - 14.00 pro\ jektanci planu.
Zainteresowane organa administracji państwowej, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne mogą zgłaszać uwagi
i wnioski dotyczące planu w okresie jego wyłożenia.
.15
Burmistrz Miasta Pucka

I
i

\z04

Zaopatrzenia I Trc"łnsportu PLO w Gdyni,
,
ul. J. Wiśniewskiego ZO
przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej
wymienionego autobusu

Zakład

~
~

~

~ ogłasza

~
~

I~

Autobus Sanos S415, nr rej. GOS 618 I\ rok. prod. 1984
cena ~ofawcza 125 OOO OOO,-

i
~

~ Przetarg odbędzie się w dniu 4.11.1993 r. o godz. 10.00 w stołówce Stacji
~ Obsługi Samochodów PLO w Gdyni, ul. Redłowska 50/52 .
Autobus można oglądać dwa dni przed przetargiem w godz. 10.00 - 14.00
~ w Stacji Obsługi Samochodów przy ul. ,~edłowskiej 50/52.
Obowiązujące wadium w wysokości 1O % ceny wywoławczej należy wpłacić
do kasy Stacji Obsługi Samochodów przy ur. Redłowskiej 52 najpóźniej
~ w przeddzień przetargu .
;§ Zastrzegamy sobie prawo odstąpi enia od przetargu bez podania przyczyny.
~ Jednocześn ie informujemy, że posiadamy do upłynnienia poza przetargiem
następujące środki transportu:
~
1. Jelcz 3 W/317 wywrotka, rok prod. 1989
- szt. 2
•i
2 . Ptug odśnieżny P0-64 lJ
- szt. 2
3. Naczepa Trailer, rok prod. 1980
- szt. 4
4. Star cysterna A-3-574, rok prod. 1988
- szt. 1
~ Informacji udzielamy pod nr. telefonu 278-004, 22-36-72
5513
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IMP\IBZY'
----,'--"'-' ~Sł~ ,~-- -..
......

_TEAT_RY
Opera i Filharmonia
- Koncert Symfonicz-

He~on-Kameralne, Trzy kolory
· N 1eb1eski - fr Jszwajc ./pt,J., od
15 I.. g. IO, 12 (seanse zamk.nię- \Wł.
te), 14, 20; SKSF (zamknięt-:). !!. .
16 18
~ lś

ny, dyr. JeIZy Maksymiuk. g. 19

~-

'

GDAŃSK, Poczty

Żak, Pajęczarki, pol., od 15 l., g. •
17; Myszy i ludzie. USA. od 15 .
1.,g. 19
NOWY PORT, Nord, Mistrz dc,korolk1, USA, od 12 I., g, 16. , 1
18; Wsp,rniali Baker Boys.-USA,
od 15 I., g. 20
~-

i Telekomuni-

kacji, wg. 10-16

M111.eum Archeologiczne. ul. Mariacka 2jf26 · wystawa „Zbiory
afrykafakie Muzeum Etnograficznego w Oliwie"; ,,Życic codzienne w staro7.ytnym Egipcie" czynna codzi,·r.nie od g. 9-16,
środa - 10-17; sob. i niedz. 10-16;
oprócz pon.
Żuraw, Budynek „B", statek-mu-

f

zeum „Soldek" t>raz Mu:zeum na
Ołowiance - wtorek do piątku
godz. 4.30-16; w sobotv 1 niedziele oJ 1O do 16; poniedŻialek . nieczynne
Oliwa (ul. Bytowska la) - Z.abytkowa Kuźnia Wodna nad Potokiem Oliwskim. wg. 10-15
Muzeum Narodowe w Gdańsku
czynne - śr., czw., piątki, sob.,
nicdz. godz. 9-15, wtorki godz.
I I -17: pon. - nieczynne

Muzeum Historii Miasta Gdańska
(ul. Długa 47) czynne: wt , śr.,
czw., sob.,: 10-16: nicdz. 11-16.
pon. i pt. - nieczynne.
Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział

Sztuki

Współczesnej

w Oliwie - Pałac Opatów: niedz ..
10-16; wt., śr., czw., pt., sob. 915. pon nieczynne

GDAŃSK, Neptun, Jurassic

Park. USA. od 12 I., godz. 10,

OR UNIA, Kosmos. Zabójcza
bror1 lll, USA, od 15 1., g 17
PRUSZCZ GD., Ikar. Snajper.
USA, od 15 I, g. 18, 20
Krakus, Smętarz dla zwierzaków, USA. od 15 !., g. 16.30;
Skaza, USA, od 18 l., g. 18.30
WRZESZCZ, Znicz (dolby stereo) - Jnrasstc Park, USA, od 12
1..g. 15. 11.30.20
Bajka. Wędrówka do domu
USA, bo., g. 16 (dubbing); Boha~
ter ostatniej ak-.:ji. USA. od 15 1.,
g.18.20
Zawisza, Kochanie powięknyIem dzieciaka, USA, od 12 I.. g.
16; Zabójcza broń III, USA, od
15 I., g. 18; Twin Peaks, USA,
odl51.,g.20
SOPOT, Bałtyk, Wędrówka do
domu, bo., USA, g. 16. 18 (dubbing); Ucieczka niewinnego, wł..
od 151., g. 20
Polonia, Hot Shots Jl, USA, od
12 1., g. 16; Bohater ostatniej ak,'ji. USA, od 121., g. 17.45, 20
IDF zastrzega sobie możliwość
.
zmiany repertuaru

- Lepiej rozmawia się w in~tytucjach i urzędach, gdy wiadomo, że my nie czekamy na
pieniądze, tylko też je zbieramy - mówi dr Bogdan Lamparski, dyrektor szpitala. - Te nasze akcje spodt,bały się wojew odzie. DodaI nam I .2 mld zł,
a do tego Zi.alazl sponsora,
który wpłacił na konto rentgena O,5 mld zł. prosząc jedno-
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GDANSK, ul. Długa Grobla 7
(tel. 31-52-51); WRZESZCZ, ul.
Grunwaldzka 60 (tel. 47-25-42);
GDAŃSK- PRZYMORZE , ul.
Opolska 3 (tel 56-38-22);
GDAŃSK-ZASPA. ul. Pilotów 21
(tel. 56-92-71); SOPOT. ul. Grunwaldzka 64 (tel. 51-21-541

OSTRE

livzuRv
Chirurgia - IT Klin. Chirurgii Al'lf,
Gdańsk. ul Kietur:tldsa ! ; Interna lll Klin. Chor. Wewn. AM,

•

Gda11sk, ul. Kieturakisa l: Okulistyka - Szpital Miej~ki, Gdańsk
Zaspa, ul. Jana Pawła Il nr 50

"
~
~-

Zespoły wyjazdowe zostają prze- W,
niesione do Oddziału Gdańsk- ""
Zaspa, ul. Pilotów 21
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8, wejście od ul. Mieszka I.
telefony: 51-11-56, 51-24-55
i tel. aiann. 999
WYJAZDOWA POMOC LEKARSKA, dzieci, dorośli. EKG,

~,

LEKARZ DOMOWY, ALK~E- ~'-i.
DYK.31-89-53 ,20-68-16
,
POGOTOWIE WETERYKA- '
RYJNE · 983: 52-06-8 l. CA- ~
ł.ODOBOWO.

Ambulatorium chirurgiczne czynne l:alą dobę.
- Laryngolog przyjmu_je w dni powszednie w g. 20-7.30, w soboty
robocze 19.30-7.30, w wolne sobotv, niedzieie i ;więta - całą dobę
·. ,romatolug w dn; powszednie
wg. 1930-7.30. w soboty robocze, wg. l730-7JIJ, wolne soboty. niedziele 1 święta· całą dobę
ZASPA, ul. Pilotów 21 · czynne
rnłą dobę - tel. 999.
- wypadki, nagle zachorowania
i przewozy chorych, tel. centr 56-69-95. 47-82-~ 1
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę .
Przychodnia Międzyrejonowa, ul.
Startowa 1 - w doi robocze w g.
19-7.30
- lekarz pediatra, lekar7 ogolny
w wolne sob., niedz. i święta wg.
8-8 oraz stomatolog ,godz. l 0-16
- gabinet zabiegowy dziecięcy
w dni robocze wg . 19 -7.JD,
w dni wolne od pracy wg. 8-8,

GDAŃSK, dyżury

0fic.:rów Komendy Wojewódzkiej Policji, tel.
39-53-33; oficer dyżumv ruchu
dror:,iwego, tel. 31-92-12.
SOPOT. dyżury oficerć>w Komendy Miej,kiej Policji, tel. 5130-51, 997; STRAŻ POŻAR·
NA: 998 (dla Sopotu i Gdańska)
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:
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TELEFONY INFORMACYJNE -..
Telefon Z.aufania - Anonimowy ~
Przyjaciel, tel. 988 (od godz. 16 ~
do 6 rnno).
'"

PRZEDSIĘBIORSTWO PO- ;

GRZEBOWE „CHARON"

z tym, że sopocki ZOZ też postanowił kupić
aparat rentgenowski (w poło
wie sfinansuje go kasa mia,ta,
drugą część zapłaci wojewoda)

I Koncerty, koncerty...
Dziś wyjątkowo o godz. 19,
odbędzie się kolejny koncert

Realizacja tego zamierzenia
o tyle łatwa, że w komorach zsypowych nigdy nie było
śmieci. A to za sprawą samych
lokatorów wyrzucających odpadki do zewnętrznych pojemników. Jako pierwsze powstały sklepy wielobranżowe
i mięsny. W przebudowanym
pomieszczeniu, przeznaczonym pierwotnie na odpady, zawisły na hakach kiełbasy
i szynki. Sukces dwóch pierwszych inwestorów zachęci! następnych. W efekcie, na osiedlu zagospodarowano dotychczas 6 k.omór zsypowych. Znalazł się tam m. in. kolejny „warzywniak", magiel oraz ... kobyła

.

Usługi

pogrzebowe, telefony: ' .
82-37-96 oraz 48-45-69 i 48-45- ·
68 czynne całą dobę
Zakład Usługowo-Pogrzebowy i!'i,_
,,zieleń", Gd.-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 76: Usługi pogrzebo- "
wo-przewozowe czynne całą do- ~
bę, tel. 41-20-71 1 do godz. 15: ~
41-73-35.
POGOTOWIE TECHNICZNE ~•
GDAŃSK - cieplo,.rnicze: 31 - l..%r
20-88, 993; - energetyczne: 41- '
23-23, 991; - gazowe: 31-18-68,
52-14-62, 992; - techniczne
PKM: 995; - wodociągów i kana- j,
lizacji: 31-20-67, 994: - opiekuilcze państwowe: 41 -10-42
~
SOPOT - gazowe: 5 I -10-68 ~
(czynne w g. 6-22); - wodocią- [
gów i kanalizacji: 51-40-55, 994

do reportera
Na przystanku cramwajowym
mieszczącym się przy al. \Vojska Pobkiego w poblii.u skrzyżowania z ul. Zamenhofa, we
\Vrzeszczu, zdjęto z wiaty chroniący przed deszczem daszek.
Pasażerowie mają nadzieję, że
ZKM zdąży go założyć jeszcze

przed jesiennymi szanigami.

Ominąć go nie moina
Aby dolIZeć z przystanku autobusowego na ul. Dragana do
domków jednorodzinnych. na
Wzgórzu Mickiewicza (Nie-

misariat. Kosztem prawie 40
milionów złotych przystosowano niewielkie pomieszczenie
dla funkcjonariuszy policji
urzędujących do tej pory na
Morenie. Zakupiono biurka
i potrzebne meble, nie udało
się jedynie zainstalować telefon u, który Telekomunikacja
Polska SA obiecała podłączyć
w ciągu 3 lat.
Inwestorzy z Niedźwiednika
na prowadzoną działalno~ć mają zgodę san.-epidu. W zagospodarowanych przez nich pomieszczeniach nie ma bowiem (
j.,kichkolwiek śladów wskazujący-.:h 1:a p,.'erwotne ich prze- \
znaczerne.
aks

Dziś
ściele

•

o godz. 19.15 w Ko-

NSPJ w Gdyni chór Fil-

harmonii z Saratowa (Rosja)
pod dyrekcją Ludmiły Licowej
zaprezentuje muzykę cerkiewną. Chór wystąpi także w piątek
o godz.19 w POiFB.

Rudera z ulicy Leczkowa

Strasz yd
Budynek praktycznie nie ldnlele, a władze mlelskle malq
1 nim sporo kłopotów. W 9clań1klm magistracie powled1la•
no nam, ie zainteresowanie obiektem iest duie. Jednakie
nie potrafiono wskazać Inwestora, który chciałby w reslau•
rację budynku „wpompować" mlllardy złotych. Być moie
przetarg wyłoni nowego włałclclela dworku Leczkowa.
Obiekt jest zupełnie zniszczony. Otoczony płotem bynajmniej nie odstrasza. W ruinach przesiadują niekiedy mło
dzi ludzie. Jest miejscem zabaw dziecięcych oraz kryjówką
dla popijających alkohol. Straż
pożarna była wzywana do rudery już wielokrotnie. Policja
nie jest w stanie bez ustanku
pilnować budynku.
Pojawiła się szansa, że dworek zńajdzie bogatego właści
ciela, kiedy radna Krystyna
Jackowska zaproponowała aby

Peizaie holenderskie

Fot. Bogusław Nie:,nalski

Przypominamy, że telefon
do reportera czynny jest co•
dziennie z wyjątkiem sobót
I niedziel w godz. 10 • 13.
Przepraszamy jednocześnie
za zmianę dotychczasowego
numeru telefonu. Czekamy
na Państwa sygnały pod numerem 31-50-41 w. 202.

Cykl pejzaży holenderskich
Magdaleny Majewskiej oglą
dać można w galerii „Polibuda" w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej. Artystka ,
absolwentka gdańskiej Pań
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych, od kilku lat zafascynowana jest krajobrazem
Holandii. Kraj ten - zaułki Amsterdamu i widoki tamtejszych
wsi, z charakterystycznymi
wiatrakami - autorka przedstawia w wykonywanych na gorą
co, w plenerze, akwarelowych
szkicach. Obrazki te, jakby nie

dokończone, oddają

specyficzne dla Holandii klimaty, widać
w nich fascynację artystki kolorystyką tamtejszych pejzaży.
- Bardzo lubię - mówi Magdalena Majewska - pracować
w plenerze, Amsterdam przypomina mi Gdańsk, być może
stąd mam do tego miasta coraz
większy sentyment. Tam jednak świat!o jest zupełnie inne ,
niż tutaj, kolory są bardziej jaskrawe, intensywne. To wszystko starałam się oddać w swoich, przywiezionych z Holandii, akwarelach.
KK.

·-

K

ied)'Ś w barakach prrn ul. Kartuskiej 63A mieścił

się

hotel pielęgnforski. Kiedy piel~gniarek ubj Io
i pomieszczenia opustoszały, Miejski O~rodek
Pomocy Społecznej w Gdańsko widziedawil budynek
od Szpitala Wojewódzkiego, Powstał tu o~rodek dla
uchodiców z Jugosławii. Po jakimś czasie Jugosło1'ianie
tab. zdewastowali posesję, że nadawała się do kolejnego
remontu.
W tym samym czasie dyrektor Szpitala
Wojcwódzkii:go, a jednocześnie prezes Wojewódzkiego Zarządu PCK., rozpoczął w~pólpracę z pomocą spolcc:mą. Widziano potrzebę stworzenia ośrodka dla osób starszvch
prlCwlekle chorych, dla których nie ma n{kJsca I\' szpitalu. a w dmr.u nie mają opieki. Na
miejsce w domu pomocy spolcczneJ czeka
~ię bardzo długo, a siostry PCK nie mogą
prwhywać z chorym w domu całą dobę
TAXI NA TELEFON ~ W wyremontowanym budynku przy c1!. KarHallo Taxi Gdańsk. tel. 91 -91. ~'§! tuskiej row~tal więc o,,,. '"' "'.,:~ku11czy
316-316,31-91-91 (x400)
~ dla Dorosłych.

11
I
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z tych planów nie wyszło,
a Rada Miasta musiała anulować uchwalę dotyczącą przekazania. Przyczyny odstąpienia
przedstawicieli Towarzystwa
od przejęcia dworkU, nie są
znane w urzędzie.
Pieczę nad Dworem Leczkowa trzyma konserwator zabytków. Dlatego też nowy wła
ściciel będzie zobowiązany do
jego odbudowy z zachowaniem

o

znajdujących się tam historycznych elementów.
Od Wiesławy Gie!o. naczelnika Wydziału Gospodarki Terenami w gdańsk i m UM dowiedzieliśmy się, że cenę wywoławczą na dzisiejszy przetarg ustalono w wysokości pon ad 30 mln zł - Nabywca zapłaci za budynek tylko 50 procent ustalonej ceny, bo tak zakładają przepisy - powiedziała.
Wpłaci t akże do kasy urzędu
ponad 100 mln zł za 99-letnie
użytkowanie terenu pod obiektem.
W warunkach przetargu zaznaczono, że dworek ma zostać
odbudowany w ciągu czterech
lat i nie może być przeznaczony na dom mieszkalny.

Qba
-

·-

-

iotr Jaholkowski (34 lata) urodził się w Sopocie. Gdań
szczanin z wileńsko-nowogródzkimi korzeniami. Od 1980
roku związany ze środowiskami kontestującymi komunistyczną rzeczywistość. Projektowa! i wykonywał plakaty , znaczki
pocztowe, pieczątki, gazety i transparenty. Od 1986 roku zatrudniony w SPUW „Gdańsk" jako robotnik wysokościowy. Studiował rekreację w gdańskiej AWF w latach 1980-85. W 1989-91
był studentem PWSSP w Gdańsku na wydziale rzeźby.

Jahołkowski wCotton Clubie

Więcej ciepła
Kaloryfery w budynkach
3 la i 35 przy ul. św. Ducha
w Gdansku są zaledwie letnie skarżą się zzięb!iięci lokatorzy.
h1terwen..:je w ROM nie pomagają. Może pomoże nasza notatka.
(es)

Zarząd Miasta przekazał budynek nieodpłatnie Towarzystwu
Polska-Niemcy. Jednakże nic

.,

-

kwidowany

Remont i wyposażenie zapewni! WZ
PCK. MOPS opłaca utrLymanie pen~jonariuszy i pracowników oraz dzierżawę i utrzymanie budynku. Przebywające w ośrodku
osoby płacą jedynie koszty wyżywienia (ok.
900 tys. zł), choc iaż są i tacy, którzy mie szkają tu za pieniądze z pomocy społecznej.

Po Jugosłowianach
-staruszkowie
Obecnie w ośrodku przebywa 30 pensjonariuszy, ale co tydzień umierają trzy, cztery
osoby. Najstarsza pensjonariuszka ma 95 lat,
najmłodsza 28. Wszystkimi trzeba się opiekować całą c'.-:>bę, mii;,,; Le uoi\Ji,uie chorych
jest 70 proc. Większość trzeba karmić, myć.

Pościel musi być zmieniana dwa, trzy razy
dziennie, gdyż wielu nie Lglasza swoich potrzeb. Wszystko to za symboliczne wręcz
wynagrodzenie (I mln 600 tys.), nieporównywalne do obowiązków i wkładanej pracy,
wykonuje 18 sióstr PCK i 4 pidęgniarki.
Leki dla pensjonariuszy do końca roku zapewnił PCK . Co dalej, nie wiadomo. Potrzebna jest także pralko-suszarka, elektrokardiogram . środki opatrunkowe i czystości.
Dzięki pracy personelu ośrodka i pomocy instytucji, które go powołały wszystko działa
bez zarzutu. Istnieje także możliwość okresowego umieszczenia osoby starszej, wymagającej opieki. której nie można jej zapewnić
w domu (np. wyjazd najbli ższej rodziny).
Dla tych, którzy mogą wspomóc ośrodek.
podajemy numer konta:

Bank Gdański I O. Gdańsk Nr 301804900661-132, z dopiskiem Ośrodek Kartuska 63A.
(MW)

Mimo że jest to pierwsw wystawa prac Jaholkowskicgo wiele
jego obrazów wywędrowało poza granice kraju - do Niemiec,
Francji, Szwecji, USA, Kanady, Japonii.
Piotr mówi o sobie i swoim malarstwie: ,,Maluję obrazy
z wdzięczności, z zachwytu, czasem ze strachu, czasem z miłości,
czasem ze smutku. Czasem ze zdumieniem dostrzegam, jak wrnz
ze zmianą światła PIĘKNO i PRAWDA zmieniają się w TRAGEDIĘ - teatralny gest, rolę odgrywaną w śmiertelnym zapamiętaniu
w pustym już od dawna teatrze. Mam swoich mistrzów, z którymi
lubię czasem porozmawiać o życiu, o malowaniu: Matisse, Magritte, Chagall, Dali, Ernst. Cezanne, a czasem to zupełnie inni faceci".
Otwarcie wystawy nastąpi dziś o godz . 19 w „Cotton Clubie"
w Gdańsku, ul. Złotników 25/29.

P0t.;ICY4'NA
Kradzieże

samochodów

ciągu ubiegłej doby wła
ściciela zmieniło 8 pojazdów.
Najtańszym z nich był fiat

W

l 26p - za „jedyne" l O mln skradziony z ulicy Chrobrego
we Wrzeszczu. Właściciel wartość straty ocenił na IO mln.
Kilka ulic dalej. przy Kościu
szki ukradziono z kolei mercedesa 200 D za 26,5 tysiąca marek.

„Trafione" mieszkania
Włamywacze splądrowali

Z trzech

mieszkań.

7

wynieśli

znaczny lup. Z bloku przy ulicy Góralskiej na Niedźwiedni
ku nieznani sprawcy ukradli
wieżę „Sony", magnetowid
i dużą lic zbę ubrań o łącznej
wartości 40 mln zł. Większego
pecha mieli mieszkańcy bloku

/1: .Koldmhę

redag·

na Cygańskiej Górze. Z ich
mieszkania wyniesiono gotówkę, magnetowid, aparat fotograficzny i biżuterię warte 96
mln zł. Takie same przedmioty
zniknęły w złodziejskich torbach z mieszkania położonego
na 11 piętrze w bloku przy ulicy ,Pilotów. Straty 83 mln.

Zabianka chuliganów
Do dwóch „wyczynów"
chuligańskich doszło na Ża

biance . Na parkingu położo
nym obok szkoły przy u licy
Szyprów p rze bito dwa kola
w zaparkowanej toyocie.
Natomiast przy ulicy Subislawa nieznani sprawcy prze wrócili jedno ze stoisk. Właści
ciel kramiku z kosmetykami
ocenił swoje straty na pól miliona .

aks

· •ip6ł;'.'.ki~r. Elibiet~ Przewofoiilk,

;Stani$r;t#p·ajkQ,
jati.ą @'icdz, Jakub Urbański, Adl'es
•.dz,ialm
Go,u\sk,
Tari 1fUW1!'/}N1fJehJ l.:-45-17
"
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MATERIAŁY

BUDOWLANE

ROBOCZA
~--~- -',

KOLOROWE KOMBINEZONY
I UBRANIA ZE ZNAKIEM
n\/OJEJ FIRMY!!!

~kabel:

,~/
,~

/

' , ::1/

81-038 GDYNIA
o!. Hutnicza 35
tel. 23-00-60, 23-64-99,
GDAŃSK

P.H. VOLT
ul. Grunwaldzka 417
tel. 48-45-04

LĘBORK

ul. l Armii Wojska Polskiego 42
tel. 059 -626-548
KOŚCIERZYNA

FARBEX s.c.
ul. H. Sawickiej 4
tel. 86-45-83

Wybierz spośród 2500 artykułów
GDYNIA

symfoniczny Filharmonii Bał
tyckiej. Dyrygować będzie gościnnie Jerzy Maksymiuk. Jako
solistka wystąpi gdańska śpie
waczka Barbara Sanejko - sopran. W programie - utwory L.
van Beethovena.

For.M. Kostun

dźwiednik), lTZeba pokonać po
drodze głęboki wykop. Mieszkańcy chcieliby dowiedzieć
się, kietly wreszcie zostanie zli-

ODZIEŻ

GDAŃSK-ORUNIA

MańaGiedz

Osiedle Niediwiednik jest usługową „pustynią". Sytuacja
taka jest s1nególnie widoc111a na ulicy Góralskie!, gdlle
mieszkańcy kilkunastu wysokich bloków mieli do niedawna
do dyspozycji tylko jec!en nlewielkl sklep spoiywc:q I „wa•
rzywniak". Kilka przedsiębiorczych osób wpadło więc na
wylątkowo orypinalny pomysł zagospodarowania mieszczą•
cych się w wiezowcach zsypów na pomieszczenia usługowo•
handlowe.

Telefon

-RATUNKOWIC. -

karz ogólny gabinet zabiegowy
dla dorosłych w wolne sob., niedz.
i święta - całą dobę, w pozostalc
dni w godz. 19-7
- poradnia dla dzie.:i chorych i gabinet zabie!!owy w wolne ,ob.,
niedz. i święta - Ćalą dcbę w pozostałe dni w godz. 19-7
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 48
-czym1e całą dobę-wypadki - 999
- nagle zachorowania i prze>.,ozy
chorych: tel. 32-29-29. 32-39-24.
41-IO-OO.

należy.
W związku

na ,,śmieciach''

·.
~

POGOTOWIA

GDAŃSK, ul Aksamllna I - le-

jest szansa, że Villa Sistemi
Medicali obniży cenę o wysokość podatku. V AT-cm niech
martwi się budżet.
Sopocka firma Malbud,
w której udziały ma Urząd
Miasta, na ulgowych warunkach przystosuje szpitalne pomieszczenie rentgenowskie.
Pieniądze na jego adaptację
szpital zarobi sam. 30 listopada
odbędzie się wielka, masowa
impreza andrzejkowa w hali
Sopockiego Klubu Tenisowego. Bilety wstępu będą kosztować po ok. 50-70 tys. zł. Przewidziane są najróżniejsze
atrakcje, m.in. przepowiadanie
przyszłości z lanych figurek
woskowych przez najprawdziwszą wróżkę. Będzie też losowana główna nagroda, na razie owiana tajemnicą.
Za pomysłowość i aktywność sopocki szpital został nagrodzony przez Ministerstwo
Zdrowia dwoma bronchofiberoskopami do diagnostyki chorób nowotworowych. W projekcie jest też przekazanie
szpitalowi mikroskopu nowej
generacji do diagnostyki bakteriologicznej.

łu V AT. Ponoć szef resortu
zdrowia zwrócił się już z proś
bą do ministra finansów
o umożenie V AT dla sprzętu
medycznego. Odpowiedzi jeszc.zc nic ma. W związku
z tym, że czekanie na nią może
trnchę potrwać, szpital wystą
pił do Instytutu Gruźlicy
o uznanie sopockiego oddziału
gruźliczego za jednostkę naukowo-badawczą. Te ostatnie
V AT nie płacą, a szpital prowac!Ląc prace badawcze na zlecenia IG lub AM do takowych

Handel

I

OLIWA, Podstacja Pogotowia
Ratunkowego, ul. Grunwaldzka ;.._.
571 - działalność zawieszona. ,.

57-63-25, 56-27-.W

o anonimowość.

Fundacja Rozwoju Nauki
z Warszawy, której prezes jest
rrzedstawicielem włoskiej firmy Villa Sistemi Medicali, zaproponowała szpitalowi kupno
rentgena za 2,5 mld zł. Na
sprz~t pieniądze są. Brakuje
natomiast 400 mln zł na podatek skarbowy i 600 mln z tytu

Il.

· gabind zabiegowy ogólny, ·"
w wolne sob., niedz i święta [
wg.8-18.
,.

APTEKI

rentg n

Od ponad pół roku Sll:pital przeciwgruilicsy w Sopocie
prowacb.l działalność menedierdcą, szukaląc pieniędzy na
nowy aparat rentgenowski. Dzięki balom prezydenckim, Io•
feriom fantowym, aukcjom dzieł sztuki udało sit zebrać
700 mln d. Aparat firmy Siemens miał kosztować 4 mld d.
Po wprowadzeniu VAT jego cena niestety Wlrosła poniewai
spnęt medyczny obłoiony Jest 2.2•proc. podołkiem. Wyda•
wało się, ie s:i:pital jui nigdy rer.tgena nie kupi. A jednak...
w pr:zynłym łygodniu • ro1poczynaią się w pomleS1czeniach
prac~ adaptacyjne. Sam aparcł powinien byi zamontowany
około 15 listopada.

I

Państwowa
Bałtycka

Wytańczony

I

.. a k„US
~
13hl
o a .:r ostatmeJ
c.11,
A, od ~15 1., g. 12.30; Sliver, USA, od
18 I., g. 15, 17.30. 20
·,t-

ul. JEDNOŚCI ROB. 223/225
tel. 39-02-20 do 26 w. 21 O
ul. SŁUPECKA 12 ( boczna od Warszawskiej)
tel. 20-80-82

8365CIBO

ceny fabryczne m.in. FAEL, EWO, SPAMEL
, :v •EHWJl1łilt
•
INWESTORZE: KUPUJĄC UNAS UNIKASZ KOSZTÓW ZAOPATRZENIA

-cement, wapno i inne ogólnobudowlane
·płyty i dachówki bitumiczne Onduline
-materiały izolacyjne
·blachodachówka Finlandia i Szwecja
-cegły i płytki klinkierowe
-wełna izolacyjna Gulltiber - Unimata
•blacha czarna i ocynkowana
-chemia budowlana: zaprawy, klei do tapet
-stal zbrojeniowa

mANco

Gdańsk Mo,ynarki Fl:,~klej 59. lei 432870.432872

2
i

43 15 70

Sprzedajemy także na raty.
Zamówienia telefoniczne.
Dostawy. Rozładun k i.

Producent wysokiej jakości
betonowej kostld brukow~j
- dwuwarstwowej
produkowanej
metodą wibroprasowania

I

- w różnych kolorach

I

- wykonywanej
wg tethnologii
zachodnich
- krótki termin
realizacji zamówień

~
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IIVIP,REZ
Po raz piąty w Rumi

NA
CZASI E

Festhr,al Muzy i ReHgijneJ
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½1orek , \\. srodę
ywala w Gdvra c..kle~".:Ja n11 a<;! Rybińska
'-pot' ala "" n in z prz<·d•

,u0•
t:,,

wa konkursy· mu1.yl: o· a
nowej <•raz a•n; :orskie!, t'
. _~poló1~ cl• ,r.:tlr> d1 ~kl<1t ,
Jl!. sit; na oą;arnzo\• n. pq r. z
piaty w Rnm1 O_o 101;0 ,~
Ft"'1iw.il Muly,:i Re!tg1Jnc.J l')
i 23 pażdzi.:mil-.,1 jll"ZI', ud••in.
konkursowe, a tak1t 1<;warLv
szące kstiw,1],1\\1 i,011,,ertv
oobywać fi, b;-d.i \~ oś\.'ic(
NMP \\~p,H'1l'Ztn1 .. \\ enw,I
pr,y ul Świ,.•11jari,k1c1 1
Pierw~1ego Ol't~ , , udn1,ach oJ 9 do 12 i ,,d 1-4 do
1ó.30 jury p,1J pucw, Jnictwcm prot. H,:myka Gos••w1skiego z gd.11iskicj AkaJcr, 11
Muzycznej. z:.irnzem dy ·ekt >r:1
arty,tyczncgo fe~tiwalu, pr,csłucha nrgani~tów
~rudcntÓ\.\
III i I\' roku uczel,11 mu1vcznych Pornania. Ryogo,ź~ v
i Gdańska. Nagrnda Je st t\ ko
jedna.
Natomiast dru\!i cifo::ń - 2J
paźJziemika - ot;·nrzj \~) ,tc:p
połączonych d1<m"iw miesza•
nyc:h oraz chórów mpkich.
O godz.8.30 gościem festi1,1a1L
bę<lzie orkie~tra Wnj~!:owc-gc,
Liceum Munczncgo z Gda1.
ska, pod dyr. Frnnci'i.zka Suw 1-

irn:lami Gdyf.skieJ

t.by I 1ze n),lowo-H„ndlo"J ora l Z;.1.fl4tkm Mia
1. V• ll)
mia!a char,1kter
Być może

kmtuazyjny

,d) 1 1 1,rtyhęd, it Jeszcze
Je< n.i ios1uyczka"
O Przypornrnam:l', i,e

Un wer•ytct Wychowania
Chr :d, 1;aii'ik.iego pr,.y Kai li kn1 Stowariyszeniu

0

W~, hov. a wców zaprasza
<lmrnj a go<l1.. 18.J0 do
icdz:ibv Ogniska Wycho,
wilwców 1m Kalinneri.a
Lbitckieto przy ul. Zyg•
m.111 a \ 1,gusta 9 na spotkai~ z ks. fmndszkiem fa.
rzm,howslim, który rrtówić
będxle u- nowej en<.'yklice
:amt P;:rnła H ., .\'entatis
<,·p1,rn:lo,tt

8

Fot. M. Filipp

Gaszq •I r tuiq

Od stycznia do września tego rokv w nuuym mieiłic H•
notowano 420 poiarów oraz 248 tzw. miej,uwycil zagro•
ień. tącznie I dymem poszło pneszło siedem n1i!iardów
złotych. Ponadto ai 200 alarmów okazuło się fałszywy;h,

Zwolennicy czynnej

r,.,u .<1,.;ji inogij jak zwykle
uctestn!i::zyć

Od I lipca ubieglc~u roku Jednostki maży pożarnej tobnwiazane są nie tylko ga5ic pożary. ale
również interweniować v. puypadkach zagrożeni:1 chemicznego,
tęchniczncgo lub ekologicznego.
Wieczorem na obwodnicy uległa wypadkowi cysterna z toksyczną substancj;i. Trteba było ewakuować mieszkańców, udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy
medycznej, zabezpieczyć teren ...
To wszystko wymaga fachowych
ratowników oraz skoordvnowania

w sobotnim

bkgu. po bulwarze, Zgłoa
1.e,1i<'. w·dniiJ żawodó."
"" budynku na plaż 1·,
w godz.. l I 15 - 11.55, kd lK•czt:rnie przypominamy,
ze opró.:z _sobót rnóźna CO•
dzic:rm~ ko1fysti.ć z buiwą,•
rowei•ki~żki zdrowia.
\Vcwrąj z powodu

•

uwnr i siect wodociągowt'j

d1.ialań wielu służb miejskich .
Przekondli si, o tym :,trażacy. policjanci, lekarze oraz pra.:ownicy
wydziału ochrony środowiska CM
biorący udział w tej - na szczęście
pozorowaneJ • akcji.
Komendant Reionow, Panstwowej Straży Pożarnej 11,, Gdym
brygadier Hieronim Kosecki nie
narzeka na hrak kłopotów . BudoI wanie Krajowego Sy,tcmu R1towniczo - Gaśnic zego, a co za tym
idzie zmiana charakteru dotyrhczasowej pracy jednostki. wymaga
czasu i nic jest sprawą latv.ą . 178
strażaków na terenie miasta, nieza-

mie~1.ka1\cy domów przy uL
Wr ,-tawskiej pozbawieni
byU wt„ly. Do g(ldz.. 14.30
awa~a zq;,tda (!surJęta.

(UW}

TELEFON
---21 78 32-

i

DO REPORTERA
Piaga pcheł
przdywają inwazję pcheł.

Przed świętem Edukacji Narodowej napisałam, ż.e zgodni~
z Ka1tą Nauczyciela jest to w szkołach dzień woluy od zajęć lek..:yjnych, ale nie od pracy. Uspokoiłam
też rodziców, wierząc infom1a, iom
z Wydziału Oświaty. że ~wietlice
będą czynne. No i dostało mi si,
właśnie od rodziców. Zadzwonil i
do redakcji. by opowiedzieć,j:lk to
było w ich ~1,kołach pods1awowych . Jedna z matek pożal iła si,;,
że musiała sprowadzać spo7.ll Gdyni ciocię do opieki nad dzieckiem.
bo jego szkoła, l4cznie ze i,v. i,;tlicą. ogłosi ta śv. ięt,)..,anic prza ,.h,a
dni, a wię c 14 i 15 p~żdziemika.
Dzieciaki się r,e11,nie cil'szyly. ale:
nie c!.o &miech11 było rodzicom prncują.:ym. nir mogącym lic zjć na
pomoc babci, ,zy są.siadk_i . Szkota
nieżle to sobie wymyśElal NaJpierw R<1da Szkoły u.:-hwaliła . że
14 paźJziemika bęuzie dniem wolnym od pracy. Mając tak ie post:inowienie dyrck.ć'jJ szkoły sicgnęla
do zarządzenia ME:-/ nr 26 z 12 Xl
199 1 r.. którego parag1af trze,;i
mówi m in ., że j eżeli dzień wo!n)
pnypJJa w czwa~te.k, można ,

K:ii.de wcjśck Jo piwnicy koń
c-,,y s i ę dotkliwym pogryzieniem. Od dwóch tygoJni na
próżno intern·eniują w administracji o zlikwidowanie tej dolrncziiwej plagi, a przy okazji
o sprzątnięcie piwnicy i usunięcie padłych kotów. Nie jest
to zrcsztq jedyna bolączka miesz\.anców. W budynku pól ro ku temu był pożar i oJ tamtego
czasu nikt nie naprawi! spalonych kabli . Także na klatce
sch,)do11,cj p:rnuj 4 przysłowio
we c.,:;ipskie ciemnośc i , bo kilkanaście dni 1emn „wysiadła"

faza .

Prubowalam dowiedzieć się
dhiczego adminisuaej:, nk reaguje na skargi lokatorów. Niestety - naczelnik
jest „na chorobowym", jego
,.E źródła"

gdzieś wyszła ,
odebrała telefon
że „111e je~t właóna

zast~pczyni
a pc1ni, która
stwierciii!a,

udz:e].ić jakichkolwiek informacji"'. Apelujemy, aby z nalazł
si~ ktoś wiadny do odpchlenia
wieżowca i naprawy oświetle
nia. Miio nam bęJzie poinformować, i,e obie plagi przy że
larntj wstały zlikwidowane.

Odjechały

Curie - Skłod ow

Audi 80 srebrny metalik SL
- KM 36 skradziono z alei
Zjednoczenia. Wartość pojazdu
wynosi sześ.:set milionów zł.
· Z ulicy Chylońskiej nieznani spr;.;wcy ukradli czcrnoncgo
fs o 1500 GK Y 4034. Samochod oszacowano na prawie
pi~ć<l:;cie5iłt .nilio11ów ztotych.
Zuk kl>loru beżowego GAY
I-BJ zniknął z uli-:y Narcyzowej . Odju:halo dwadzieścia
siedem milionów z!,)tych .

D1iecko na ulicy
Dzicwi~cioktni Pawd S.
wybiegi zza autobusu wprost
pod fiata J 26 p . Na s,cz,;:ście

(ig)
llB'J M:W.

•11t raJ • •
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]"'AI~CZE $CIERNE

li

-

do

cię-r:a i

oc1yv, 1s.:ic za zgod~ rady, '" ięlo
wać- rów; , i.:ż

w riątek. wcześnie

czy póh,iej go ot!pra2ov. '1" ,Z)
Wszy;cy todi:ice, Lci p<)Śr.:dnrc
twcm ,;v. ych dzi:,i otrzvm.ill
z wypriedi~n;-~111 pisemne Ż.1v.·',1
domienie, kiedy sz.kda bdzie ~~
mknięta, lącz:,:e ze świct! c . Jego
formula nie pm:widywala. ednak
tak pnynajinnicj ?rozumieli rodzi
ce. zgła<;z..inia zastrzt:źen
Kto~ tu mocne przrsJ,ltil. ' a
wet Jeśli zw~żyć na prawo kai.deJ
szkoły, by uchv. ałą swoJCJ ra<}
us1ald!a wl.,i!le świ1cta. Nie moz
ona tracić z pofo \~id1cni.1 intct~su
d1ieci Ciio.:by tylko kilku
uczniów pozb:1" ionych było
w Dniu Edukacji Narnoowq cptr
ki - lo jest nie w· po1zaJl:.u ·
Nic w~kazuk, któn, to s;:kol\
po1,woliiy sobię na 1ot, ln, św1,t,,
w3nie. Nie nia.rn pcwnPsci, i:.zy 'He
było ich wi,~~.i. Mus,.,: nalcm;:•s
jl'szczc cl,ś ,.a1.11ac1,yc· w bard3,,
wiel u podstawowych v!..ola(h
gdyńskich było t:k. jiik w ·zc;;niej
nap~alam - ba h:kcji. ale wsp,jl
nie.

·POLI C Y.INA

skiej 1,;1 G~ahówku niedawno
uk.taJano kabel. Przez całą szerokosć jezdni zrobioay w,,tal
wykop. który - po wyko,1aniu
pr,ic:, - zasypano piaskiem. Teraz deszcz wyr,,lukał ów piasek
i ulica ~tata , ię praktycznie nieprzeje zcina Zmotoryzowani
mieszLuicy dwóch \~ ieżow 
ców stoj~cych powyżej mJj ą
ogroinn'; trnJności z dotarciem
do domÓ\'. Potrzebne je,st pilne
u,anię,;1e W) rwy, A p(/..y okazji spra,..cizenic, kto jest tym
ni<:l:hhijl'm i ob,i;iże:i.ie go ko~zt:m1i napra\'.·y.

',._WIJ

l eżnit> od fu11kc1: i ,tażu. mu,1
prze_j;c odpowiednie przeszh•lenie. Komend.ml d),ponujc w,)lnyllll miejscami pra~y, ale chętu 7 ch
z Gdyni jak n,1 lckarst"No, W tym
ro ku przy Lite UJn !\Jcdycznym
stwormn,1 wprawdzie pomaturaine
studium k '1lakące ratown iki,w.
~le na absc,lwcntóv.· trzeba będzie
jeszcze- poczekać dwa lata.
"łowy system to takzc klmi,·czność posiadania P0woczrsnego
sprzętu gaśniczego i rat:.>w niczego
Podległe Rejonowej P::.r\!,twowej
Straży Pożarnej w Gdyni my jednostki : przy ,t!i.:y Puckiej. Włady
sława IV i w Rumi posiadaj:i ctzi~wu;ć kilku - i ki tkunJstole!nich sa
mochodów ga<:niczych, nvpi<!ia
cze hydr:mlicrne. p,)d•1ośmk i moc
ur:-:ądunia. Pop1dy ,i,zaro,\,~
i osobcwe, pełni:;ce dotychczas
funkcję ga;niczą lub pomocmc;-ą .
doposai.a si.; w sprZ\'I ratowniC7).
Są to działania zasr,;pcze. na Zachodzie tabor jest przystOSPl\'3n)
od ra7U do spetnienia fi,nk<i ratowniczo-gaśnicze.1 Straż doslda
nicd~wn0 volkswagcr,a tran,r,,rtera, którego Laaduplowame i ..., ~-po-

KRtO NIKA

Wyrwa w jezdni
Na ulicv

SJZ<,11Je ko,ztowac ma ponad sto
1mlit•now. Skąd JC wziać? Kolc:jn,1
sprawą jest spr1.ęt do raro,..nictwa
i ochron} osobistej <trażaka. Sprowadza si, go zwykle ze Szwecji.
Hola.ndii lub .°'iiemi~c. - To kosztuje, a!c maj:ic na uwadze bezpieczeństwo ratownika i jego sprawno ść, a więc powodzenie akcji,
musimy mieć rzeczy dobre i nic1awod11e - m6wi ko1•1end,rnt Kose,·ki. Państ..,011,;; straż pożarna próbuje uwpeinić swoj.: nraki podpisując umm\} z firmami gotowymi
ją .., esprzeć. OPEC np, dostarcza
sods; kaustyoną, w razie potrzehy
Stoc:.nia Gdynia S.A siuży po111.oc~
w sprz~cic. Powołano 1akże funda
CJ, r,a nccz bc;!picczetistwa.
Kolejny kłopot. to trwaJąC}' JUi
rra",ic d:i:te't,~ lat remem budynku przy uli.-y Wladys la\\a IV
W chwili obecaq pomicszo.eniJ
de ,to<owuje ;;ię do funkcJt cer>•
trum sterowania akcj:m1i ratown,.

:.Jl.•

ły.

O dwie

~

~

"
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tel 43-24-65
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r.11'"1

.--w:

filX

43-24 64
-; m

/

\\ 1c

Paf 1 c

W \R<iZAWA Bohater ost.itniq · .,.;_11, US,\. "dl. l:'i, godz.
l'l, 12.,fl, I~. 51:ver, l·SA. oJ
I .>.. 6 odz 17..~0.21);
<,01'1 ANA, Ost:itni Mohii..ani11. l \A, od!. l 2, godL. 15„10.
17 30, Trna, USA, od I. 15,
god1 19 3t\
GROM, fil\", iwie i kochankow e. USA, od I. 18, godz. I');

tł
C 1, ) i)f7\
V. RUP'l.

• k li ie ' '

j:L li,! l lOf'l \ i l
ku,c,d, 1\/\,P \\-\v
dldlf. ~ 1) W ~ ' d u pro~ ,g~t
n n} k1 r ·ltg1J 1.: .
Po I o'.Jd11111, o godz
\\ <o L'itlL w~ iJ ,,,,dn1i·
,.[1-) ft J- a•TJl<Jf ii , ';,tr• tł V,
w Re•~ i pod d) r l U<lmi'> l
C01"CJ '.l1k0• ,,:v f
1V,1111 l
w v 0 ,,dz IL, udz,·1!~ n y
s1,,LtJSOb(tV...'\!u chó·u zln,,one

kon",11,u, Kl

ym1 u r) Ce

,,w.,~

wręCJen 11c n, rl)<l l:u.reakn·
i ich koncert
Organizatl'rami fcst1w lu ,.
M n·,ter~'.wo l'i:ulturv 1 <;,z .:x1,
Po:sl;.i Z i vek · Ct11,1 t<·.,
i Orl..:ć•'r, Z, "tn 1ul•tcP1e ')i:1e
zia,ćw ,\. faia B Js.;,,, \V\
,I rid l<..1 !t,11 \ {.;\\ w G,ł,m ku.

!v!DK

or,11

w rl.Jm, Dyrektor le'> Wd!ti
Damel Pta.... h oraz prze·,1,-oc1n1czą,·a k0Jr1·.:t.1 org .1i.u_-yjne,
g,) Elżbiet~ Wa kowskJ l„praszan i'JV,lK.1llCl'W 1 !"O) I a<•a
n 1 \, SL) 5tk ie pr Le~I ,di.uu a
i k,)nCli\:,

Telefon zaufanh: 3 I -00-00
(w gt,d/ J 6 - 6);

mawlogiczne

Dobr~ wiadmość; z począt
k11:>m listopada na ul. Swięto
ja<i,,kiej, w lokalu p,, zlikwido
wanej ,,Cbeczy Kaszubskiej",
posz.crzonym o pierwsze pi,tro
d,lT"lU, 0twarta zostanie kawiar
nia 1 prawdziwego zdarzcma
Urzw.lza ją właśnie wnuk Ka21mierza i Moniki TurLvńskich.
którzy ten <lom przt'.:I wojną
.wu,l,,w3li i prnwadtili w nim
firmt; odzieżową ,.Kazin11 c rz
Turz}ński". Wnuk wraca do
tradycji f..upicc:k iej swych
prz0uków, a J\a t1L1.cLe,1ia pan ,ci swojej b:,oc1 naz\\·al ka\\'Jami.:; j~j imi..:niem.
,'\liektóre eit'menty wyposa«.ria sur<madzanc są;_ Wiudt,
bu ma ·to b,-c· l.ik,,! na dobrvin
pozi~mic • ;, klimatyzaZ:ją
i w,zdkimi snbnami, z ciastem ,\ la,ncgo ·wypieku, dcser::t!TI:, k..1w 4 1 herbarą różnych
gatunków i sposobów prz:TZ,ldzania oraz dob1v1-:1 alktihokm Ciekamy n:i 0!\\ urcic, bo
za micrt amy sprawdzi.: jakość
c1askk, kawy i ...przystępnoś~
cen,

Amatorzy dymka?

l .I

._

t J •

ł

(

f-'

ł

do skutku, bc1 są pih:ie_;!;f srru1
.
htd:ir- niPpemmprr.• n, fla A/Uf;'<// ma ·
haiIem i srm ~"l'."t.-:, 1a '"Gi : i win 'u ~) t r

·,

co, W\'ftiir nic „r.:,11, i '1/ i r a; 1r1n~e ;J/P!
1

~zytelnicy piszq

Pies czeka n pomoc
1\a ulicy Korzeni- ws,:c20.

1

WK

handel, produkcja tel. 2-l-07-79, w godz. 9 - 17,
Usługi pogrzebowe:
Cmentarz Witomino, ul. Witomiriska 76. tel. 20 -59-08;
23 -68-93 w godz. 15-7:
Orłowo, Sle~p Time ul. Mest w i n a 16, tel 24 80-95.
usługi na terenie Trójmiasta

nr

(czynne

na dzi.ikc nak:żącej dQ rp ,a,ta,
zaJomowila si.; śr~dnicj w ie!•
ko~,'i ~uczka, pr,t,vdopo:lob111'
szcteHn.J Dlialka j.::~t c gr0dzona i piesd, CZUJ,' s .; t 1,1
b:-2.p iccznie. Bardr., boi ~ię ludzi, zapewr,.c zazn.1! sporo
krzywdy. Sp:1,.-~ro1,-iue d<>J:
mia_ią g,i, ale śpi ,1r Iyw s;:\ ,._
\I krnka,·h. Zblt,u s ę z„ Iii
i me f.ądzę. aby t:. p~m" ruc
trw ała ją bez. ludzkiej pornoc)
Prawdopodobnie TOnZ prób,)walo ją złapać, ale bez,.kutl' :;,nie. Może uda s1ę to kom us

7

TAXI

znakiem Polaków"' to tylu! wystawy, która w swom pawilonie otwor,y 22 pJ.7·
J11crn1ka Muzeum ~liasta
Gdyni Ebpozycj:t poka1.e
dzieje m:iku Orla lfo1lego jako
je, nrgo z najważnicj\zy..:h
~, n boli r.arodowvch.
.k~u historia Ód sredniowie,, a 1;, ,orucc ),. I\ w, przcd,tawi,rna w-aanie La [H)~tednic·t.vt>m t'k,pon:1t(lw numi11natyo 1y.:-h RoznoroJne nato,:1i.1, ,r,.,!er .ih wbrazuią n~jnow,z\! ! ,. ' ,
~u ~fH.Ha, od

początku

,.Orzeł

XX w po cl11t .l.ohaczymy •.1 ·i9c nu tl'j w,,,.'',\ te
m.in. blżutcrię p:miotvcz.n !,
ournaki w,1jskowe I c .-il ·,
baakill,ty rnc,n,·ty, gu, , ,, c. uki
urz~dowe , odznaczeni pa 1
stwowc - przcJrn10 1 t,a k•o
rych um ies,:c7.011y b\ I o , ·! i,il ,,
s\mbol Pobki. Lit:znie tc- 1>re
z~ntowane b,;-d 4 rrly •1n,rnne
w

różn)Ch

miejscacn ,wiata

prLez foiil1,:rz)' poi,kich 7 rctJ
dzi.:nw też 11.1 1\ \ ,t... \ 1e 7• ,, w
nakr.-l e-!n\l,, '- l:rl mu , t .1Ja
f') r ·at .1rch1.-ai• ~ , 1
r f,,

.._

Hallo Taxi Gdynia (x 350)
tel. 91-90 i 23-18-18;
R ad10 Taxi Gdynia ttanieJ)
tel. 25-21-21 i 91-99.
Taxi PLl S Gdynia (x 400)
tel. 22-05•40:
Tele Taxi (x 400) tel. 91-9:,
1 20-25-00 (honoruje karty
,.Clubu S");
Ex.pre~, Taxi (x 350) tel. 2-4

czynne

16 - 2~:
Non Stop Taxi Radio Gdynia
(x 350) tel. 91-98 i 2.5-01-01;

S'l'AC.i

Bł:NZYNOY/E

MEDYK, 20-68·16, 31-89-

( czynne całą <lobę)
SróJmieście, ul. W.;glow,1
22, td. 20-73- 19. ul. ś:ą,ka
lei. 20-53•5 J;
Chylonla, ul. Chylońska, tel.

cierpi 1',j,h 1 I :t ;..

r~~t ..\

h,1

1 1 płsdł

1dlh,.

r Jlll ILr[,a d

'-..,l .1

B

Korr end.1 Rqon<m a. Gdyrna. ti! P0rtowa 15, tei. 997,
ot1ee• U) Lumy 20 63-43.

\ rr v ~ \1, rurarr1} s1t; l p10
•'Oni\' Cl 1 ')Oj:ll!c'\\ I ula

(j

ZWl.:'.Z ,• 'Vi~P~tT') \\
.. ~U1.t.l..LOO:-i J \, t
Ż~ f 1

ze, t«nie ol )Je'rt 1a f,,
clvnltlej p,,rv
1
,ly l'K,Lr.j1 prl\[Offi!llamy
t-.k'i.•n tL~t• ~1p~•ot•iv, a. 2:t 21 l
E; a tak że k,ll,t(' r,1-.,,ar.v,,\\
Optc~, nad Zw 1erz,:,,,m1
\\ Gd~n. Pr... n o hd)tll<' Il'
Jł)t'I 1-2 Vi

~3-1,8-6~;
Grabówek. Auto - Gaz, ul
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wywalczy •1 awans

lob), 2. Morawski Zielona Góra (A. Huszcza, P. Protasiewicz, A. Pawlak), 3. Apator
Toru11 (K. Kuczwalski, J.
Krzyżaniak, M. Kowalik)
DRUŻYNOWE MISTRZOSTW A POLSKI: I . Sparta Polsat Wrocław, 2. Polonia Jutrzenka Bydgoszcz, 3. Apator - Elektrim Toruń
DRUŻYNOWE MISTRZOSTW A POLSKI II LIGI: 1.
Wybrzeże - Rafineria Gdańska,
2. Włókniarz Częstochowa, 3.
Polonia Pila
MŁODZIEŻ OWE INDY W IDU A LN E
MISTRZOSTWA POLSKI (Toruń): 1.
Tomasz Bajerski (Apator), 2.

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚWIATA (Pocking - Niemcy): l. Sam Ermolenko (USA), 2. H:rns Nielsen (Dania). 3. Chris Louis
(Anglia) ... 7. Tomasz Gollob
(Pobka)
Mistrzostwa Świata Par
(Vojens - Dania): 1. Szwecja
(P. Jonsson, T. Rickardsson, H.
Gustafsson). 2. USA (S. Ermolcnko. R. Correy. G. Hancock),
3. Dania (T. Knudsen, H. Nielsen, B. Karger) ... , 5. Polska
(T. Gollob. P. Świst, P. Baron).
DRUŻYNOWE MISTRZ01 STWA ŚWIATA (Coventry Anglia): 1. USA (S. Ermolen'
ko, B. Ott. B. Hamill, G. Han-

I

Naiwainieisze wyniki
sezonu iuilowego 1993

I

,_
Fot. M Knstrm

Trener Zenon Plech ocenia
Wprawdzie sezon żużlowy
praktycznie za nami. jeJnak. w siedzibie GKS W) brzeże - Rafinerii Gdar1skiej. trwa
ciągły ruch. Meeh:m1ey i nwodnicy ciągk jeszcze dopieszczają motm.:ykk. kierownictwo klubu przyjmuje telegr;imy
z gratulacjami z ol,.azji :..w„nsu
do ekstraklasy.
Trener Zenon Plech już ro?luźniony i zadowolony. Nic
tylko z faktu powrotu do ekstraklasy, ale i z tego, że Wy-brzeże zaji;ło w 11 lidze pierwsze miejsce, tak jak to sobie założył. Pana Zenka poprosilismy o wystawienie indywidualnych cenzurek wszystkim
swoim zawodnikom. Oto co

już

usłyszeliśmy:

Marvyn Cox - Co można
powiedzieć o żużlowcu, którego śrl'dnia biegowa wyniosła
3 ,OOO? Po prostu fachowiec.
profesjonalista, a do 1ego dobry
duch druLyny. Lubiany przez
wszystkieh, ez,:sto służy pomocą. Cztery razy przyjechał
drugi, ale tylko dlatego, że
przed siebie puścił l\1arka Derę. Szkoda tylko, że nie udało
mu się wywalczyć rnaczącego
sukcesu na arenie międzynaro
dowej i nie aw,msuw.;l do finałów mistrzostw świata.
Mam do niego tylko jedno
zastrzeżenie. Raz nas z.awiódl.
Mimo umowy, nic przyjechał
na mecz z Iskr~. Było uam głu
pio wobec kibiców. Cox przeprosił, bo jego nieobei::no~ć
spowodowana była perturbacjami pogodowymi i przcloże
n iem meczu w Niemczech.
W najbliższych dniach podpiszemy z nim kontrakt na występy w kC1lejnym sezonie.
Steve Schofield - Maty
wzrostem, duży duchem. Ma
swój niezaprzeczalny udział
w naszym awansie. Już uzgodniliśmy warunki Jego wystę-

pó\\ w ekstraklasie. Kontrakt
na rok 1994 został podpisany.
Jiri Stancl - Wystąpi! tylko
w jednym meczu, na wyjddzie, w Pile. Nic zawiódł, zdobył pięć punktów, co jak na 181atka jest zupełnie przyzwoitym wynik iem. Niestety, nie
mogę z niego częściej korzystać, ho przecież walczyliśmy
o awans, a Cox i Schofield są
na razie lepsi. Tu, w Gdaósk.u,
udanie zaprezentował się
w turnieju młodzieżowym
W miniony poniedziałek podpisaliśmy z nim kontrakt na
\\,)'Stępy w kolejn)JU sezonie.
Jarosław Olszewski - Najlepszy polski zawodnik w rozgrywkach Tl ligi. Właśnie w lidze najmocniejszy. chociaż
swoich walorów nie potwierdził w indywidu:1tnyeh mistrzostwach świata. Był bardzo
blisko zdobycia medalu w indywidualnych mistrzostwach
Polski. Niestety, chyba słaba
odporność psychiczna nie pozwoliła mu stanął' na podium.
Sądzę, że Jarek nie powiedział
jeszcze ostatniego słowa i kn
medal kiedyś zdobędzie, a także powojuje jeszcze skuteczniej w międzynarodowym towarzystwie.
Jacek Woźniak - Udany
transfer, dobry zawodnik.
równo na plus jak i na m:nus
można zapisać mu to, że jest na
torze nieobliczalny. Ot, .:h0ciażby w meczu z Kolejarzem
w trzech biegach był pierwszy,
a w dwoch ostatni. Jego atutem
jest znajomość realiów ekstraklasy i liczymy, i ż w przyszłym sezonie będzie spi,y\\,at
się jeszcze lepiej .
Janusz Ślączka - Z dużym
opóźnieniem wszedł w sezon.
Kibice pewnie znają jego perturbacje wynikające ze zmiany
barw klubowych, zasadniczej
służby wojskowej w Gda1'lsku

Za-

siąc

i dziwnej interpretacji przepisów przez władze GKSZ. Stąd
pewnie początkowo jechał sła
biej niż oczekiwaliśmy, ale
w końcówce sezonu był prawdziwą podporą zespołu. To także żużlowiec rozwojowy i mający za sobą kilka lat startów
w ekstrnklasie . Przed nowym
sezonem, a liezymy na jego
dobrą jazdę, musi uzupełnić
braki koudycyjne.
Marek Dera - Bardzo dobrv
początek sezonu, a później regres fom1y w drngiej części ligowej rywalizacji. To ciągle
miody zawodnik, przed którym
duża sportowa przyszłość. Liczymy. iż w podnoszeniu żuż
lowych kwalifikacji pomogą
mu starty w silniejszym towarzystwie na torach pierwszej ligi.
Jacek Kalinowski - Niewąt
piiwie to właśnie on zrobił
w tym sewnie największe postępy w drużynie. Potrafi już
wygrywać z każdym. Ambitny,
bojowy. ciągle głodny !>ukcesów. Liezę na jego dalszv rozwój i indywid.ualnc osiągnię
cia.
Rafał Klein - Jetdzil zaledwie w trzech meczach. ukoń
czył sześć biegów. Po kontuzji.
którą odniósł trzy lata temu,
ciągle nie może si,: odnaleźć.
Jarosław Kalinowski - Miniony ~ezon może zapisać na
strnty. Jes.1cze w grudniu ubiegłego roku, w trakcie zajęć
w hali, odniósł kontuzję. Próbował z nią walczyć, JÓ.dzić,
ale w końcu musiał poddać się
operacji. W pierwszej lidze na
pewno się przyda.
Dominik Żebrowski, Arkadiusz Buczyński, Jaros ł aw
Bartczak, Adam Światłowski Dopiero od roku mają licencję.
Na ligę umiejętności jeszcze
nie te. ale w rywalizacji mło
dzieżowej z miesiąca na mie-

i czena swoją szansę
- A jak ocenia trener Plech
sezon żużlowy nie tylko we
własnym klubie?
- Nic zawsze miałem okazj<;.
przyglądać się temu. co działo
się poza występami Wybrzeża.
Nie będę więc komentował innych wydarzeń. Powiem, iż zaskoczyło mnie zdobycie tytułu
mistrzów Polski przez Spartę
Wrocław·. bo nic stawiałem na
nich, a licz,;. że w najbli ższej
przyszłości Tomasz Gollob potwierdzi dobre opinie z ostał
nich miesięcy .
Przysłuchujący się tej rozmowie kierownik sekCJi żużlo
wej Wybrzeża Bogumił Chrzanowski spróbował określić, jakie są różnice w organizacji
drużyn)/ pierwszo- i drugoligowej.
- Jako kierownikowi sekcji,
zajęć mi nie przybędzie Na
pewno jednak ekstraklasa LO
znacznie wyższe koszty i oczy
wiście poziom sportowy. Dla
tego już terał myślimy co zrobić, aby na dłużej zająć mieJsce w krajowej elicie. Oczywiście jesteśmy wdzięczni Rafinerii Gclar,sk. dzięki której.
a dokładnie dzięki umowie reklamowej jaką mamy z tą firmą. udało nam się związać koniec z końcem. W ckstraklasi"
potrzeby będą jednak większe
i szukać JTlusimy sponsorów.
Dość bowiem powiedzieć, że
utrzymanie jednego zawodnika
w sezonie kosztuje ok. 400 m]T'
złotych. a silnik do motoeykb
GM ok. 7 tys. marek i to bez
żadnych części zamiennych
Przez najbliższe miesiące bę
dzie więc co robić, aby zapewnić dntżynie warunki egzystcn
cji w nowym sezonie.
kać

sezon się skończył, bo jeździ mi siQ
doskonale.
- Ucieka pan jednak od konkretnej odpowiedzi na moje pytanie.
- Tak, ten medal z MP• W tym
sezonie miałem go już praktycrnie
w kieszeni . Osiem punktów p1.l
trzech biegach. a później tylko jeden
w dwóch następnych. Może coś jest
w tych opowieściach o mojej słabej
odporności psychicznej. W każdym

Naileps1e średnie
I liga: l . Sam Ennolenko (Polonia
B.) - 2.886 2. Hans Nielsen (Motor) 2,857 3. Tommy K nudscn (Sparta)

cy?- Na pewno nie ambicji i chęci

L-- "' _

~

JMoslaw Olsze11ski

Fot. M. K()s//111

nic ogląbonusa,
a drużyna pięć biegowych
punktów ·
- Jak oceniasz swoją postawę w całym sezonie?
- Na pewno dobry początek.
a pozniej coraz mmej pow odów do zadowole111a. Skąd ia
nierówna forma? Po prostu nie wiem . A pod koniec jeszczc ten fatalny upadek w meczu z Włókniarzem .
_w ekstraklasie startowałeś
już jeden sewn. Jak będzie te-

(M.P.)

I
I
1

raz, po powrocie Wybr.a:ża do
krajowej elity?
- Chciałbym , aby było lepiej. Liczę nawet na wyższą

- 2.800 3. Jarosław Olszewski
- 2,707 4. Petr Vandirek
(Włókniarz) - 2.ól 7 5 Laszlo ilodi
(KKŻ) - 2.616 6. Jacek Gomólski
(Start) - 2,511 7. Andrea, Bo~ssn,:r
(Kolejarz) - 2.417 8. Sławonur Drabik (Wlókniau\ - 2,344 9. Antonin
Kasper (Start) - 2,333 tO . r-.lichai!
Siarostin (Wanda) - 2.333

brzeże)

(Wybrzeże)

11 defektów

W dokumentach jest wvażny za
pis. Zawodnicy WybrLt:Ża mie' w ca
tym sezon.ie t I dcfcktciw. Na 18 ligowych spotkai\ to mało . Mechanicy

średnią biegową niż w II lidze.
Aby ten cel zrealizować chcę

sol id nie przepracować sezon
zimowy, a na tory ekstraklasy
chciałbym wyjechać na dobrym sprzęcie. Pytanie tylko czy będę takim dysponował.

umiejętnościami wyrażme przyczyni
li się do awansu. Na temat wspo
mmanych defektów mają jednak ,wo

Qaw) I

oraz dwóch
zawodników rezerwowych, którzy
skompletują skład pierwszego
Grand Prix.
Wielka Brytania naciska na
FIM, aby roz,tawić Joe Screena do
przyszłorocznych Grand Prix, lan,ując go jako panującego mistrza

wody do zadowolenia.

Swoją pr,cą.

je zdanie.
- Jakie 11 defektów - mówi K Fe

de. Do dwóch możemy się przyznać
Pozostałe przypadki to zjazd, z t,r,
na czwartt'j pozycji.

nJ

FoU.1. Kostun
ście wszystko jest w porządku,
a ten drugi pobyt Jacka w szpitalu trwał zaledwie kilka godzin.
- Jacek, czy cieszyć się, że
sezon został już zakończony?
- Oczywiście. Głównie zresztą z tego powodu, iż sądzę,
że limit pecha wyczerpałem na
kilka następnych lat.
- Na wyniki sportowe chyba
jednak nie narzekasz.
- Nie, chociaż teraz myślę
sobie, że mógłbym zdobyć
o kilka punktów więcej.
- Czy nie boisz się rywalizacji w ekstraklasie?

1

1. Wybrzeże

inne nacje wywiaają
presję na delegatów mających decydujący głos na kształt Grand
Prix.
I tak, Szwedzi zgłaszaj,! pretensje o Tony Ricardsona. Amerykanie pragną mieć przynajmniej
trzech reprezentantów, mając

<l. Ra•al t<LEIN

l'l. Jarosław KAUNOWSKI
11. Ark.di .. , BUCZYŃSKI
l ) 1\ i",t' ik ŻEBROWSK
l ~ faroslaw BARTCZAK
14
~V. UTŁOWSKI

,.mm
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9

46

58
69
71
69

5 24

134 4
70 o
244 5
86 18
165 8
8
3
125 19
lll2 25
6
l
26 3
o
3

18 90
10 43
16 73
75 I 5
73 18 82
73 18 78
71

3

6

w

Gaw)
PD

,PM

29
28

+ 339
+ 111

dźwignię

w postaci Sama Ermolenki. Włosi obstają, aby dać szansę Armando Castagni. Dania zwraca uwagę na swoje rekordy w finałach światowych. Także Polska
dodaje sobie odwagi dokonaniami
Tomasza Golloba. Kilka innych
krajów, takich jak Norwegia, Australia, Czechy czy Węgry będą
zgłaszały postulaty o przynajmniej
jedną nominację.

Także

Ur M

·,::

obserwatorem wvdarzeń na torach ekstraklasy -i oglądać plecy rywali.
- Jeszcze przez następny rok
będziesz młodzieżowcem. Może więc będzie to czas na ogólnopolskie sukcesy w tym towarzystwie?
- W tym roku z powodu
choroby nie wystartowalcm
w finale Srebrnego Kasku. Są
dzę, że za rok będę zdrowy,
a interesuj:) mnie także dobre
występy
indywidualnych zawodach młodzieżowych rangi
mistrzowskiej.

•
•
Tabela li ligi 1nacze1

Dodać

do tego należy niejasną
klasyfikacji zawodników, którzy dzięki orzeczeniu
FIM mogą pozbywać się licencji
jednego państwa na rzecz reprezentov. ania innej federacji.
problematykę
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8
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zwycię-

Następca
kibicom zaimponował
w ostatnich meczach sezonu Janusz
Ślączka. Jeździł doskonale, wygrywa!,
walcząc nie tylko z rywalami na torze,
ale i z poważną kor.tuzją barku. Zaledwie w kilka dni po złamaniu obojczyka wystartował w ligowym meczu
z V.-1ókniarzem Częstochowa.
Po trudach sezonu wyjechał do
Rzeszowa. Oczywiście w nowym sezonie zobaczymy go w barwach Wybrzeża. A z południa Polski nadeszła informacja, że 17 października żona pana
Janusza urodziła syna. Rośnie więc już
junior Slączka i kto wie, czy kiedyś nie
zostanie żużlowcem.

Gdańskim

9
(:,6

29

53
12~

'i5
96

70
249
104
173
11
154
127

7
7 2()
4
13
li

średnie
Pl...,+ Bon

IV

4

o

27;, 15 75 212 7
23 18 237 527 34
19 18 198 237 54
22 1~ 510 976 85

4

6
6
7

Tomasz Smulski

Biegi, punkty, bonusy,
I \fJrY~n COX
;: 'ite,e SCHOFIELD
-'· Jiro,taw OLSZEWSKI
. Janu,z SLĄCZKA
5. Jacek WOŹNIAK
6. Jir• STA\Cl
7. Marek DERA
8. J~,ek KALI.\/OWSKl

II liga: I. Marvyn Cox (Wybrzc
- 3,000 2. Steve Schofield (Wy

świata do lat 2 l. Przypomnijmy. iż
J. Screen wygrał półfinał IMŚ
w Wctlandzie. ale zaprzepaścił
szansę w Pocking zajmując 13
miejsce.

o Grand Prix
przyznają dziką kartę)

Jacek Kali11owski: tom do s::pitala

14
o
2. Włókniarz
skuteczna i nienaganna techni..:znie jazda
3. Polonia P.
23 +21
11
1
pozwala mieć nadzieję. że być może wy4.GKM
22
+ 76
IO
2
rasta nam drugi zawodnik światowego for5. Start
o
11
22 + 74
matu.
-43
6. lskra
18
9
o
Jeśli chodzi o arenę międzynarodową ,
7. Wanda
14
- 27
7
o
to w tym sezonie miał nastąpić powrót na
12
8.K.Kż
- 71
6
o
tron Duńczyk.ów. Nie zdobyli oni jednak
9. Kolejarz
12 - 102
5
2
żadnego złotego medalu. Być może
,
o
o - 378
o
w przyszłym roku coś się zmieni. tym bar- JO. Śląsk
U siebie
dziej, że istnieje prawdopodobieństwo po- \ l. Wybrzeże
18 + 217
9
o
wrolu na tor indywidualnego mistrza
2. Polonia
18
+ 82
9
o
świata z I 991 r. - J. O. Pedersena.
I
3.GKM
17 + 162
8
Czy były w tym roku jakieś niespo4. Włókniarz
8
o
16 + 86
dzianki w mistrzostwach świata·' Na pcw
14 + 114
5. Start
7
o
no jedna. Malo klo liczył, że brązowy me6. lskra
14
7
o
+64
dal w Indywidualnych Mistrzostwach
7. Wanda
12
+ 67
6
o
Swiata zdobędzie Chris Louis z Anglii. Na
8.K.Kż
IO
+43
5
o
co dzień nie prezentuje on zbyt wysokiej
9. Kolejarz
4
łO
+ 30
2
i równej fomy, ale w Pocking mia! swój IO. Śląsk
o - 122 o o
dzień. Sądzę jednak. że w przyszłym sezoNa wyjeździe
nie będzie mia! mniejsze szanse. Przy
I. Włókniarz
12 +25
6
o
]
2. Wybrzeże
5
11 +122
wchodzącym systemie Grand Prix tylko
3. Start
8
- 40
4
o
w miarę równo jeżdżący zawodnicy mogą
4. Polonia
- 61
5
2
I
liczyć na sukces.
I
2
5
- 86
I tu pojawia się okazja dla naszego To- I 5.GKM
6 . Jskra
4 - 107
2
o
masza Golloba. Nie notuje on więk.szych
I
o
2
- 94
wahań formy i być może zdobędzie wre- ' 7. Wanda
2 - 114
8. K.Kż
I
o
szc:ie dla naszych barw medal w IMŚ. Od
9. }5:.olejarz
2 - 132
l
o
ostatniego minęło 14 lat. W 1979 r.
10. Slą,k
o -256 o o
w Chorzowie, Zenon Plech wywalczy!
Użyte skróty:
srebrny medal.
PD - punkty duże, PM - punkty malc, Z Maciej Polny stwa. R - remisy. P - porażk i

Rozmyślania

2~'i2ó

Krzysztof Fede, Tomasz Rynkowicz
i Stanisław Kowalski mogą mie~ po-

Gdyby znalazł się sponsor ...

dów, dwóch Amerykanów oraz po
jednym reprezentancie Danii i Polski. FIM nic wydaje końcowej decyzji na temat sześciu uczestników
Grand Prix (którym gospodarze

I

:,;:;:

~,:t1

d~ !~~~s:o~o~k; Jego

I

2.769 4. Tomasz Gollob (Polonia B )
- 2,713 5. Per Jonsson (Apatur)
że)

I

że mam Jechać i się
dać. On i tak miał

I

Dobiega

Lp. 7.r,.cxinik

~-_;_-----------------------..--~1
Jak wygrywa łem z Co xem?
Marek Dera był jedynym
żui.lowcem. ktory w lidle zdołał pokonać Marvyna Coxa .
Dokonał tej sztuki nawet czterokrotnie w meczach z KKZ
Krosno i Kolejarzem Opole.
- Marek jak wygrywa się
z Coxem?
- Proszę me żanować . Mogę
być tylko wdzięczny Marvynowi za jego pomoc na torze i puszczanie mnie do przodu. Kiedy przed metą wyraźnie zwalniałem, aby on przejechał
pierwszy dawał mi znaki ręką.

MŁODZIEŻOWE DRUży-

I

do historii. Wprowadzenie formuły Grand Prix jest odzwierciedleniem komercjalizacji zaznaczającej się we wszystkich dziedn
nach sportu. Jednakże pozostało
jeszcze wiele niejasno~ci w kształ
cie przyszłorocznych Grand 1'1 ix
Oprócz pytań dotyczących kosztów ich organizacji, metod ich
pokrycia, konkretnego US}tuowania sześciu rund Grand Prix, podstawowym pytaniem, jakie zadają
sobie sympatycy speedwaya, jc,t jaki będzie skład osobow} poszczególnych rund1
Przypomnijmy. iż automatycznie nomii:iowano pierwszą dziesiątkę fMS w Pocking. Jest wśród
nich po trzech Anglików i Szwe-

I

NOWE MISTRZOSTW A I
POLSKI (Wrocław): 1. Unia
Tarnów (G. Rempała, Cierniak., Mróz, Jachy!D), 2. Apator
Toruń (Bajerski, Swiqtkicwicz,
Walczak, Jaguś), 3. Sparta 1
Wrocław (Baron, Szuba, Zieliński. Jasik)
SREBRNY KASK (Machowa): 1. Tomasz Kruk (Morawski). 2. Mirosław Cierniak
(Unia TJ, 3. Piotr Winiarz (Stal
Rz.)
B RĄZOWY KA SK (Tarnów): 1. Piotr Baron (Sparta) ,
2. Tomasz Bajerski (Apator) .
3. Rafa! Dobrucki (Polonia Pi- '
la)
DRUŻYNOWY PUCHAR
POLSKI: l. Apator Toru1i, 2.
Sparta Wrocław, 3. Unia Leszno i Stal Gorzów.
I

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI (Byd1 goszcz): I Tomasz Gol lob
(Polonia B.). 2. Tomasz Świąt
kiewicz (Apator), 3. Piotr
Swist (Stal G.), 4. Jarosław
I Olszewski (Wybrzeże)
,
MISTRZOSTWA POLSKI
PAR KLUBOWYCH (Grudziądz): 1. Polonia Bydgoszcz
(T Gollob, E. Skupień, J. Gol-

Finały IMŚ na żużlu przeszły

- Jestem zdania, że z każ
dym można powalczyć. Może
nie od razu wygram z Nielsenem czy Ermolenką. ale na
pewno wiele skorzystam z ja
zdy w takim renomowanym to
warzystwie. Chcę od razu zaznaczyć, że nic zamierzam bynajmniej być tylko biernym

MISTRZOSTW A POLSKI PAR
KLUBOWYCH (Rybnik): l.
Apator Toruń (Bajerski, Świąt
kiewicz). 2. Stal Rzeszów (Winiarz., Wilk), 2. ROW Rybnik
(K. Fliegert, Tudzież) ... 6. Wybrzeże Gdańsk (Dera, Jacek
Kalinowski)

(Włochy)

już

Niewątpliwie największym

pechowcem w gdafo.kiej drużynie był 20-letni Jacek Kalinowski. Dwukrotnie prosto
z żużlowego toru wędrował do
szpitala. Raz w ligowym meczu z Włókniarzem, a drugi raz
po młodzieżowym turnieju
kończącym sezon. Na szczę-

tor)
MŁODZIEŻOWE

.. kokjny sezon żużlowy. Dla gdań
skiego speedwaya był on bardzo udany.
Wybrzeże po rocznym pobycie w II lidze
ponownie awansowało do ekstraklasy. Zawodnicy gdańscy po raz pierwszy zdobyli
mistrzrn,two drugiego frontu i to od razu
z tak imponującym bilansem punktowym.
Za rok uekajq nas emocje pierwszoligo1 we. A co si<; działo w innych rozgrywkach
·ni,trzowskich? Tytuł Drużynowego Mil ,trza Polski zdobyła Sp.ma Wrocław, którą to już w zeszłym roku niektórzy znawcy
\\ idzit'li na najwyższym podium. Zespól
wrocławski wreszcie się skonsolidował
i 1dobyl tytuł najlepszej drużyny w Polsce. Trudno tu jednak mówić o jakimś
sukcesie szkoleniowym. Kto ma pienią 
dze, ten może zrobić wszystko, i tak jest
w przypadku Sparty, której trzon stanowili
wvchowankowie innvch klubów.
- Na drugim miejs:u uplasował się ubiegłoroczny mistrz - Polonia Bydgoszcz. Zespól ten był znakomity na finiszu rozgrywek. ale wcześniejs7c porażki właśnie ze
Spart,! przesądziły o tym, iż bydgoszczanie nie obronili tytułu .
Mają oni jednak w swoich szeregach
indywiuualnego mistrla Polski - Tomasza
Golloba. który wspaniale prezentował się
w tym roku na torach polskich i zagranicznych. Na następcę Tomka wyrasta zawodnik Apatora - Tomasz Świątkiewicz. Ma
Rozmawia!: Janusz Woźniak , dopiero 19 lat, a zdobył w tym roku In-

razie to ja sam najhardziej się ,.ukaralem". Po finale przez kilka godzin
nie moglem znaleźć ;obie miejsca.
Bylem zły na siebie i na cały świat.
Później przyszła refleksja. Przecież
to tylko sport. a ;a mam zamiar wysta11ować w jeszcze niejednym finale ~.1P i ... nie pr,pelniać już takich
1
1l~dów jak w Bydgoszczy.
Natomia,t jeżeli chodzi o międzynarodowe sukcesy. to odpowiedź
jest krótka i prosta. Mam dobry
~prz~t. aby jeździć na krajowych torach. Mistrzostwa świata to ju ż
znacznie v.yzszy stop1en sprzętowego wtajemniczenia. Na typowym
GM niev,iclc można zwojować.
- Czego więc brakuje Olszewskiemu do przekroczenia tej graniwalki Także chyba - powiem nieskromnie - sportowych możliwości.
Brakuje natomiast środków finansowych· na takie silniki i części do
nich, jakimi dysponuje światowa
czołówka. Niech pan napisze. że ciągie szukam indywidualnego sponsora. Obiecuję mu reklamę i... dobre
wyniki.
- Panie Jarku - napisałem. życ~
panu takiego _sł?°nsora i czekam na
obiecane wyniki.
)anU'Z moz'ru'al:
, n

postępy . Muszą -:zę

ścil'j startować, trenować

Sponsorowi obiecuję reklamę i. .. dobre wyniki
Czwarty w finale Indywidua]nych Mistrzostw Polski żt1żlowkc
kraju, kapitan drużyny Wybrzeże ,
Jarosław Olszewski wydaje się być
clłowiekicm zadowolonvm ze swoich tegorocznych wyst~p6w. Ma do
tego powody. ale. .
- Panie Jarku awans awansem,
ale tu w Gdańsku ciągle c1.ckamy na
pański medal w mistrzostwach Polski i znaczące sukcesy międzynarodowe. Tymczasem-Olszewski dobry
tylko w lidze.
- Chwileczkę, czemu chce mi pan
popsuć humor._ Obiecywakm wraz
z kolegami powrót do ekstraklasy
i cel osi 4gnęliśmy. Czy to mało? Do
tego na siedem ostatnich spotkań ligowych w sześciu zdobyłem komplet punktów. W minioną niedzielę
. .
wygralcm silnie obsadzony lum1eJ
w Częstochowie. Wręcz sz1wda. że

robili

Grzegorz Rempała (Unia T .),
3. Tomasz Świątkiewi..:z (Apa-

cm:k, J. Larsen). 2. Dania (B.
Kan:er. H. Nielsen, T . Knudseu, J. Jorgensen, B. Andersen), 3 Szwecja (P. Jonsson,
M. Karlsson, IL Gustafsson, T.
Ri-:kardsson. P. Nahlin)
Indywidualne Mistrzostwa
Świata Juniorów (Pardubice Czechy): l . Joe Screen (Anglia). 2. Mikacl Karlsson
(Szwecja), 3. Runc Holta (Norwegia). -L Piotr B:u·on (Polska)
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚWIATA NA
DŁUGIM TORZE (Muhldorf Niemcy): l. Simon Wigg (Anglia). 2. Karl Maier (Niemcy).
3. Maree! Gerhard (Szwajcana) ... 5. Steve Schofield (Anglia - Wybrzeże)
IKDYWIDUALNY PUCHAR MISTRZÓW (Tampere
- Finlandia): l. Tomasz Gollob
1PolskaJ, 2. Leigh Adams (Australia), 3. Armando Castagna
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2,800
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14.000
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1.360
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'} 'sk ,t_v· L, urodzony, M - mecze, BL - biegi ukoric:zonc. Pkt. - punkt), Bon - Bonusy, D • Jcfehy, U - upadek,\\/ - wyk!uczema, Ś 'J1eg. srdm 1
'111.'gow, • Sr mecz - średnia meczowa
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CZWARTE

19.00 Tęczowy mini-box
19.10 Wieczorynka - ,,Na
gwiezdnym szlaku"
19.30 Wiadomości
20.00 Bilans - mag. rządowy

1

10.00

I I .00
I I. 15

20.20 ,,Policjanci z Miami" -

Kawa czy herbata?

sposób jest dobry" - serial sensacyjny
prod.USA

Wiadomości

Mama i ja
Domowe przedszkole
Porozmawiajmy o dzieciach
„Policjanci z Miami" serial '·'rhacyjny USA
Kw:.. •.. -ns na kawę
Video fashion
Smoczek czy grzechotka?

21.15 Tylko w ,Jedynce··
22.00 „Nie ma się z czego
śmiać" - program niepu-

blicystycmy

ność"

Jak naprawdę wyglądały dinozaury? Ile jest prawdy
w obiegowych opiniach na ich temat? Najnowsze poglądy
w kwestii stałocieplności prehistorycznych gadów.
I

•

'

,,Radość życia"

12.45 Program dla młodych widzów
13 .30-15.55 Telewizja Edukacyjna
13 .35 Historia ziarnka pia~ku

(5)

O dojrzewaniu dziewczynek
Piąta część cyklu ukazującego etapy rozwoju organizmu ludzkiego. Tym razem o okresie dojrzewania dziewczynek. Omówienie zmian w wyglądzie zewnętrznym, jakie temu
towarzyszą, oraz zmian fizjologicznych, w tym menstruacji.

14.00 Nie tylko dinozaury

-

14.15

(5) ,,O dojrzewaniu dziew-

14.25

Przewodnim tematem magazynu będzie ohecność Kokatolickiego w więzieniu. Duszpasterstwo to jest bardzo aktywne. Działa od stanu wojennego i w tej chwili trudno wyobrazić
sobie program resocjalizacji bez jego udziału. W programie - wypowiedź ks. J. Sikorskiego, naczelnego kapelana więziennictwa,
opinie więźniów i władz zakładu karnego w Białołęce.

15.00

,,Policjanci z Miami" (5)

15.10
15.35
16.00
16.05
16.50
17 .00
I 7 .20

Tubbs, Crockett
i Trudy organizują obławę na
handlarza narkotyków w nocnym klubie. W czasie pościgu
handlarz, znalazłszy się w potrzasku, wyciąga broń. Trudy
strzela i rani go śmiertelnie.
Epizod ten oddziałuje fatalnie
na jej psychikę. Trudy wpada
w obsesję zabijania. co utrudnia policjantom z Miami
kontynuowanie akcji. Na
zdj<;ciu Phillip Michael Thomas.
(Emisja także o godz. 10.00)

17.45
18.00

2335 „Czerwone imperium"
(4) - ,.Wrogowie ludu" -

serial dok. prod. ang.
0.25 To lubię - Hanna i Antoni Gucwińscy
1.25 Zakończenie programu

2

7 .30 Panorama

francuskiej

ścioła

22.25 Pegaz
23 .00 Wiadomo~ci gospodarcze
23.20 Gorąca linia - Mariusz
Janicki
23.30 Muzyczna ,,Jedynka"

TV

„Radość życia"

czynek" - serial prod.

Magazyn katolicki

I 7 .30
18.00
18.03
18.35
19.05

20.00

,,Każdy

11.40
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn Notowań .,Konkurencja dla łacia
tej'', ,,Francuska specjal..

·,,,..

1830 Magazyn katolicki

TV
6.00
9.00
9.15
9.30
9.55

~-

,,Zwierzęta świata:

Tajemnicze życie lamparta"
(2) - serial przyrodniczy
prod. angielskiej
„Strzał w dziesiątkę" spotkanie z dr. Markiem
Kozłowskim, entomologiem i fotografikiem
Taki pejzaż-Tatry.cz. I
My dorośli
Program dnia
Program dla młodzieży
Muzyczna „Jedynka·•
Teleexpress
Miliard w rozumie - teleturniej
Antena
..Komiks, dziewiąta sztuka wyzwolona" ( 8) - serial dok. prod. hiszpań
skiej

7.35 Przeboje „Dwójki"
8. IO Dzień dobry. tu Gdańsk
8.40 „Kot w butach" - ,,Igraszki królowej Śniegu " serial animowany prod.
japońskiej

9.05 Studio „Dwójki"
9 .15 „Pokolenia'' - serialUSA
9.40 ś,,. iat kobiet
10.00- I 5 .00Transm1sja obrad
Sejmu
15 .25 Powitanie
15.35 „Kot w butach" - ,,Igraszki królowej Śniegu" serial anim. prod. japoń
skiej
16.00 Panorama
16.05 Studio Sport
16.35 Multihobby - magazyn
16.55 „Ludzie z pierwszych
stron gazet" - Jan Kulaj

21.00
21.30
2 I .40

„Pokolenia" - serial USA
Panorama
PANORAMA
Kolo fortuny
Mniejszości narodowe Być Polakiem w Niemczech
Koncert z Katedry św.
Jana
Panorama
Spon
Dekalog - Polska '93

- - - -TV
-

POLO N I A

Polska Telewizja Kablowa
kanał54

7.30
7.35
7.40
8.00

Panorama
Powitanie
Smoczek czy grzechotka
Mama i ja - program dla
najmłodszych oraz Domowe przedszkole
8.45 ,.Białe tango" - serial
TVP (powt.)
9.45-10.45 „Czego się Jaś ..." blok programów edukacyjnych (powt.)
9 .45 Z kart krakowskiego archiwum
10.00 Śladami Oskara Kolberga - Beskid Ślą,ki
10.15 Telewizyjny słownik biograficzny historii naj nowszej - Jan Mazurkiewicz „Radosław", cz. 1
10.45 Historia - współczesność
(powt.) - .,Wielcy znani
i nieznani" - Czesław
Tański ,.polski Ikar"
l 1.15 Piosenki z Butiku - program rozrywkowy
l I .30 Magazyn gospodarczy
(powt.)
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 „Układ krążenia" (5) serial TVP (powt.)
13.35 Sport na satelicie (powt.)
14.35 Polskie sprawy
15.35 Moje książki - Zygmunt
Konieczny (powt.)
15 .55 Program clnia
16.00-17 .00 „Czego się Jaś ..." blok programów edukacyjn}ch
16.00 Taki pejzaż
16.30 Vademecum teatromana
- Teatr Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
17 .00 Teleexpress
17.15 Słoneczne stud io - program dla dzieci oraz 510-15
18.00 Historia - współczesność
18.50 Ebpres reporterów
I 9 .20 Dobranocka
19 .30 Wiadomości

22 .I O ,,Prosto w serce" - film
fab, prod. niemieckiej
(1983 r.), reż. Doris Dorrie, wyk. Joseph Bierbichler, Beate Jensen
23.45 Studio festiwalowe Jazz
Jamboree '93
0.00 Panorama
O. IO Studio Teatralne „Dwójki" - Josif Brodski „Marmur
I.IO Imperium zmysłu i talentu - Teatr Syutuacji Dariusza Gorczycy
1.40 Zakończenie programu

TV
3

8.10 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
animowany
16.40 Studio „Trójki"
16.45 „Robin Hood" - serial
prod. angielskiej
17.40 Od Dublina do Nashville
18.03 PANORAMA
18.30 Program publicystyczny
19.00 „Niech krew się leje" serial prod. angielskiej
19.30 Wiadomości
20.00 Panorama
20.10 Rodno zemia - magazyn
kaszubski
20.40 Program muzyczny
2 I .25 TV „Polonia"

SUPER

JlSf,_ _

EUROSPORT

CHANNEL"
.
~

830 Gimnastyka
9.00 Magazyn golfowy
10.00 Magazyn olimpijski
10.30 Gazelle's Trophy w Maroku (najważniejsze wydarzenia)
11.00 Magazyn sportów motorowych
12.00 Piłka nożna: Puchar Europy (najważniejsze wydarzenia)
14.00 Snooker: World Classics
(najważniejsze wydarzenia)
16.00 Judo: MŚ w Hamilton (najważniejsze wydarzenia)
17 .00 Polo: zawody w Epsom
(najważniejsze wydarzenia)
17 30 Hokej: liga NHL
18.30 Jeździectwo: MŚ w Gladstone (najważniejsze wydar?enia)
19.30 Wiadomości sportowe
20.00 Boks: walki zawodowców
21.00 Magazyn motocyklowy
22.00 Piłka nożna: Puchar Europy (najważniejsze wydarzenia)
2330 Magazyn tenbowy
0.00 Bilard: turniej w Malme
1.00 Wiadomości sport(,we

,,Nie ma się z czego śmiać"

Program niepublicystyczny
Nowy cykl programów, w których zaproszeni goście
uczestniczą w eksperymentach psychologicznych. Bohaterami tego wydania będą politycy - Jan Lityński, Donald Tusk i Henryk
Wujec. W programie m.in. zainscenizowana sonda uliczna: Osoby
udające przechodniów Jacek i Joanna oraz dziennikarz Maciek
rozmawiają z przypadkową kobietą na temat polityków - czy są
uczciwi'.' (afery finansowe, alkoholowe, podwójne glosowanie).
W drugiej scence Maciek i Joanna będą agitować młodego czło
wieka , by wstąpił do nowej partii „Konkret" . Jakie będą reakcje :
przechodniów? Co na to powiedzą zaproszeni do studia politycy?

~

.

,,Czerwone imperium" (4}

,,Wrogowie ludu"
Lata trzydzieste to okres terroru stalinowskiego.
W wyniku czystek zginęło ok. 20 mln ludzi. Stalin maniakalnie
boi się o swoją pozycję. Szczególnie wyraźnie widać to po XVJI
Zjeździe. Stąd seria procesów przeciwko rzeczywistym i domniemanym przeciwnikom (Zinowjew, Kamieniew, Radek, Bucharin).

-.

8.45 Magazyn poranny: aktual- 7.00 Hity na śniadanie
ności giełdowe
10.00 Marijne przedstawia
9.00 „Fantastyczna podróż" 13.00 Przeboje z lat 70. i 80.
(powt.)
14.00 Simone przedstawia
9.30 Magazyn sportowy
16.30 Raport Coca - Coli
1155 Telegram z giełdy
12.00 Wspinaczka sportowa
(powt.)
12.30 „Allcs OK": porady rekreacyjne (powt.)
13.00 „Tele-Gielda" - aktualności giełdy frankfurckiej
13.45 Trening z DSF
14.00 Tenis: turniej ATP
w Lyonie
18.50 Koszykówka: liga niemiecka (powt.)
21.30 Piłka nożna: Bayer Leverkusen - Real Madryt
23.30 Tenis: turn iej ATP
w Lyonie (najważniejsze wydarzenia)
0.00 „Ring wolny": boks
1.00 Tenis: turniej ATP w
Lyonie (najważniejsze wydarzenia)

%D"'-".F_ _

16.45 Magazyn nowości
filmowych
17 .00 Wiadomości
17.15 3 From I
17.30 Zadzwoń do MTV
18.00 Soul i reggae w MTV
18.30 Przeboje gwiazd
gwiazdeczek
20.00 „Beavis i Butthead" serial animowany
20.30 Najbardziej oczekiwane
22.00 Przeboje lat 70. i 80.
23.00 Raport Coca-Coli
23.15 Magazyn nowości filmowych

23.30 Wiadomości
23.45 3 From 1

22.00

0.00 Zatańcz - Simone zaprasza
2.00 Marijne przedstawia
3.00 Noc z teledyskami

---- -- - - -

830 ,,Agenda" - mag. europejski
9 .00 Zakupy w TV
12.00TBA
1230 Swiat interesów
13.00 Mag. informacyjny
13.30 Świat mody
14.00 Teledyski
1630 „Rozmowy przy muzyce'' program na żywo (tel. 0-044 71
418 17 17)
18 .30 Magazyn kulturalny
19.00 „Mark Jcffrics" - talkshow
1930 Magazyn ekologiczny
20.00 Studio Sport: wyścigi samochodowe - Mistrzostwa Skandynawii
20.30 Kolarstwo - Misrrzostwa
Australii
2 l .00 Magazyn informacyjny
21.30 Kino europejskie - filmy.
reportaże z festiwali. wywiady
z gwiazdami
Wiadomości

2230 Biznes europejski
22.48 Informacje giełdowe
23.00 „Capti 1e" - thriller sf, lJSA
I980 (85 min .).
035 Teledyski

---

_ CARTOON

RAJ

UNO
7.10 „Karzełek Dawid"
9.45 Gimnastyka
7.40 Vampy
10.03 (*) .,Poradnik ARD": prawo
7 .45 „Śpioch i ferajna''
10.35 Poradnik konsumenta
8.10 Vampy
11.03 „The Great Georgia Bank
8.20 ,.Alvin i Chipmunki"
Hoax"- film kryminalny. USA
8.50 .,Wilcza krew" (powt.)
1977. reż. Joseph Jacoby. (87 min.)
9.20 .,Powrót anioła" - serial
12.30 Przegląd wydarzeń
10 .20 „Szeryf Lobo" - serial (po12.55 Przegląd prasy
wt. z godz. 5.45)
13.00 Wiadomości
1120 ,.Ruck Zuck" - teleturnieJ
13.05 Magazyn informacyjny
11.50 „Cudowne Iata" - serial
ARO
12.20 Blok filmów anirnowanvch 13.45 Magazyn kulinarny
i programów dla dzieci: Vamp'y
14.00 „Cudowny świat gwiazd"
1225 „Kamień marzeń" (powt.)
(3) - serial popularnonaukowy
12.50 Vampy
14.30 .,Bastian" - serial
12.55 „Dziewczynka z farmy"
14.55 Telefon szczcścia
(powt. z godz. 6 .40)
15.03 „Wickie" - serial animowa13.20 Vampy
ny dla dzieci
13.25 ,.Karzełek Dawid" (powt) 1525 Książka dla ciebie
13.55 „Zwariowany ptak fridoiin"
15.30 „Gwizdek" - studio sport
14.10 Vampy
dla młodych widzów
14.20 ..Śpioch i ferajna" (powt.
16.00 Wiadomości dla dzieci
z godz. 7.45)
16.07 „Alf' - serial
14.45 Vampy
16.35 ,.Alf' - serial
14.50 „Alvin i Cbipmunki"
17.00 Wiadomości
15.20 Vampy
17.15 Magazyn regionalny
1525 „Wilcza krew"
18.00 „SOKO 5 113" - serial
15.55 Vampy
19.00 Wiadomości
16.05 „Kamień marzeń"
1920 Prognoza pogody
16.30 Vampy
1925 „Człowiek od pociągów" 1635 „Daktari" - serial
serial
17.40 Wiadomości
20.15 „Ludzie: niezwykłe zdarze17.45 ,.Ruck Zuck" - teleturniej
18.20 „Cudowne lata" - serial nia" - reportaże
21.15 WISO - gospodarka i spra(powt. z godz. l I .50)
wy socjalne
18.50 Wiadomości
19 .00 „Powrót anioła" - serial 21.45 Wiadomości
22.15 ,.Kwart et literacki" - maga(powt. z godz. 9.20)
zyn literacki
20.00 Wiadomości
23.30 „Eyes of a Stranger"- thril20.15 .,W pasz.czy lwa" - serial
ler. USA 1980, reż. Ken Wiede2225 „Desperado" - serial
0.20 „Wyścig ze śmiercią" - se- rhorn (81 min.)
0.50 \Viadomości
rial
1.20 „W pasz,zy lwa" (powt. 0.55 .•Niektórzy dobiegną" - dramat obycnjowy, USA 1958, reż.
z godz. 20.15)
3 .15 ..Desperado" - sena! (powt. Vincente Minnelli. (130 min .)
Żołnierz Dave Hirsh powraca po
z godz. 22.05)
4.55 ,.Wyścig ze śmiercią" - ~e- Tl wojnie światowej do swego
miasta rodzinnego ...
rial (powt. z godz . 0.20)

- Jest to pierwsza pozycja w cyklu filmów Dorris
Dorrie. Odznaczają się one niespodziewanymi zwrotami akcji.
Reżyserka kreuje nietypowe sytuacje, igrając z ich następstwa
mi. Jest wnikliwą obserwatorką ludzkich zachowań i reakcji .
Szczególną uwagę zwraca na to, jakie są prawdziwe motywy ,
dzial;n1, a jakie pozory pragną zachować jej bohaterowie. Walorami filmów są również humorystyczne spojrzenia na rzeczywistość i delikatna ironia, z jaką traktuje życie.

[EEJj

„Śniegi Kilimandżaro"

~

Adaptacja powieści Ernesta Hemingwaya. Sławny
pisarz, śmiertelnie ranny w czasie wyprawy do Afryki, analizuje swą przeszłość. szukając zdarzeń. które nadawałyby jej
trwale znaczenie.

Erich Drigalski (Peter Sattmann) odwiedza Sigrid
Vorholz (Barbara Rudnik) by za pomocą heroiny zamknąć jej
na zawsze usta.

Zdięcia:

KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna
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6.00 20.00 Blok filmów
animowanych
dla dzieci

20.00 Filmowy wieczór TNT na
temat: ,,Zrób to i popraw"
,.Of Human Bondage" - angielski film obyczajowy, 1964, reż.
Ken Hughes, wyst.: Kim Novak,
Laurence Harvey. Robert Morlcy, Siobham McKenna i in. (99
min.) Angielski lekarz zakochuje się w grubiańskiej kelnerce.(S)
21.50 .,Of Human Bondage" film obyczajowy, USA I 946,
reż. Edmund Goulding. wyst. :
Eleanor Parker, Paul Henreid
i in . (105 min.) Wcześniejsza
ekranizacja opowiadania W. Somerseta Maughama. Fabula jak
powyżej .( S)
23 .50 ,.Night Must Fall" - angielski film sensacyjny, USA
1964, reż. Karel Reisz, wyst.:
Albert Finney, Susan Hampshi re, Mona Washbourne, Sheila
Hancocki in. (JOi min.) Młoda
kobieta identyfikuje tajemniczego mordercę terroryzującego
okolicę ...(A)
1.45 ,.Night Must Fall" - film
sensacyjny, USA 1937, reż. Ri chard Thorpe, wyst. : Robert
Montgomery, Rosalind Russell ,
Dame May Whitty, Alan Marshall i in . (I 16 min.) Fabula jak
powyżej ...(A)
4.00 „Nightmare Honeymoon" dramat kryminalny, USA 1973,
reż. E lliott Silverstein, wyst.:
Dack Rambo, Pat Hingle, Bob
Stecie, Rebccca Diana Smith
i in. (85 min.) Banda wiejskich
morderców i szubrawców zakłó
ca młodej parze miodowy miesiąc ... (A)

10.00 Wiadomości
10.05 ,.Klątwa Różowej Pantery"
(I) - komedia kryminalna, lJSA
reż. Blake Edwards (55 min.)
11.00 Wiadomu~ci
11.05 „Klątwa Różowej Pantery"
(.,Curse of the Pink Panther") (2)
- komedia kryminalna. USA
1983 (55 min.)
12.00 ,.Pies taty" - serial
1225 Prognoza pogody
1230 Wiadomo~ci
1235 „Zeus" - serial
13.00 Przygotowania do programu ,.Założymy się?"
13.30 Wiado;ności
13.55 „Trzy minuty o ..."
14.00 „Fire'" - film katastroficzny,
USA reż. Earl Bellamy (90 min.)
15.50 „Herbie Goes Bananas"
film przygodowy , USA 1980 ,
reż . Vincent McEvcety (90 min.)
17 20 .,l\liś Yogi" - film rysun.
17.35 Wolny czas antenowy
17.55 Dziś w parlamencie
18.00 Spotkanie w kinie
18.15 „Nic z tej z iemi" - serial
18.40 ,.Nancy, Sonny & Co." serial
19.10 „Gang Fanellich" - serial
19.40 Almanach na jutro
19.50 Prognoza pogody
20.00 Wiadomości
20.30 Wiadomości sportowe
20.40 „The Outlaw Wars" (..Desperado") - film fabularny, USA
1989, re ż. E.W. Swackhamer,
wyst.: Alex McArthur, Richard
Farnsworth i in . (105 min.)
2225 Wiadomości
22.30 Koncert finałowy San Remo'93
24.00 Wiadomości i prognoza
pogody
0.30 Dziś w parlamencie
0.40 Północ i okolice
120 „Lady Carolina Lamb" - angielski film obyczajowy. reż. Robert BCllt (1 JO min.)

I 5 AO Ukryta kamera - powt.
16.00 „Frankestein bez granic"
- film sf prod . włoskiej
17.30-20.00 BLOK PROGRAMOWY TV SKY ORUNIA
17 .30 Wiadomości
17.40 Magazyn publicystyczny
I 8 .30 Bajkowa dobranocka
19 .00 Prawo wokół nas
19 .20 Magazyn muzyczny
19 .50 Wiadomości
20.00 „Misja rekina" - dramat
wojenny prod. USA
21 .35 Gromnicki Show - program rozrywkowy
22.00 „Bezlitosny port" - film
sens. prod. USA
23.45 Retransmisja TV SAT

20.00 Gwiazdy z tamtych lat Jarema Stępowski
21 .00 Panorama
2 I .25 Program rządowy
21.35 Teatr TV Stefan Kisielew ski
„Przygoda
w Warszawie", reż. Marian Terlecki
23.00 Reporterzy przedstawiają
0.00 Panorama
0.05 Program na piątek
O.IO „Akwen Eldorado" (3) serial kryminalny TVP
I. IO-7.30 Przerwa

GDYNIA- kanał 31
GDAŃSK - kanał 23
Polska Telewizja Kablowa
kanał42

8.15 „Yattaman" - film animowany, odc. 105
8.40 „Gigi la Tmttola" - film
animowany, odc. l l
9.05 .,Kapitan hawk" - film
animowany , odc. 8 1
9.30 „Detektyw Remington
Steele" - serial, odc. 47
IO.30 „Maria" - serial odc. 27
I 1.30 Obrzędy i religie (powt.)
xx ,,Jeronimo" - serial, odc. I3
16.15 „Yattaman'' - film animowany, odc. 106
16.40 „Gigi la Trottola" - film
animowany, odc. 12
17 .05 ,.Kapitan Hawk'' - film
animowany.odc. 82
17.30 Wiadomości lokalne
18.00 „Detektyw Remington
Steele" - serial. odc. 48
19.00 „Maria" - serial odc. 28
20.00 ,.Chłopiec w złotym kimonie" -film fab. część 6
21.40 Wiadomości lokalne
22.00 „Posterunek przy Hill
Street'" - serial
22.50 „Gillette" - pr. sportowy

SKY

OR U N·rA
Kanał 7, pasmo ID
14.00 Dzień dobry Trójmiasto
14.10 „Na własną rękę" - film
przygodowy prod. USA

POL

SAT
Polska Telewizja Kablowa
kanał22

16.30 Program dnia: 16.35 Magazyn filmowy „Oskar" - red.
Oskar Sobański; 17.00 „Supermodelka" (odc. 47) (powt.) brazylijska telenowela; 17 .30
.,Mała księżniczka" (odc. 9) serial animowany dla dzieci;
18.00 Popiełuszko - reż. Marian
Terlecki: 19.00 Informacje;
19.10 „Poszukiwany: żywy lub
martwy" (odc. 67) - serial amerykański, w gł. roli Steve
McQueen: 19.40 Filmy animowane d la dzieci: 20.00 „Żela
zny rocznik" (odc. 10) - wioski
serial obyczajowy; 21.10 ,.Ruchome piaski'' (powt.) - Polska ,
reż. Władysław Ślesicki, wyk.:
Małgorzata Braunek, Marek
Walczewski. Grzegorz Zuchowicz: 22.30 lnfo~acje; 22.45
Reportaż; 23.00 „Śniegi Kilimandżaro", USA, 1952, reż .
Henry King, wyk.: Gregory
Peck, Ava Gardner, Susan Hayward, łllidegarde Kneff, Leo G.
Carroll; 0.00 Program na jutro.
Pożegnanie

J.
SAT

CNN

8.00 „Aktualności ze świata"
913.10 Mag. informacyjny ORF
830 „Headline News"
13.55 Magazyn polityczny
1425 „Stan Getz - In memoriam" 9.00 „Wi adomości ze świata"
15.55 ,.Liryka dla wszystkich" - 930 „Headl;nc News'
9.45 „Czytelnia CNN'
Ingeborg Bachmann
16.00 „Style literackie" - dysku- 10.00 ,.Wiadomo.~ci ze świata'
1030 „Headline News"
sja pisarzy
11.00 „Wiadomości ze świata"
17 .00 Wiadomości dla dzieci
11.30 „Headline New,"
17 .10 „Dzikie z.wierzęta Szwaj12.00 „Wiadomości ze świata"
carii" (6)
1230 „Poranek w biznesie"
17 .35 ,.Octopus" - quiz z przygo13.00 ,.Wiadomości ze świata"
dami
1330 ,.D1ień w biznesie"
18.00 Studio sport: tenis
14.00 „Wiadomości ze świata"
19.00 Wiadomości
14.30 ~1agazyn gospodarczy
19.20 „Studio 3 SAT" - wywiady
15.00 .,Aktualności"
19.30 ,,Kwestia sporna " - ta l- 16.00 „Wiadomości ze świata"
kshow
1730 CNN &Co
20.00 ,,Sprawa dla dwóch" - serial
18.00 „Godzina wiadomości CNN"
21.00 „Spotkania" - rozmowa 19.00 „Wiadomości ze świata"
z fohnem Neumeierem
20.00 „Swiat bizne:,u"
21.45 Notatnik kulturalny
2030 „Wiadomości ze świata"
21.51 Wiadomości sportowe
21.00 ,,l\liędz) narndowa godzina"
22.00 Wiadomości
22.00 „Wiadomości ze świata"
22.30 .,Po burzy" - argentyński 23.00 „Świat biznesu "
dramat społeczny. 1990, reż. Tri- 2330 „Show business"
stan Bauer. (102 min.)
0.00 „Świat dzisiaj"
O.IO Magazyn informacyjny TV 1.00 Magazyn ekonomiczny
szwajcarskiej
1.30 ,.Crossfire"

_l_V

_ __,N...,,._ORD_ _

5

8.00 Wiadomości tv kanadyjskiej 930 .,DAS' - studio wieczorne"
10.15 Magazyn z Północy
8.35 ,Jak się czujesz~" (powt.)
10.45 Dziennik brandenburski
9.05 Mag. kultury afrykańskiej
11.00 Dziennik hamburski
9 .35 „Sante visions"
10.05 „Orient nad Sekwaną" - 11.30 Mag. Szlezwiku - Holsztyna
12.00 „Halo Dolna Saksonia"
magazyn kulturalny
12.30 .. Buten & Binnen"
10.15 „Świat francuskojęzyczny"
13.00 ,.Prawo do miłości " - serial
10.45 Magazyn sportowy
1330 ,.USA - Kraj duiych miast"
11 .15 ,.Refleksy" - mag.
12.05 „Szansa dla piosenek" - (3): ..Quincy, Illinois"
14.00 „Kobiety w Europie
show
wschodniej " - reponaż
12.40 Wiadomości TV szwajcarskiej
13.05 „Skórka od banana" - serial 14.30 .. Na miejscu": Podró ż
przez Brandenburgię
(powt. z godz. 6 .00)
13.30 .. Bulion kulturalny" (powt. 1525 „Doener for one" - kabaret
jednego aktora
ze środy)
14.50 „Magellan " - magazyn 15.30 „Aktualności N3 " - rozmowy o Niemczech
popularnonaukowy
16.15 .,Naśladuję Sokratesa" 15.10 „Viva" (powt.)
film dokumentalny
16.00 Wiadomości
16.45 „Szkoła tworzy szkolę 16.10 Mag. popularnonaukowy
Kauka hcz godzinowego planu
1625 ,.Jak się czujesz?" - mag.
lekcji .. - film dokumentalny
16.50 „Kuchnia muszkieterów" - 17.00 Wtadomoki
magazyn kulinarny
17.05 „lsar 12" - serial
17.05 „Une peche d'enfcr" - pro- 17.30 „Niemieckie podróże wingram dla dzieci
ne" (3): ,.Wesołe wzgórza wino17.40 „Ucieczka"
rośli" - serial dokumentalny
18.00 „Pytania d la mistrza"
18.00 (*) ,,Audycja z myszą" teleturniej
program dla dzieci
1830 Wiadomości
18.30 „Piaskowy dziadek" - seri;il
19.00 „Imperium mediów"
1835 Wiadomości sportowe
1930 Wiadomości tv belgijskiej
18.45 .,OAS ! - studio wieczorne"
20.00 ,.Trzeba wier zyć" - 19.30 Programy regionalne
reportaże
20.00 (*) Wiadomości
21.00 Wiadomości tv francuskiej
20.15 „The Lady Gambles" - fi lm
21.30 ,.Marsz wieku" - film obyczaj0wy, USA 1949, reż. Midokumentalny
chael Gordon (95 min.)
23.10 „Viva" - maga1,yn
21.50 ,,Reżyser i rewolucjomsta"
23.55 Wiadomości tv francuskiei
(1) - serial dokumentalny o Kon0.25 „Siedem dni w Afryce"· - stantynie Stanisławskim
22.50 „Demp~ey i Makepeace" magazyn informacyjny
serial
0.40 Magazyn afrykański
2335 „Profile" - talkshow
1.15 ,.W środku nocy
1.45 Powtórzenia programów: 0.20 ..Dogfather: "Rock-A-BveMaył:>e.,, '~Hiss And Hers .. - se;ia,.Szansa dla piosenek
le animowane
220 Mag. kultury afrykańskiej
035 Wiadomości
2.50 „Sanie visions"
0.40 Telegazeta dla wszy,tkich
3.20 „Orient nad Sekwaną"

Program RTL TELEVISION, PRO 7, SAT 1 w tygodniowym dodatku TELE
~

3

wersje językowe: (A) - angielska, (F) - fińska, (Fr) - francuska, (N) - norweska. (S) - szwedzka.(*) - program w wersji dla niesłyszących
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NIE OPUSZCZAJ BIURA BEZ NIEGO!

MACINTOSH
POWERBOOK
TOBĄ

ZAWSZE Z
STUDIO SPARTAN

f PPLE

AUTORYZOWANY VAR
COMPUTER INC.

Gdynia, ul. Sląska 35/37- 320; tel. 21-19-03
Płyty gipsowo

'. KR~GI BETONOWE - i

•kartonowe,

I PŁYTKI CHODNIKOWE
I! RURY BETONOWE
I! RURY VIPRO

kształtowniki
do płyt G-K

i akcesoria

Gdattsk,ul.Litewska ll

,

n::~ ~~~l~o~;~ka

J

. tel.• 31-09-27 "~!':'l

PAWILON
WYSTAWOWY
,,DANIA"
OFERUJE:

godziny ohvar~ia:

Hurtownia Materiałów Budowlanych

I ~LO!,~~,~~,!?!WB I
!

PRZYJDŹ I KUP PO ZWA~IOWANIE NISKICH CENACH

sufity podwieszane

[i]
fg)

93

FIRMA FACHOV.1EC

I

GDAŃSK

UL PARr-rzMTóW 72 8.
Tel 41~: 41-93-12 w. 21

duńskie energooszczędne

od poniedziałku do piątku 1400 sobota 900 - 1400
Każda pierwsza sobota 1Tuesiqca
od 1000 1600

SUFITY
·PODWIESZANE

GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE TRIGA
LAMINOWANE DESKI PODŁOGOWE

20°0

1500 sztuk

1900 sztuk

Koncentrat pomidorowy

Znicze nagrobkowe

150 g, 30%
1 szt.

6. 600, ·

3000 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

Szynka„ TULIP"

Dezodorant „Fa"

Bebiko 1, 2

150 ml

500g

TOP-FLOOR
ŚCIANKI GIPSOWE

w kl/ku kolorach
SOPOT, al. NIEPODLEGŁOSCI 692/694
TEL. 517421
2323

PROJEKTY ARANŻACJE
Ri':MONTY ADAPTACJE,,,,,,,

45.900,-

1 LB
1000 sztuk

~WIADRA

st~Tu75rk

Gdynia, ul. śląsko 35/37
Budynek B
I

wiśniowy nls „Łowicz"

Q

~

SCHODY,_ Ljt.DY ~
z granitow
w 14 kolorach ~

~

i

wig

"
,

2000 sztuk

Podpaski -

Pollena 2000

Mydło „Lux"

,,Bella extra"

1,8 kg

125 g

Naprawy TV,
magnetowidów,
magnetofonów, kamer
odtwarzaczy CD,
sprz9tu Hl-FI, telefonów,
kuchni mikrofalow eh.

l

\_F~T~~~J,
2382

NIE MASZYNY ALE
MASZYNY DO PISANIA

8.900,-

Gdańsk.

TESTERY
BANKNOTÓW

Gdańsk, Czamy Dwór 12
tel.53 47 19 tel/fax. 53 09 Ol
Elbląg, ul Robotnicza 26

hurt - detal
!:l
sprzedaż wysyłkowa"'

tel. 32 73 71 w.25

ERtllOO

ul. Kliniczna 2a, tel,/fax 4H5·74

ultrafioletowe

INTERBIURO ib

® ·'

sp. z o. o.

BOGATA i atrakcyjna
OFERTA KO~POZVCJI
do wystro1u wnętrz

zaprasza KlienlóVf do nowo otwartego,
w Europie

jednego z największycti
salonu kwiatów i roślin
sztucznych

(wejście od ul.

TANIE
AKUMULATORY
Wypn:edai części zamiennych
do samochodów marki:
Żuk, Star, Jekz:, Skoda.

PPT PKS Gdańsk-Oliwo, ul. Kolclirzesko 28
Tel. 57-11· 15 w, 2.U
Fax 57-15-35
Wyno~m lokali biurgwych
teL57-22·15w. 210

KASIA

ynio-Redlowo, ul. Stryjsk
Halickiei), tel. 22-39-02 (8-1

Aktualnie

najnowocześniejsze,

mikroprocesorowe autoalarmy firm

oorweski•i

amery<ańskiej

DEFA PATRIOT
ENFORCER, PRESTIGE
R,A.'T~

5 LAT gwarancji!!!
plus bezpłatne znakowanie

59.900,-

8.400,-

1 szt.

1000 puszek

2000 puszek

Szampony ziołowe

Masmix"
"250g

Piwo „Haake Beck"

7. 600, ·

1 szt.

1 szt.

4,8% 0,331

6.600,-

1 szt.

6.900,-

3000 sztuk

200 opakowań

2000 sztuk

Syropy

,,Pampersy"

Baton „Milky Way"

„MGM" owocowe

boy/girl

0,6 I

7.400,-

1 opak.

1 szt.

183.900

3.600,-

....oraz wiele innych okazyjnie tanich towarów jak np.:
-3.700,Jogurt "Maćkowy'' 150 g
Kostka zapachowa we 2000 4 szt. -25.900,-5.600,Kasza Pęczak 1kg .
-14.900,Tix 600 g -proszek do prania
-14.900,Ciasta Anja Cake 400 g
Lenor 1I - płyn
· 32.900,-9.600,Majonez "Winiary" 300 g
Ludwik 5I - płyn
-73.900,- 18.900,Gulasz angielski
-12.900,Gąbka dla dzieci

Zdalne S1et0Wanie, centralne zam~, blokada zapłonu
ANTYSK#llNG, ~!cł(ada skrzyni biegów 1.lUL·HOCK
montaż odbiorników samochooov,ych

Płatki zbożowe

'Pacyfie" 500 g
Worki na śmieci 20 I - 15 szt.
Napoje ''Nata" 1,51 gazowane
Papier toaletowy
Sól z mikroelementami 1kg
Krem tłusty "Gejsza"
Czekolady Bałtyk 100 g
Torebki śniadaniowe 100 szt
Kawa Inka 125 g Ovita
pasta Aquafresh 55 ml

-17.600,-5.600,-8.900,- 1.200,-2.700,-21.900,-6.900,-8.900,-6.400,-20.900,-

Ryż

-7.900,1kg
Chusteczki do nosa 6paczek
-8.900,· 10.600,Herbata Jun an 100 g
-6.200,Krem do golenia 'Konsul"
-52.900,Pedeigree pal 3 kg
Mleczko Mr Proper
-33.600,Fasolka wsosie pomidorowym 500 g -8.600,ACE wybielacz 11
-15.600,Junior Frut wieloowocowy 0,33
- 7.900,O/d Spice - płyn do golenia
-106.900,-

! WSZELKIE PARTIE TOWARÓW OKAZYJNYCH SPRZEDAWANE SĄ AŻ DO WYCZERPANIA SIĘ

SOPOT, al. Niepodległości 658

I

POSIADANYCH ZAPASÓW.
I
WSZYSTKIE PODANE CENY SĄ CENAMI JEDNOSTKOWYMI ZAWIERAJĄCYMI PODATEK VAT.
JEDNOCZEŚNIE ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO BŁĘDU WDRUKU,

I

GDAŃSK, ul. Słowackiego 73

tel. 57 59 51

"'

i5

OFERUJE:

Gdańsk

i

• przepływowe podgrzewacze wo_dy AEG na 220 V i 380 V
.
• elektryczne grzejniki konwekcyJne AEG ,, .
• grzejniki panelowe KONCERNU .,RETTIG (F1~land:a)
jedno- lub dwupłytowe z konwektorem o wymiarach:

ul. Gen. J. Hallera 132
na terenie Polmozbytu

~

wys. 300 . 400 - 500 - 600 mm, dł. 400 - 2000 mm
• ogrzewanie podłogowe • maty elektrycz,ne AEG
• elektryczne grzejniki olejowe • szwedzkie

MM

3.600,-

500 sztuk

~~Ll©}

-~

1 opak.

„Eva" 200 g

SUZO INTERNATIONAL POLSKA

zł!

1 szt.
200 opakowań

1 opak.

'

8.100,•

2000 opakowań

1

ROK GWARANCJI ' I
cena kopii 170 zł
NAPRAWIAMY KOPIARKI _!

t„

"

DKS ---

FAXY

1 kg

„ Winiary" 100 g

c:,:

PARAPETY LADY

i

460 g

7. 900, -

1 szt.

z

a: "'Cena już od 550 tys.lmb a:

KOPIARKI

,a:r..· :-

żądanych wymiarów

4 ~ Możliwość moataiu

'

od 2,1 mln

zł/kg)

0

8171

już

(7700

Galaretka

ul. Elbląska 89
TEL 38-59-15

-

LUKSUSOWA

385. 000,-

Cukier

"GROBLA"

~

50 kg

MĄKA

Dżem

Gdańsk,

li

@~i

~ ~BiiC]C':J Bojano;

Skład Opału

40 % nowej

5.100,•

lfJ$

2000 sztuk

; PARAPETY ;

51-7\-73

Cukier

10000 kg

N tel. 76-00-79, 29-04-01 N

tanio

R1coH

1/lli(d111111
~
~

Luksusowa

2000 sztuk

POMNIKI POMNIKI

• KOKS

-✓ NASMUA

Mąka
1 kg

7.900,-

11000 kg

3000 kg

ul. Chmielna 73
tel. 31 ·22·91

l"'6!11W

oferuje

i cena

1 szt.

i

25.900,-

1 szt.

Gdańsk,

tel./fux 20• 16-00 tel. 21 •l 6•3l

i

~

„Fluorodent"
pasta do zębów

~ GWOŹDZIE

GALICJA ADMAR

WĘGIEL

WYROBY ŚRUBOWE

~ KŁÓDKI

AGENCJA

29.900,-

1 szt.

t

~" SIATKA
OGRODZENIOWA
t,t

8.600,-

1 szt.

~

r;

·-

i

~.
~

<O

2345
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TELEGRAMY
@.:..ręczneJ
wygrała

• V.· n1e1.,ach I ligi pilkl

kotHet Sośnica Gliwice
z AZS AWF Wrocław 24;20 (13:9)

a Piotrcovia wy~rala z Zagłębiem Lubin 23:22 i 11 : 12)
· • W Japonii odbyły się rmstrlOstwa swiata wctera.nów w tekkoatle
tyce. Na starcie stanęła rekordowa
liczba zawodniczek i zawodników 12 26J z 76 krajów, Polskę reprezen
!owała 7-o,obowa ekipa, która zdobyła 5 ~ah: J złoty, 2 srebrne i 2
brązowe. Złoto przypadło w udziale
Janowi Stuczyńskiemu za picrws1,e
mieJ>Ce na 3000 m z prits?kodami
• Anatolij Karpow (RosJa) poko
na! Jana Timmana (Holandia) w !5
partii S73chowego meczu o mi5trzO
stwo świata, rozgrywanego pod pa

Warta S.A. • Start Lublin 79:88

1

''niak z
Koszykarki Warty Gdynia
przegrały ze Startem Lublin
79:88 (32:39). Jest to już druga
porażka gdynianek na własnym
parkiecie w rozgrywkach

1

pierwszej ligi. Najwięcej punktów dla Warty zdobyła Marzene Frąszczak - 22, a dla Startu
Dorota Późniak - 30. Widzów:
150. Sędziowali: Janusz Rusi-

tronat~m F!Df!. Po H. posunięciach
Timman. grający białymi, poddał się.

Po 15 partiach w meczu prowadzi
Karpow 9,5:5,5 pkt

uaw)
Radosław Michalski:

Plonia ~ra nieile...
Na ubiegłym meczu piłkar
skim 111 ligi Polonia Gdańsk Legia Chclmża dostrzegłem
byłego hardzo dobrego piłka
rza gdańskiego klubu, a obecnie podstawowego zawodnika
I-ligowej Legii Warszawa, Radosława Michalskiego, zwanego w gdańskim środowisku
profesorem.
•
- Pan tutaj na Marynarki
Polskiej? Czyżby ...
- Wiem o co chce pan zapytać . Po prostu przymusowa
pauza za trzy żółte kartki.
Przyszedłem popatrzeć na grę
kolegów, z którymi spędziłem
w drużynie trochę lat, a także
na poczynania mojego młod
szego ode mnie brata Tomasza,
który gra w makroregionalnym
zespole juniorów Polonii.
- I co, przypadła panu do
gustu gra polonistów?
- Owszem. Urządzili sobie
ostre strzelanie. Gdyby tak czę
ściej, nie byłoby chyba problemu z awansem do II ligi.
- Po pańskim odejściu dość
długo nie miał kto w Polonii
uporządkować gry w środku,
dyrygować akcjami ofensywnymi. Aż przyszedł Dariusz Jaskulski ...
- Tak, gra Darka przypadła
mi do gustu. To bardzo doświadczony zawodnik.
- Czy to prawda, że trener
Wójcik chce z pana „zrobić"
w Legii obrońcę?
- Raczej nie. Tylko nieraz,
gdy zachodzi potrzeba, przesuwany jestem na prawą obronę,

(wa)

Podsumowanie
sezonu
iuilowego
• cz_yJal str. 1 7

Fot. B. Sic~nalski
Z międzynarodowego turnieju
w Salonikach powróciła kadra
naszych gimnastyczek artystycznych, dla której był to jeden
z ostatnich sprawdzianów formy
przed mistrzostwami świata (47 .11. br.) w Alicante. Startowało
tam kilka zawodniczek z europejskiej czołówki. Z polskich re-

w Niemczech i reprezentująca
dziś

ten kraj, wychowanka gdyń
skiego Pałacu Młodzieży, Magdalena Brzeska. Na jedenastym
miejscu sklasyfikowane zostały
łącznie, Hanna Cieślik (Energetyk Poznań) i Krystyna Leśkie
wicz (Hala Ludowa Wrocław).

Z Salonik do Alicante przez Cetniewo
prezentantek najlepiej spisała się
zawodniczka Stanu Gdynia, Katarzyna Skorupińska, która zaję
ła VI miejsce.
Grecki turniej wygrała Lenka
Ole.chowa (Czechy) przed szóstą
zawodniczką z igrzysk w Barcelonie, Iriną Deleau (Rumunia).
Na trzecim miejscu uplasowała
się, przebywająca od trzech lat

Od dzisiaj kadra przebywać
w Cetniewie, trenując do
mistrzostw pod okiem Marii
Mrozińskiej. Zobaczyć je będzie
można w najbliższą sobotę w hali SP 1-l w Gdyni podczas ogólnopolskich zawodów młodzi
czek . Reprezentanki wystąpią
oczywiście poza konkursem. Początek imprezy o godz. 9.00.( )

będzie

sus

Puchary Kuchara i Michałowicza
W meczach o Puchar Kuchara,
w tej kolejce triumfowali goście .
Słupsk uległ reprezentacji Gdańska
0:4. a Bydgoszcz przegrała z Elblą
giem O: I W tabeli przewodz i
Gdańsk - 5: I przed Elblągiem 4 O
pkt.

W Pucharze Michałowicz a .
Słupsk uległ Gdańskowi aż 1:8,

a Bydgoszcz pokonała Elbląg 3:0.
W tabeli prowadzi Bydgoszcz 4:0
przed Gdańskiem 3:3 pkt. Elbląg
z dorobkiem 1:3 pkt. zajmuje ostatnie 5 miejsce.

(am)

uek i Bolesław Antoniczuk
z Wrocławia.
Gdynianki prowadziły tylko
na początku spotkania. Bardzo
udanie rozpoczęła Małgorzata
Czcrlonko, której licencja zezwalająca na grę w Warcie
nadeszła kilka godzin przed
meczem. Pierwsze punkty zdobyła Frąszczak, potem dwukrotnie trafiła „Gogo" i gdynianki prowadziły 6:2. Szybko
jednak do pracy wzięła się Późniak. Była nie do upilnowania
przez Frąszczak, która chyba
nie potrafi grać przeciw tej zawodniczce. Środkowa Startu ,
tylko do przerwy, zdobyła 18
punktów.
•
Po zmianie stron gdynianki
zdołały (Dorota Rożek) doprowadzić do remisu po 39. Wtedy jednak Wiktoria Sobolewa
trafiła zza linii 6,25 i tego prowadzenia lublinianki nie oddały ju.i; do końca spotkania. Od
24 minuty Późniak grała
z czterema przewinieniam i
osobistymi, ale nie dala się zła
pać na piąte. a ciężar gry wzię
ta na siebie Iwona Godula (4
razy za 3 pkt.).
Gdynianki zawiodły przede
wszystkim w obronie. Nie potrafiły też wyprowadzić w całym meczu ani jednej skutecznej kontry. Na dzień przed meczem kontuzji kolana doznała
Lubov Szwejcowa, zawodniczka, która do tej pory zdobywała średnio 20 punktów w meczu, Taka strata musiała odbić
się na grze zespołu. Zastępują
c a ją Olga Pantelejewa nie
spełniła zadania. Słabiej zagrały też Agata Mechlińska i Sylwia Błażkiewicz.
- Przegrałem zespołowością.
Moje zawodniczki popełniały
zbyt dużo błędów w obronie.
W ataku pozycyjnym chciały
zdobywać punkty, a nie realizować taktyki. Nie biegały do
kontrataku, Czerlonko. Rożek
i Mechlińska - powiedział po

mc<.:2u trc::,1er, Tadeusz Ruciń
ski.
A tak ocenił spotkanie Jan
Jargiełło, szkoleniowiec Startu:
- W tym wyrównanym spotkaniu mój zespól lepiej realizował założenia taktyczne. Polegały one na blokowaniu pierwszego podania, uniemożliwia
jąc przeciwnikowi grę z kontry. Gralcm szóstką zawodni
czek, gdyż nie zachodziła potrzeba sięgania po rezerwy. Nie
grała jeszcze najlepsza nasza
rozgrywająca, Swietłana Czernowa z Alma Aty. która otrzyma potwierdzenie dopiero za
kilka dni.
Warta: Frąszczak 22, Czerlonko 17, Rożek 16, Szumska
9, A. Olęcka 7, Pantelejewa 4,
Odrzywolska 4, Mechlińska O,
Błażkiewicz O. Celność z gry
48 procent, osobiste 50, straty
I 8, przechwyty 13, zbiórki
w ataku 15, w obronie 12.
Start: Późniak 30, Godula
20 , Sobolewa 15, Wójtowicz
14. Kraulis 9, Cwpek O.
Pozostałe wyniki. Grupa 8:
Ślęza Wrucla~ - Stal Brzeg
81:73 (49:39), Glinik Gorlice Włókniarz Białystok - 70: 103
(38:38), Włókniarz Pabianice Wisła Kraków 104:76 (51 :30).
1. Włókniarz P. 10 459:376
2.Wlókniarz B. 8 409:368
3. Start
8 423:388
4. Warta
• 8 354:348
5. Wisła
8 398:404
6. Stal
7 390:393
6 358:425
7. Ślęza
8. Glinik
5 336:455
Wyniki grupy A : Olimpia
Poznań - ŁKS Łódż 85:62
(36:28), AZS Toruń - AZS
Wrocław 63:68 (27:35), Polonia Warszawa - Stilon Gorzów
85:71 (40:41), AZS Poznań Lech Poznań 76:66 (38:38).
W tabeli bez straty punktu prowadzą Olimpia przed Polonią.
Trzeci jest ŁKS - 9 pkt, czwarty Lech 7 pkt.

Wczoraj w Poznaniu doszło
do kolejnego blamażu polskiego futbolu. Tym razem w wydaniu klubowym. Piłkarze Lecha Poznań - papierowego, bo
papierowego, ale przecież mistna Polski - przegrali w drugiej rundzie Pucharu Mistrzów
ze Spartakiem Moskwa l :5
(1:3). Jedyną bramkę dla Lecha
zdobył Jerzy Podbrożny w 44
min. gry z rzutu karnego, a dla
Spartaka gole strzelali: Nikołaj
Pisariew 2 (8 i 62 min.), Walerij Karpin ( 10), Wiktor Onopko
2 (30 i 53 min. gry). Sędzio
wał: Karl Joseph Assenmacher
(Niemcy). Widzów 8762.
Lech: Bako (46 min. Przybylski) - Wojtala, Bąk, Łukasik
- Rzepka, Kryger, Skrzypczak,
Remień (23 min. Trzeciak) Moskal, Podbrożny, Araszkiewicz.
Poznańscy piłkarze już po
raz drugi są blisko miliardowych premii za awans do Ligi
mistrzów, czyli ósemki najlep-

szych w Europie drużyn klubowych. Niestety, po raz drugi
też te miliardy pozostaną
w sferze niespełnionych marzeń, bo trafią one do innych.
Może wyjaśnię, o co chodzi.
Europejska Federacja Piłkarska
już za sam awans do wspomnianej ósemki płaci podobno
2,7 mln szwajcarskich franków, co da się przeliczyć na
ok. 38 miliardów złotych polskich. Działacze Lecha obiecali z tej sumy piłkarzom ok. 9,5
miliarda do podziału za przejście Spartaka . Jeszcze przed
pierwszym gwizdkiem sędzie
go trener Lecha, Roman Jakóbczak mówił, iż szanse obu drużyn ocenia jako równe. Zamierzał oczywiście wygrać mecz
w Poznaniu i bronić tej hipotetycznej przewagi w Moskwie.
Tymczasem już po IO minutach gry w Poznaniu piłkarze
z Moskwy prowadzili 2:0, wybijaj ąc gospodarzom skutecznie wszelkie szanse na korzyst-

•
I nie.

Pierwszoligowi hokeiści
Stoczniowca Gdańsk biorą Ian ie od każdego. W piątek
(godz. 17 .30) przyjeżdża do
.,Olivii'' zespół bytomskiej Polonii. Goście zapewne będą
chcieli powetować sobie
w spotkaniu ze Stoczniowcem
niespodziewaną porażkę 2:7,
jakiej doznali we wtorek
z Górnikiem 1920 Katowice.
W obecnej formie, trudno
oczekiwać od gdańszczan niespodzianki. Chyba więc czeka
ich 12 porażka, choć bardzo
chciałbym się mylić.

ny rezultat. Piłkarze Lecha popełni a li wszystkie grzechy
główne polskiego futbolu. Sła
ba szybkość, fatalny zmysł taktyczny, bezradność w rozwią
zywaniu najprostszych zadań
boiskowych. Na ich tle goście
jawili się jako drużyna wręcz
doskonała. A Spartak, chociaż
to dobry zespól, to przecież daleko mu do mistrzostwa.
Piłkarze Spartaka nigdy
przed wczorajszym meczem
nie widzieli w akcji swoich rywali. Nawet na kasetach wideo. Jak gorzko żartowali po
meczu dziennikarze, to chyba
dobrze, bo gdyby znali klasę
Lecha, to zlekceważyliby poznaniaków.
Na opis meczu nie będę się
silił, bo przecież kibice widzieli go w telewizji. Wszyscy teraz wiemy, jak oddala się od
nas futbolowa Europa. Nie tylko ta z Zachodu, ale i ze
Wschodu.

Uaw)

,,7''Grunwaldu
i nagrody w hali Spóini

Slomiowiec •Polonia Bytom

Adam Suska

Piłkarzy ręcznych Spójni
Gdańsk czeka w najbliższą sobotę o godz. 18 najpoważniej-

szy sprawdzian w rozgrywkach
II ligi. Gdańszczanie, którzy
1
maJą dotychczas na swoim
koncie trzy zwycięstwa (wszystkie różnicą jednej bramki),
gościć będą bowiem w swojej
hali niedawnego I-ligowca,
obecnego lidera drugiego frontu - Grunwald Poznań. Żądna
sukcesu młodość kontra doświadczenie, tak można zgrubsza nazwać tę konfrontację.
Spójnia informuje kibiców,
wybierającyeh się na to spotkanie, że między posiadaczy bile-

tów wstępu rozlosowanych zostanie kilka nagród rzeczowych. Zatem dodatkowa atrakcja.
. Drugi w~brzeżowy Il-l_igowiec, Polonia Elbląg podeJmuje w sohotę dysponującego
bardzo dobrym bramkarzem
Włókniarza Pabianice.
I-ligowego meczu piłkarzy
ręcznych u nas w najbliższy
weekend nie będzie. Wprawdzie I liga „7" wznawia rozgry~ki, ale GKS ~ybrzeże
Gdans~ m_a mecz wy1az9owy .do gro~n:J w tym sezome A111lany Łódz.

(wa)

(sus)

s
Do zakończenia rozgrywek ligowych pozostały rugbistom dwie kolejki spotkań. Mistrza
Polski poznamy dopiero w przyszłą niedzielę.
Nadal jeszcze trzy zespoły mają szanse na tytuł.
Po derbowym zwycięstwie w ostatniej kolejce nad Lechią, na czlo tabeli wysunęło się sopockie Ogniwo. Obrońcy mistrzowskiego tytułu
mają punkt przewagi nad gdańszczanami i dwa
nad Budowlanymi Lublin. Oba nasze zespoły
spotykają się jeszcze z „15" lubelską i warszawskim AZS. Z tym ostatnim raczej nie powinny
mieć kłopotów. Decydujące zatem będą potyczki z Budowlanymi .
W niedzielę o godzinie 13 na stadionie przy
ul. Grunwaldzkiej Budowlanych podejmować
będzie Lechia. Zwycięstwo gwarantuje drużynie
trenera, Jerzego Jumasa wicemistrzostwo Polski
i przedłuża nadzieje na złoto . W zespole biało
zielonych panuje pełna mobilizacja. Wszyscy
wierzą w niedzielne zwycięstwo i porażkę Ogniwa za tydzień w Lublinie. Trener Jumas bardzo
się ucieszy!, gdy powiedziałem mu, że nie zagra
przeciwko nim najgożniejszy zawodnik Budowlanych, Stanisław Więciorek, odsunięty na jeden
mecz za czerwoną kartkę w poprzednim spotkaniu z AZS. W jego zespole zabraknie w niedzielę jedynie kontuzjowanego, Wojciecha Koło
dziejczyka.

s m I

Wyraźnie kończy już starty
W minionym sezonie polscy
pobili na długim base- Artur Wojdat (rocznik 1968).
nie 15 rekordów Polski w kon- Dawny rekordzista świata
kurencjach indywidualnych (3:47 .38 na 400 m dow.
(plus dwa w sztafetach), z cze- w 1988 r.) z pewnością nie dogo trzecią część zawdzięczamy równa pod względem długo
23-letniemu żabkarzowi Dariu- wieczności Rosjaninowi, Wła
swwi Jarzynie. Ma on od nie- dimirowi Salnikowowi. który
dawna nowego trenera, zmienił w wicku 28 lat zdobył jeszcze
styl pływania. pozbył się dole- złoto na olimpiadzie w Seulu
w wyścigu na 1500 m <low. Na
gliwości kolan , co w sumie zapocieszenie nieudanego wystę
owocowało m. in . czwartą lopu w Sheffield (nie zakwalifikatą na mistrzostwach Europy
w Sheffield na 200 m klas. kował się do żadnego finału)
z doskonałym rezultatem zawodnik Olimpii Poznań usta2: 14.79. Tuż za plecami repre- nowił 34. w karierze rekord
zentanta Stali Stocznia Szcze- Polski na basenie SO-metrocin znajduje się utalentowany wym, tym razem na 100
17-letni Marek Krawczyk m dow. - 51.06 (pierwszy po(AZS A WF Gdańsk), drugi bił w ... 1984 r.).
Dużą klasą i równą form ą
w krajowej tabeli na 100
m klas. (1:04.76) i na 200 wykazał się w br. 18-letni Barm klas. (2: 19.81) oraz czwarty tosz Sikora (Flota Gdynia).
na 50 m klas. (30.37). Mistrzo- wyrastający na czołowego
stwa
Europy
juniorów grzbiecistę świata. Najlepszy
w Istambule przyniosły mu rezultat (2:00.82 na 200
m grzb.) zapewni! mu szóste Rąfal S:.ukala, twsrr:. Europ_,.: Sheffield na 100 mde/f.
piąte miejsce na 100 m klas.
i szóste na 200 m klas,
miejsce na ME i piętnaste
W Anglii biało-czerwoni
na świecie. Gdynianin Rekordy Polski • 1993 fltosen SO-metrowy)
wywalczyli na ME sześć fina- przebywa obecnie w Mission Viejo z innym uzdol- 50mdm,
łowych pozycji (mężczyźni) ,
13.08 Oświęcim
22.93 KrL~sztofCwalma 71 (Wisła Puławy)
ale tylko jrdną na podium. Na nionym zawodnikiem, 100 m dov.
5.08. Sheffield
51.06 Artur Wojdat 6S (Olimpia Poznań)
Bartłomiejem Kizierow- 50mgn:b.
najwyższym jego szczeblu sta6.06Oświęcim
26.95 Paweł Wypisiak 74 (Stilon Gorzów
skim - do tej pory wicie 100 m '!rzb
nął 22-letni Rafał Szukała
6 06 iliwięcim
58.03 .M:uiu,z Siembida 75 (Lublinianka)
(Wat1a Poznań), który potrafił uwagi poświęca! wytrzy7.08 Sheffield
57 .86 Bartosz Sikora 75 (Flota Gdynia
się fantastycznie zmobilizować
małości (stąd 4:05.26 na 200mgrzb.
1.04 Nashville
::03.10 Bartosz Sikora
podczas najważniejszej impre- 400 m dow. i 8:36.88 na
1.04 Nashville
::Ol .80 Bartosz. Sikora
zy roku. Przepłynął 100 m delf. 800 m dow .), dlatego sła5.08 Sheffield
';ll().82 Bartosz Sikora
w 53.41, choć miesiąc wcze- biej spisywał się na I 00 50 m kia,
12.08 Oświęcim
29.12 Tomas, Białek 69 (AZS AWF Warszawa)
śniej uzyska! na Uniwersjadzie
m grzb. Prawdopodobnie 100 m klas
1:03.72 Dariusz Jarzyna 70 (Stal Stocznia SLCzecin) 30.04 Wiedeń
czas o trzy sekundy słabszy! teraz bardziej skoncentru3.08 Sheffield
1:03.16 Dariusz Jruz> na
Co ciekawe, poznaniaka nie je się na szybkości.
5.06 Oświęcim
200 m klas
2:
17.73
Dariusz
Jarzyna
Niedługo do USA poznajdliemy na tegorocznej li6 .08 Sheffield
2:15.17
Dariu,zJarzyna
jechać ma inny wychowaście rekordzistów. Tak bardzo
6.08 Sheffield
2: l4.i9 Darmsz fam11a
nek trenera Jana Harmowyśrubował rekordowe osią
4.04 Nashville
2:05.27 Marcin Mah;i,ki 73 (Flota Gdynia)
kolega
klubowy
Siko200
m
zm.
zy,
gnięcia na olimpiadzie w Bar3:3112
AZS
A
\VF
Warszawa
(Artur
Przywara
73
ry
Marcin
Maliński,
4
x
100
m
do\\
.
celonie. gdzie srebro (o 0,03
Brutlomiej Czarnota 73. Bolesław Szuter 70, Sławomir
sek. za r~ekordzistą naszego najlepszy w kraju w stylu
Grabiec
721
12.08 Oświcc1m
zmiennym.
Jednak
20-letglobu. Pablo Moralesem) zapewni! mu wynik 53.35 (8 ni dziś mistrz Europy ju- -I x 100 m zm - 3:5.3.28 AZS AWF Warszawa (?-licha! Sędrowski 72,
Tomas, Białek 69. Artur Przywara 73. Sławomir
w dziejach pływania na świe niorów na 400 m zm .
11.08 Oświęcim
Grabiec: 7~)
z Dunkierki ( 1990) i wicie).
pływacy

Miliardy jak gruszki na wierzbie

Liga rugby na finiszu

Rekordy pływaków - 1993 (21

a •1e

Lech Poznaii • Spc:rtak os kwa 1:5

se

- Czy ufundujecie Budowlanym specjalną
premię motywacyjną za zwycięstwo nad Ogniwem? - zapytałem trenera Lechii. ,,Najpierw
musimy zwyciężyć w niedzielę. O żadnych premiach w naszej dyscyplinie nigdy nie słyszałem.
W rugby wszyscy wychodzą na boisko po to,
aby wygrać, bez względu na sytuację w tabeli.
Zakładając z góry porażkę obrywa się jeszcze
więcej. Wątpię, by znalazł się jakiś sponsor, który chciałby dodatkowo umotywować drużynę
Budowlanych. Oni i tak mają o co grać. W przyszłym roku przejmie ich nowy sponsor, ,,Budi- .
mex" - odparł.
Lublinianie też nie stracili jeszcze szans na
mistrzostwo. Jeśli wygrają w Gdańsku i pokonają w przyszłą niedzielę u siebie Ogniwo, oni
otrzymają po raz pierwszy w historii klubu złote
medale. Oba zespoły grają więc w Gdańsku
o bardzo wysoką stawkę i dlatego spotkanie zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.
Remis w tym meczu najbardziej ucieszyłby
Ogniwo. W tym wypadku. przy założeniu, że ~
wygrają w Warszawie, nawet ewentualna poraż
ka w ostatniej kolejce w Lublinie, nie odebrała
by im juL. szóstego w historii i piątego z rzędu
mistrzostwa Polski.

RAD I O
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 i
1.00: Serwisy informacyjne; 9.05
Przegląd prasy; 6.00-9.00 Przebudzenie na życzenie; 7.15 Słodki
konkurs; 7AS Nat Broker Peugeot Studio - pod red. Jacka Kwiatkowskiego; 8.30 Poraneczek
z faktów i ploteczek; 9.05-12.00
Drugie śniadanie; 9.15 Kursy
walut; 9.35 Kalendarium muzyczne; 9.50 Informacje drogowe; 10.20 Konkurs „Co to jest?";
10.33 Trzy łyki klasyki; 10.50
Informacje kulturalne; 1 I. IS
Konkurs „5 sekund"; 11.50 Horoskop;l2.05-15.00 Popołudnie
z Radiem ARnet: 13.15 Ramnet magazyn informatyczny, cz. I;
15.05 • 20.00 Muzyka non stop;
20.05-22.00 Wirtualne spotkanie
trzeciego stopnia; 21.15 Ramnet
- magazyn informatyczny, cz. 2;
22.05-0.00 Słuchaj razem z nami;
O.OS • 2.00 Nocne rozmowy Polaków; 2.00 • 6.00 Muzyka non
stop

18.05 Knot tygodnia - antylista
przebojów; 19.30 Radiowa bajka
na dobranoc: 19.45 Powieść
w odcinkach, powt. z godz,
11.35; 20.05 Muzyka na tekfon
32-63-54: 21.05 TOP MIX - Magazyn Aktualności Muzycznych;
22.05 Klasycy rocka: 1.00 l\'ocne
muzykowanie

RAD\ O

-,p L u,s

5.50 Lektura na dzień dobry Aleksander Jurewicz ,Lida"; od
6.00 do 0.00 (co godzinę): Wiadomości; 6.10 Hity z winylu; od
6.30 do 18.30 (co godzinę):
Skrót wiadomości; 6.10, 7 .IO,
8.10, 11.10, 14.10, 16.10, 17.10,
20.10 Wiadomości lokalne; 6.43,
22.15 a w piątki o godz. 23.45
Ewangelia; 6.52 Przegląd prasy;? 25 Patron dnia; 7.44, 15.44:
,,Wykop" drogowy; 7.40, 18.10:
Serwis sportowy; 8.40. 15.40:
Serwis ekonomiczny; 9.35 Gość
Adam Suska
PLUSA; 10.10, 21.10 News in
English; I 0.35 „Za dużo, za
mało" - konkurs; 12.35 Konkurs
,,2,epter" 13.10 Serwis giełdowy:
13.40 Propozycje kulturalne;
15.10 Auto Biznes - konkurs:
Koszykarski narybek gdańskiego
17 .35 Pro Arte Medical - konStartu odniósł w tym roku kilka zna18.40 Wiadomości z życia
kurs:
czących sukcesów. Kadetki rocznika
Kościoła; 18.52 ,,!\·liędzy sacrum
1979 zwyciążyły między innymi
Pełne wydanie wiadomości: 6.00,
w ogólnopolskim turnieju w Gdań- ~ 12.00, 20.00; Wiadomości z a profanum - książki nieobojęt
ne"; 19.05 Coca- Cola is the
sku oraz w międzynarodowym turkraju i ze świata: od 6.00 do
Music
Live: 19.40 ,.Pluszowy ką
nieju w Pradu.
22.00 co godzina; Wiadomości
Podczas tego ostatniego, podolokalne: 6.00, 6.30, 7.30, 8.30, cik" - dobranocka; 21.05 Grzepieczne trenera Marka Gotartow9.30, 12.00, 13.30, 17.30, 20.00; gorz Skawiński przedstawia ;
skiego zwyciężyły w finale gospo22.25 Rozmowy przed północą;
dynie turnieju, Spartę Praga 59:45. . Prognoza pogody : po każdym .około 23.55 Lektura przed
Gratulujemy i życzymy dziewczę- ~ wydaniu wiadomości; Wiadomo- północą - Aleksander Jurewicz
ści sportowe: 8.10, 17.10; Raport
tom wytrwałości w doskonaleniu
swych umiejętności.
~- drogowy (i informacje komuni- ,,Lida''; 0.05 Radio PLUS noc;
kacyjne: 5.38, 6.38, 7.38, 14.38; 4.00 Poranek muzyczny Radia
Oto skład drużyny: Karolina BcPLUS
szterda (kpt.). Magda Anderman,
Przegląd prasy codziennej: 6.45.
Anna Belau, Marta Depka, Joanna
7 .15, 7 .45; Giełda pracy: 8.38,
Gołuńska, Małgorzata Gorząd. Ela
14.38; Bloki reklamowe: 22
Jankowska, Anna Kolasińska, Magminuty po pełnej godzinie i IO
da Koszałka, Anna Pałygiewicz,
minut przed pełną:
Marta Romańczuk. Karolina Rze5.00 RADIO EL NA DZIEŃ 2.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00,
rnieniewska, Paulina Szczepańska,
DOBRY; 5.15. Przegląd wyda- 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
Katarzyna Szcześniak i Agata Tobirzeń dnia poprzedniego; 5.45 Za14.00. 15.00.16.00, 17.00, 18.00.
jańska.
powiedzi spodziewanych wyda- 19.00, 20.00, 21.00. 21.55, 0.00:
Zorganizowanie wyjazdu na zarzeń: 8.00-9.00 Trybuna słucha
graniczny turniej wymaga dziś wielu
Wiadomości: O.SS, 6.28, 13.05,
cza;
tel. 32 63 54 w sprawie in- 21.05: Rybacka progn. pogody w
zachodów organizacyjnych i finan- "'·
terwencji; 9.08 Serwis ekono- pr. I: 5.20 Rolniczym ekspresem;
sowego wsparcia. Za naszym pośre
miczny, informacje ekonomiczne 5.40, 6.40 Przegląd prasy; 6.10
PAP/CAF dnictwem, dziewczęta Startu pragną
i gospodarcze, notowania walut, Minęła doba; 7.10, 8.10, 16.40,
cemistrz z Leeds (1989) podziękować tym . którzy pomogli
przegląd prasy; 10.05 W DZIEma bardzo wielu gro- im w wyjcżdzie do Pragi. A były to
17.40 Wiadomośc i sportowe;
firmy: DGT - Komunikacja, Marei,
SIĄTKĘ - magazyn publicyźnych rywali na arenie
7.35 Auto Opel Radio; 9 .10
Adara,
Rockfin,
Fundacja
„Wspólna
~
styczny; 11.00 POŁUDNIE
międzrnarodowej. _D\ate- 1
go pierwsze m 1e1sca Europa'', Fundacja im. św, Brata AlZ RADIEM EL; 1I.I I Konkurs Serwis ekonomiczny; 9.47,
berta i Kareta Asów.
w Polsce (200 m zm. 11/11: 11.35 Powieść w odcin- 12.47, 13.47, 14.47 Ogłoszenia
2:05.27, 400 m zm. (sus)
kach; 12.11 Konkurs Radia EL; na telefon: 7.47, 8.47, 17.47
4:23.70), oznaczają do12.12 Nie wierzę, Żaba w eterze; Radiowa giełda pracy; I 1.35
syć odlegle lokaty w ran12.30 Informator kulturalny - Co, Fałszywy świadek- fragm .
.luż
kingu światowym, odpogdzie. kiedy?; 12.38 Wędrówki z powieści Dorothy Uhnak; 11.45
wiednio -33 i 19.
Czwarty turniej open o puchar
przewodnikiem (kino, wideo, te- Mag. ,.Solidarności"; 12.10,
Z gda11skich zawodni- „Dziennika Bałtyckiego" w hali
13.10, 14.10 Raport miejski;
atry,
książka, telewizja); 13.00
ków w kr~ju liczą się tak- MRKS Gdańsk zgromadził 75 amaREPORT(EL) - magazyn repor- 12.40 Notowania giełdowe:
że: Grzegorz Kędziora
torów. Tym razem najlepszy okazał
terów; 13.11 Konkurs Radia EL; 13.40 Konkurs filmowy; 17.20
- 2:05.83 na 200 m delf. się Eugeniusz Górecki przed Karo13.38 Co, gdzie, ile? - magazyn Audiowidco: 18.05 Światowa
(przed nim są tylko Szu- l em Skolimowskim, Radosławem
reklamowy; 14.11 Finał konkur- lista przebojów: 19.05\Vieczór
kała i Konrad Galka)
Miklaszewskim i Piotrem Swachą.
su Radia EL - ,.3 razy 11 "; 16.00 klubowy - XVI Spotkania
oraz pechowy w br. (kon- Po czwartym turnieju na liście sklaWYDARZENIA I KOMENTA- Pelplińskie; 21.05 Klasyczny
tuzje). Igor Łuczak (obaj syfikowanych uczestników znajduje
AZS A WF Gdańsk) RZE - magazyn inf.-puhl. 17.30 koncert życzeń; 22.00 Radio
się w sumie 115 osób.
.: również trzeci na 200
Kronika miejska (wiadomości lo- BBC; 23.00 Moje fascynacje jazNastępny turniej z cyklu zawom zm. (2:09.48) i na 400 dów o puchar „DB" rozegrany zostakalne, kronika wypadków, raport zem; 23.45 Noc i poezja: 0.05
m zm. (4:32.59).
nie w hali MRKS 6 listopac!a (sobosłużb miejskich, notowania waAmerykańska lista przebojów;
(wa)
Włodzimierz Szymański ta) o godz. 15.
lut, zapowiedzi kulturalne); 4.05 Relaks nad ranem
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