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| PROREM z rączki do rączki

Przez

gdański port
Rozlosowano finały
mistrzostw świata

, Wieżowiec PROREMU przy u. Heweliusza w Gdańsku, wyce-

zaa
niony | na 67 mld zł
tyckie Centrum Biznesu. Umowa jest tak

Me 35 lat spółce Bał-

onstruowana, że wła-

ściciel budynku - gmina Gdańsk - prawdopodobnie nie otrzyma

ętrowym wieżowcu poani złotówki za wynajmowane w 17-piętro:

patrzył
na Las Vegas

wraz z pełnomocnikiem BCB pracował w
kura”. Sprawę bada Prokuratura Woj

Wczoraj, w godzinach wieczornych w Pałacu Cesarskim
w Las Vegas rozlosowano grupy finałowego turnieju Mi-

wano, iż załoga tej firmy może
utworzyć spółkę pracowniczą.
Rozmowy na ten temat miały się

mieszczenia. Obiekt wydzierżawił likwidator Przedsiębiorstwa

Projektowo-Technologicznego Techniki Morskiej PROREM, który

strzostw Świata w Piłce Nożnej. Jak wiadomo, 24 drużyny,
Przez kilka godzin stolica światowego hazardu, Las Vegas,

|

to najlepsze mistrzostwa świata w historii futbolu. A pó-

źniej co nieco minął się z prawdą mówiąc, że piłka nożna jest |
najpopularniejszym sportem w jego kraju. Na estradzie przez
wiele, wiele minut królowała muzyka. Na szczęście głównym
elementem scenografii był futbolista z piłką u nogi, a to wskazywało, że jednak w Las Vegas odbywa się losowanie najbardziej prestiżowej piłkarskiej imprezy na świecie.
Wreszcie jednak publiczność i telewidzowie doczekali się |

Do dnia dzisiejszego Urzęd Miej-

do prywatyzacji firmy, likwida-

Miasta w Gdańsku podjęły
uchwałę o prywatyzacji przed-

tor zwolnił jej dotychczasowego
dyrektora. - Usłyszeliśmy wtedy
od niego, że mamy wybić sobie
z głowy ten budynek - powie-

rozpocząć

żyła futbolem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
organizatorzy z losowania zrobili prawdziwy show w amerykańskim stylu. W trakcie ceremonii na estradzie roiło się od
gwiazd rozrywki, sportu i polityki. W czołówce przekazu telewizyjnego znakomitości życia publicznego USA wygłaszały
formułkę „Witaj świecie w USA”. Zatrudniono nawet prezydenta Billa Clintona. Powiedział on, że ma nadzieję, iż będą

iej spółce „Pro-

a w Gdańsku.

W lutym br. Rada i Zarząd
siębiorstwa PROREM. Zdecydo-

które zakwalifikowały się do tego finału grać będą od
czerwca przyszłego roku na boiskach w USA.

gda

dział nam Wiesław Sarnaszek,b.
dyrektor przedsiębiorstwa.

Żeby nie mieć kłopotów z li-

po uwłaszczeniu

kwidowaną firmą CIGM, Godecki podpisał sam ze sobą umowę, że przestaje ona w ogóle ist-

obiektu. Wyznaczono dwóch likwidatorów. Jeden z nich zajął
się PROREM, a drugi Centrum

Informatyki Gospodarki Mor-

nieć, a jej długi wysokości pra-

skiej, które także miało siedzibę
w wieżowcu. W maju zakończono porządkowanie spraw własnościowych - wieżowiec stał się
własnością miasta.
Na 12 dni przed uwłaszczeniem likwidatorzy zostali odwołani, a na ich miejsce powołano
tylko jednego - Zbigniewa Godeckiego. Po tym, gdy załoga
PROREMU przedstawiła Go-

wie 24 mld zł przechodzą na
PROREM. - Po prostu dał naszemu przedsiębiorstwu wielomiliardowy dług, jakby to była
drobnostka - dodał Sarnaszek.

Śmiałkowski przesuwali kolejne

deckiemu plan doprowadzenia

BOLIWIA
. HISZPANIA
KOREA PŁD.

ARGENTYNA
GRECJA
NIGERIA
BUŁGARIA

WŁOCHY
IRLANDIA
NORWEGIA
MEKSYK

BELGIA
MAROKO
HOLANDIA

W meczu otwarcia mistrzostw, 17 czerwca 1994 roku, na
Spotkanie o tytuł mistrzowski odbędzie się natomiast w Los
Angeles, ale kto w nim wystąpi, okaże się dopiero za kilka
Oczywiście teraz nie tylko w tych 24 krajach, które zagrają

w USA, ale i w całym futbolowym środowisku trwają spekulacje, kto miał w losowaniu szczęście, a kto pecha. Na pierwszy
rzut oka wydaje się, że los - chociaż ślepy - był jednak sprawiedliwy. Nie ma grupy specjalnie silnej, albo specjalnie słabej. Siły we wszystkich sześciu grupachsą na ogół wyrówna-

stron...

Wiceprezy-

dent Śmiałkowski tłumaczył |
nam, że sprawa Ś
jest skomplikowana i należy ją
dokładnie wyjaśnić. Godecki
odmówił

„DB”

mat PROREMU.

na te-

i przedstawiciele przedsiębiorstwa skierowali sprawę do prokuratury.

Zarząd Miasta

Kuba Urbański

rozmowy
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nym. Specjalna
aparatura reje-'

mieszkańcy te| miejscowości,

struje wydarzenia. Można od-

Na najwyższym w Luzinie

z
nią
działo
w przeszłości,
w razie awarii.

wstawała
5

W minioną sobotę w gdańskim klubie aktora spotkali się na opłatku trójmiejscy
artyści sceny. Byłato zarazem forma uczczenia 75. rocznicy założenia Związku
Artystów Scen Polskich. Licznie zebranych witała pani prezes gdańskiego okręgu
ZASP, Halina Słojewska (na zdjęciu z prawej).

Fot... Rybicki

Szanty
.
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stacja uzdatniania

wody. Nikt się nie spodziewał,
że tak szybko budowa zostanie

ukończona. W sobotę prezes
firmy NCE, która wykonywała

inwestycję, Sławomir Lejman, zaprosił władze gminy
i innych gości na oddanie stacji

do użytku. Wstęgę przeciął
wójt, Jarosław Wejer. „Dzie-

ONA

AN

ło” poświęcił ksiądz kanonik
Henryk Szydłowski. Przybyli
też przedstawiciel Kancelarii
Prezydenta RP, Eligiusz Włodarczak, wiceprzewodniczący
Sejmiku Samorządowego Woj.
Gdańskiego, Marek Napiór-

s

kowski,

wojewoda

Maciej

Płażyński i honorowy konsul

owiane legendą i te aktualne. Zabrakło jednak futbolisty uzna-

królestwa Danii w Polsce, Ju-

| na świecie, czyli Brazylijczyka Pelego.

okres

Niemcy chcą w ten sposób
uniezależnić zaopatrującą landy b. NRD rafinerię w Szwedt
od dostaw ropy rurociągiem
z Rosji. Negocjacje koncentru-

ją się obecnie na stawkach kupowanej w porcie usługi. Strona niemiecka zażądała, aby
polski rząd zagwarantował, że

umowa nie zostanie zerwana
przez Polaków z przyczyn politycznych. Prezes Zarządu Popowiedział nam, że przewidu;je, iż ostateczne ustalenia zapadną w lutym.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, koszt planowanej
inwestycji szacuje się na 1,5

czytać,

co

się

Zbiornik zmieści
tyle

marzy wiele miejscowości. PoEN

przez

rtu Gdańsk S.A. Marian Świtek

się budowa obiektu, o którym

I jeszcze jedna uwaga, a może raczej ciekawostka. W ceremonii losowania brały udział gwiazdy piłkarskich boisk, te
za numer

rantowania

trzech lat przeładunku 4
min ton rocznie.

wzniesieniu od sierpnia zaczęła

ne.

wanego

py rocznie przez 15 lat. Do-

tychczasowe ustalenia potwierdzają gotowość zagwa-

liczącej około 5 tysięcy
osób, czekali około 30 lat.

ARABIA SAUD.

stadionie w Chicago spotkają się drużyny Niemiec i Boliwii.

Port Gdański negocjuje
z rafinerią w Szwedł kontrakt gwarantujący Niemcom
przeładunek 15 min ton ro-

otwarto stację vzdat
y. ek
wody.
Na
urządzenie

NIEM CY

Grupa 6

sm

„e sobotę w

..

Grupa 5

nadto w dochodach z użytko-

PR”

A oto jak przedstawiają się wszystkie grupy MŚ w 1994 ro-

Grupa 4

łącznik do umowy, której tam

nikt nie widział: Z krótkiego
pisma wynikało, że dzierżawcą
budynku stało jest Bałtyckie
Centrum Biznesu. Załącznik
był podpisany przez Zbigniewa
Godeckiego, nowego likwidatora przedsiębiorstwa i pełnomocnika BCB Jerzego Guckiego - obaj zatrudnieni w spółce
„Prokura”. Z umowy dzierżawnej wynika, że BCB otrzymuje
obiekt, wraz z gruntem, na któ-

wania wieżowca będzie partycypować także BCB. Dodatkowym elementem
w umowie jest
fakt, iż BCB
nie będąc właścicielem 17piętrowego
wieżowca może wziąć pod
jego
zastaw
kredyt bankowy. Dokument
podpisany
przez likwidatora i Wojciecha Grochowieckiego, dyrektora BCB
można rozwiązać tylko za
zgodą
obu

Spełniło się marzenie sprzed 30 lat

szykach, uwzględniając nie tylko pozycję w światowym futbolu, ale także położenie geograficzne. Zaczęto od zespołów rozstawionych w koszyku numer I. Jako pierwszą drużynę wyciągnięto aktualnych jeszcze mistrzów świata, czyli reprezentację
Niemiec.

ROSJA
KAMERUN
SZWECJA

ski nie udzielił żadnej odpowiedzi
na tę propozycję.
:
Nagle wybuchła „bomba”.
W PROREMIE pojawił się za-

rym stoi, na 35 lat. Nie ma
Przekształcenie PROREMU
w spółkę pracowniczą - jak chciała | w niej mowy o konkretnych
opłatach za dzierżawę, a jedytego załoga napotkało na trudnonie o dzieleniu się tym, co zości. Zarząd Miasta, a zwłaszcza
stanie z dochodów za wynajem
odpowiedzialny. w gminie za prypomieszczeń w budynku. Powatyzację wiceprezydent Dariusz

momentu losowania. 24 drużyny rozstawiono w czterech ko-

SZWAJCARIA
KOLUMBIA
RUMUNIA

terminy zakończenia likwidacji tłumaczył Sarnaszek. Ostatni został wyznaczony na kwiecień przyszłego roku. Na początku października złożono do zarządu pismo, że PROREM jest gotowy do
przejęcia całego budynku, zakończenia likwidacji i utworzenia przy
ul. Heweliusza Centrum Biznesu.

Fot.J. Rybi

Piłkarski świat

ku w USAry1:

Niemcy
wolni od
rosyjskiego
kurka

e

wody,

że

starczy jej na 6 -

$ 8 godzin. W rażie
braku zasilania
pomp,
będzie
spływać grawitacyjnie.
Ujęcie
stanowią
dwie
studnie. Na urząe
prz
zas
podc
gę
dzenie, które poWejer, przecina wstę
Wj Luina Jaroslaw
wody.
Fot.(ken) prawi jakość kra.
nia do użytku stacji uzdatniania
kaza
lian Skelnik. Z Belwederu
nówki”, mieszkańcy Luzina
nadszedł telegram informujący,
czekali około 30 lat. Tak długo
że Lech Wałęsa nie może
bowiem mają wodociągi (okouczestniczyć w uroczystości
ło 60 procent domów), 4 najz powodu wyjazdu na Węgry.
bardziej dokuczała im duża zaPełna nazwa urządzenia
wartość żelaza w wodzie,
brzmi: automatyczna konteneŻeby w Luzinie zagościła na
rowa stacja uzdatniania wody.
stałe „natura, czystość i ekoloJej budowa kosztowała 4,7 migia”, gmina potrzebuje jeszcze
liarda złotych. Stacja pracuje
oczyszczalni ścieków,
w systemie zautomatyzowaKazimierz Netka

bln:zł. Dotychczasowy koszt
budowy Naftoportu przekroczył 533 mld zi. Gdyby

kon-

trakt został zawarty w najbliższym czasie, inwestycja może

być zakończona na początku
1996 r.
Port Gdański

jest obecnie

w stanie przeładowywać ok. 18
mln ton paliwa rocznie, co
z technicznego punktu widzenia uniezależnia Polskę od dostaw ropy z Rosji, dając
nadwyżkę zdolności przeładunkowej 4 mln ton ponad
obecne moce przerobowe rafinerii w Płocku i Gdańsku.
Nowe stanowisko paliwowe
Portu Północnego,

a także ko-

nieczna do jego zabezpieczenia
infrastruktura (nitki rurociągów, zbiorniki itp.) ma być
wykonywana przez polskie
przedsiębiorstwa. Prezes zarządu portu zapewnia, że strona
polska jest samowystarczalna
finansowo i nie będą konieczne

kredyty na cele inwestycyjne.

an Kreft

Stynny piłkarz nie został na to losowanie zaproszony,

a o wszystkim zadecydował jego konflikt z prezydentem Brazylijskiej Konfederacji Piłkarskiej Ricardo Teixeirą, który na
co dzień jest zięciem prezydenta FIFA, Joao Havelange'a.
A z takim duetem przegrał nawet Pele i jego legenda.
:

Zerkniesz na wieżę i...

Swiałowy impuls w centrum Gdańska

Janusz Woźniak

W pomieszczeniach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, na Wyspie.
Królewskiej czyli Ołowiance, zainagurowano w piątek koncerty muzyki szantowej. Nastąpiło nieoficjalne otwarcie tawerny „Pod Nierówną Stępką”. Trunki
i frywolną obsługę trzeba było sobie je-

szcze wyobrazić. Ułatwiali to Ryszard

Muzaj (pierwszy z lewej) i Marek Siurawski, śpiewając o dawnych okrętach,
żeglarzach, morzu i Sailortown...

Więcej na ten temat
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nieją podejrzenia, że nie wszystkie pieniądze - należne do
zwrotu podatnikom - trafiały
urzędy skarbowe znane są ze
skrupulatności i dociskania
klientów. Okazuje się, że ko.nieczne jest także oczyszczenie

fiskusa...
Nieuchronnie zbliża się czas
rozliczeń z dochodów uzyska-

nych w 1993 r. Sejm uchwalił
nowe stawki podatkowe, lecz

dotyczą one dochodów przyzują stare taryfy i zmodyfiko-

PUT

|

z ubiegłorocznych PIT. Badane
są. nieprawidłowości w rozliczaniu się z podatnikami. Ist-

szłorocznych. Obecnie obowią-

wa Ruskie

20 grudnia, poniedziałek, imieniny Teofila

GO

W TCZEWIE

U

Lane

|

wy

pod właściwe adresy. Fiskus
nikomu nie przepuści złotówki,

zza

w

urzędach skarbowych trwa rozliczanie inspektorów

wane, na początku roku, zasady (oraz ulgi). Wracamy zatem
do PIT. Określone są zasady

i terminy rozliczeń. Kto nie
miał w tym roku dodatkowych

dochodów i nie korzysta z ulg |
Od I stycznia 1994 roku zabytkowy zegar na wi eży gdańskiego
podatkowych może - jak
w ubiegłym roku - załatwić
sprawę poprzez swój zakład
pracy. W tym przypadku trzeba
do 15 stycznia złożyć w zakła-

dzie oświadczenie.

Vademecum podatkowe
ze szczegółami na str. 7
(„Gospodarka”]

Ratusza Głównego Miasta będzie wskazywać precyzyjnie czas
środkowoeuropejski - powiedział nam dr Grzegorz Szychliński,
inspektor ds. zabytków techniki w Państwowym Urzędzie
Ochrony Zabytków w Gdańsku. - Umożliwił to ukończony
w tym miesiącu remont części mechanizmów zegara. Pod koniec grudnia br. nastąpi podłączenie go do światowej sieci czasu, skąd pochodzić będzie dokładny impuls.
Dotąd zegar sterowany był kwarcem. Jednak nawet niewielkie
zakłócenia na linii biegnącej z ratuszowych piwnic, gdzie zlokalizowany jest regulator kwarcowy, a urządzeniami na szczy-

ARS

O

sd

cie 50-metrowej wieży, powodowały błędne wskazania starego

zegara.
- Ukoronowaniem prac konserwatorskich - mówi Adam Koperkiewicz, dyrektor Muzeum Historii Miasta Gdańska. będzie
doprowadzenie do bardzo precyzyjnego określania czasu przez
archaiczne urządzenie elektromechaniczne, poruszające wskazówkami: Chcemy, aby wzorem sygnału z wieży krakowskiego

Kościoła Mariackiego, podobny sygnał i dźwięk dzwonów carillonu o godzinie 12 były emitowane z ratuszowej wieży za pośrednictwem jednej z gdańskich rozgłośni radiowych.

(JAS) Fot. M. Kostun

DU.

20 grudnia 1993

Ukraina

Papierowe prozonty

| Rekompensała

Gdy gwiazdk |
będzie w maju?

Ukraina osiągnęła wstępne
porozumienie z Rosją i Stana-

Twierdzi minister Olechowski

mi Zjednoczonymi w sprawie
rekompensaty za przyszłe przekazanie poradzieckiej broni nu-

Komu ile p

klearnej - podała w sobotę
agencja Reutera „powołując się

Dom Maklerski Banku Śląskiego S.A. oficjalnie poinformo-

na rząd ukraiński

wał komu ile przypadło akcji. Klienci, którzy zamówili nie wię-

Porozumienie zostało za- |

cej niż 204 akcje otrzymają tylko trzy papiery wartościowe. Inwestorom, którzy zamówili większą liczbę, przypadnie trochę
więcej. Sporządzona została lista przydziałowa: Wynika z niej,

warte po przeprowadzonych
w tym tygodniu rozmowach

w Kijowie. Nie podano żadnych szczegółów porozumie-

że po osiem akcji dostaną zamawiający od.205 do 400 szt. (takich klientów jest w całej Polsce 1423), Po 13 akcji otrzymają
ci, którzy zamówili od 405 do 600 szt. (313 osób). Najwięcej

nia, natomiast stwierdzono, że
konsultacje będą kontynuowane - pisze Reuter. Na Ukrainie
znajduje się ponad 1600 ładun-ków jądrowych.

walorów Banku Śląskiego - po 123 szt.- przypadło zamawiającym od 4835 do 5000 akcji. Takie zamówienie złożyło 41 inwestorów. Akcje rozdzielono, teraz pozostaje odebrać świadectwa
depozytowe oraz nadpłaty.

(PAP)

Na emisji akcji BŚ zarobili już. Kolejkowi „stacze”, banki
(obracając zamrożonym kapitałem). Teraz pieniądze zbiorą no-

Zakoppane

tariusze, maklerzy. Dopiero w. Stycznia pkażep Się. ile naTym za-

m

Bez
sanny

.

73)

Uczciwe partnerstwo

| za ałom

5

robią Inwestorzy,

Polska do NATO

- Dlaczego sprzedajecie Bank Śląski za bilion złotych skoro ród. che go
spokojnie kupić za rzy biliony? - - zapytał pieenAnackaz ataÓw prof. Grzegorz

W Tatrach nadal oczekiwanie na zimową pogodę.
Wysoko w górach utrzymywał się 4-stopniowy mróz.
Na Kasprowym leży zaledwie 17 cm śniegu. Silny
wiatr unieruchomił kolejkę
linową z Kuźnic na szczył tej

Miniater spraw zagranicznych RP rozmawiał nan z temat e asza Polski w NATO m. in. z sek okaza stanu Warrenem Christopherem.
Fot. PAPICAF — AP
Zdaniem ministra spraw za„uczciwą” 1 prowadzącą do
wi się już o otwarciu struktur
granicznych, Andrzeja Oleczłonkostwa w NATO.
'
paktu i zwiększeniu liczby
chowskiego, decyzje stycznioJego zdaniem celem „partczłonków właśnie przez partwego szczytu NATO w Brunerstwa” nie jest odsunięcie
nerstwo” - dodał.
ET
SE
kseli „będą bardziej zgodne
aspiracji krajów dążących do
z oczekiwaniami Polski, niż
członkostwa w NATO w nieoFrakcja parlamentarna
można było sądzić jeszcze
kreśloną przyszłość, ale stwoniemieckiego kanclerza Helprzed miesiącem”. Po powrorzenie możliwości rozpoczęcia muta Kohla wezwała w nieLa Ratownicy TOPR ostrzegają
cie do kraju w sobotę z USA
działań przygotowawczych.
dzielę pakt północnoatlanturystów przed oblodzeniem
i Grecji, Olechowski powieOlechowski stwierdził, że protycki, by podjął konkretne
tatrzańskich szlaków. Od Tatr
dział dziennikarzom, że amerygram „partnerstwa” już uległ
działania w celu zagwarantodmuchał coraz cieplejszy wiatr
_ | kańską propozycję „partnerewolucji. „Kilka miesięcy tewania bezpieczeństwa
wschodnioeuropejskich - pimu mówiono o ograniczeniu
A jastn iRadolągającego Hal | stwa dla pokoju” uważa za
(PAP
sze z Bonn Reuter:
NATO do. 16 państw, dziś móAP

Oby nie było kolejnego
rozwodu w rodzinie
Książę Edward, najmłodszy syn brytyjskiej królowej Elżbiety
II, podobno ma się zaręczyć na początku przyszłego roku i ożenić
w ciągu tego samego roku. Wybranką królewskiego syna jest 28-

Kołodko ( dany kandydat na wicepremiera i: wiceministra aiw): Dla-

- Zastanawiałem się nad tym przez cłwilgi i spytałem: ale czy od tego przybywa kapitału? Owszem, jest'w tym jakaś metoda, kylko żże jest ona motywowana

- prezent pat
A Jest to a
Aun sprzedaje się raz.

e

az

Szczegóły na str. 716Gospodarka”) |

W

piątek

Markowi

Sejm

przesłał

Markiewiczowi,

przewodniczącemu Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji,
skład
rad programowych
spółek akcyjnych „Telewizja
Polska S.A.” i „Polskie Radio

SIA”

kn Kret

nie odchodzi
532 przypadki śmiertelne cholery odnotowano w 1993 roku w Brazylii (do 15 grudnia) - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Jej epi-

warunkiem niezbędnym, aby

od 1 stycznia radio i telewizja
przekształciły się z instytucji

ceńtrum mieściło się. przede wszystkim w rejonie Nordeste. Cholera
pojawiła się w Brazylii w kwietniu
1991 roku, dokąd przywędrowała

państwowych na publiczne.

Oto lista osób zgłoszonych

przez kluby parlamentarne. do
Rady Programowej. „Telewizji

z Peru.

(PAP)

Polskiej S.A.”: poseł Ryszard

Dzień wcześniej Sąd Rejonowy w Warszawie odmówił
wpisania do rejestru spółek
handlowych „Telewizji Polskiej S.A.”, uzasadniając to
brakiem w statucie spółki składu personalnego Rady Programowej. Zarejestrowanie spółek
do końca bieżącego roku jest

ę

|

ols
Tysiące Niemców ciągną na
przedświąteczne zakupy do
Polski. W weekendy oczekiwanie na granicy trwa nawet do
pięciu godzin. Magazyn publi-

cystyczny pierwszego progra-

Epidemia |

Korespondencja własna

Tłumy Niemców na świątecznych
zakupach w Polsce

i okolicach tak szybko,iż
takt ten doczekał się artykułu w kanadyjskiej prasie, w cyklu poświęconym
monografiom sukcesu go-

mu telewizji „Tagesthemen”
zamieścił w sobotę wieczorem
reportaż o targowiskach w pobliżu Szczecina.
Prezentacja polskiej oferty
dla zachodnich klientów wypadła okazale. „Polskie produkty

są najwyższej jakości, a za to
o połowę tańsze niż w Niemczech” - mówił narrator, podczas gdy kamerzysta filmował
stoisko z bogatym zestawem

w

Polsce

i razem

dwanaście -

klienci, Zwłaszcza

w okresie:

przedświątecznym organizowane są wycieczki autokarowe. Wielu Niemców przyznaje,
że tańsze zakupy po drugiej
stronie granicy podratowują
ich domowe finanse.
Oblicza się, że obroty na:
przygranicznych targowiskach
i w halach sięgają 4 mld marek

rocznie. Ów swoisty eksport
z powodzeniem pokrywa obecny deficyt w handlu zagranicznym Polski.

(PAP)

wędlin, a potem konfekcję.

Telewizja

sław Milewski (UD), redaktor

Saga po
Dynastii
W niedzielny wieczór, ku
rozpaczy rzeszy wiernych telewidzów kończy się serial
„Dynastia”. Na otarcie łez
dla sympatyków małżeńskich przetasowań, Ha
nych interesów i blasku
światowego życia Carringie-

Od początku stycznia rezydencjami, limuzynami, kreacjami będzie: nas mamić i szókować „Dynastia Colbych”.

Akcja 49-odcinkowego serialu
rozpoczyna się w chwili, gdy

Ekipy saperów przeszukiwały w iedzjeje kilkaplaż w Bretanii, zbierając setki zapalników, wyrzuconych tam przez morze.
Od piątku znaleziono już ponad 300 cylindrycznych detonatorów
długości 12 cm, opatrzonych etykietami ostrzegawczymi. Nie potwierdziły się przypuszczenia, że stanowiły, część ładunku, zgubionego przez frachtowiec „Sherbro”, z którego pokładu sztormowe fale zmyły 80 kontenerów.
Na początku zeszłego tygodnia w tym samym rejonie Bretanii ,
morze wyrzuciło na brzeg setki worków ze środkami owadobój-

Jason Colby, senior rodu, przy-

bywa

do

swej

rezydencji,

oświadczając czekającemu na
niego tłumowi reporterów, że

właśnie przeprowadził intratną
transakcję naftową z Chińczy-

kami.

czymi, pochodzących ze wspomnianego frachtowca „Sherbro”.

80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 Tel. centrali 31 50 41,

telex 0512358.Korespondecje: 80-958 Gdańsk skr.pocz. 419.

27 33. Działy: Społeczno-Polityczny - kier. Barbara Szczepuła,
tel. 31 20 62; Społeczno-Kulturalny - kier. Aleksandra
Paprocka, tel. 31 79 26; Ekonomiczno-Morski-kier, Janusz Wi-

Przy takiej infacjiza jedną markę niemiecką można dostać 58.8 kg banknotów po 5 tys. dinarów.

ca 20 tysięcy procent miesięcz-

nie sprawia, że nowe banknoty

stają się bezwartościowe w ciąkowski - 31 53 28; Sportowy - kier. Janusz Woźniak
- tel. 31 18
gu kilku dni.
97; Łączności z Czytelnikami - tel. 31 50:41. w. 202; "Rejsy". red. -|'prowadzący Henryk Tronowicz - tel. 31 50:41 w. 267; „Relaks” red. prowadzący Dariusz Wasielewski -tel. 317315;
fotoreporterzy- tel. 31 50 41 w. 166; Grafik - Krzysztof Ignatowicz.

liardów dinarów warte było
w środę dziewięć dolarów
USA. Zaledwie pięć dni temu

do obiegu wszedł banknot pięciomiliardowy, wart wówczas
ok. sześciu USD.

Fot. PAPICAF -AP

Wg jugosłowiańskiej agencji Tanjug, eksperci szacują, że
w skali rocznej inflacja osiągnęła 197,7 miliarda procent.
W sklepach nie ma żadnego artykułu, który kosztowałby
mniej niż miliard dinarów.

„DB”- tel. 31 20 94; kierownik biura ogłoszeń - tel. 31 50 41

:
— wew. 169, Centralne Biuro Ogłoszeń- „Dom Prasy”
80 —
No
886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel/fax. 31 80 62, tel. 31 17 51,31
Bogusław Pinkiewicz | 50 41 wew. 127, tlx 512859 pg pl., Biuro Ogł. w Gdyni ul.
|
Władysława IV 24, tel 20 08 32, tlx. 54289 prasa pl., Biuro Ogł.
w Elblągu, ul. Łączności 3, tel. 32 50 80, 32.70 94. Ża treść ogłoszeń redakcja nie od-'

powiada.
Wydawca: „Prasa Gdańska” Spółka z o. o., prezes Tomasz Hołdys, wiceprezesi Maciej Łopiński i Yann Gontard 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, Dział Wydawniczy tel. 31-96

14 lub 31 50 41 w. 272
PRENUMERATA: Prenumeratę prowadzą wszystkie ekspozytury „Ruch S.A.” Oddział
Gdańsk. Informacji udziela Dział Kolportażu o/Gdańsk tel. 41 87:54
DRUK: Drukarnia Offsetowa „Prasa Bałtycka” Pruszcz Gdański, ul. "Obrońców We-

sterplatte 5, prezes Yann Gontard, dyr. Małgorzata Maziarz — tel. :82-30-68, fax 8230-67.
|
S. Frasz

(PAP)

SUPEREKSPRESY |
29647

(kurs ofi:

! Max”

(Gd., Jagie« Ilońska 10)

Londyn
1 dolar
kurs średni

lem, jak i celem. W filmie historycznym chodzi o prawdę dziejową (cze- go „
„go byśby nie myśleli o jej osiągalności), stąd dbałość o wiarygodność
| akcji, bohaterów, pejzażu, detalu, itp., które w sumie mają przekazać odbiorcy
pewną wiedzęi - na ogół - pewną tezę. Filmy kostiumowe zaś to przede wszyst-

kim widowisko, które ma zaciekawiaći olśniewać, Nieporózumieniem byłoby
czepiać się np. sympatycznego „ Quentina Durwarda”

zgodnie z historią: makiaweliczny „pająk z Tours”, król Ludwik XI, co możemy
potraktować jako ekstra premię.
Zakończony w niedzielę serial „Requiem dla Grenady” miał być serialem
historycznym, a.obsunął się w kostiumowy. Te prześliczne wnętrza, Wypucowane jak muzeum przed wizytą pary królewskiej (a rzecz dzieje się przecież w mo-

mencie rozprężenia), te hieratyczne postaci, poruszające się niczym w operze...
A przecież to można robić inaczej - raz po raz przypominałam sobie nasze historyczne seriale, jak choćby ten o Jagielle, z fenomenalnym Holoubkiem...

„Generał Custer” był podobnie wymuskany z podobnymi skłonnościami do
monumentalizmu. Ale nie to skłoniło mnie do pisania o obu naraz. Otóż miały
one jeszcze jeden, i to humanitarny wspólny mianownik: realizatorzy i wester-

nu, i serialu sympatią i szacunkiem wyraźnie obdarzają przegranych- w pierwszym Indian, w drugim muzułmanów. Jest to oczywiście wyraz spóźnionych wy-

rzutów sumienia (Hiszpanie zresztą mają za kołnierzem gorsze rzeczy niż rekonkwista i zniszczenie kwitnącej kultury islamu na półwyspie), ale mimo to należy się cieszyć, że taka tendencja istnieje i zdaje się stawać regułą. Sami byliśmy tyle razy przegrani, więc zawszeć to jakaś pociecha, że choć na niczyją po-

moc czy szlachetność nie należy liczyć, to ma się w odwodzie przynajmniej sympatię.
Janina Wieczerska

KUPIĘ mieszkanie Przymorze, Zaspa, Żabianka, 2-pokojowe do 250 mln, tel. 37-3465
ŁADA 2107, 88, 57-64-77 po 15.00

MERCEDES 190 E, 1985r., Klimatyzacja,

43-58-88 - PRZEDPŁATY.

|

ABS, central zamek, itp., nowy silnik 170
mln, 20-61-47

Świętojańska5, 20-65-22

o

Pp

10844

MONTAŻ - autohaki holownicze, blokady
Mul: T-Lock, Orunia, 39-40-28
25198
ja MULTICAR diesel '89, sdowność 2 tony,
. 56-52 3

13134

ANTYKOROZYJNA - konserwacja podwozi
- Orunia *Auto-Mycie”, 39-40-28
||

NEXUS najtańsze komputery Amiga, Klony,
IBM, 31-83-43

FIATA 126 pkupię, 39-43-95

NISSAN Sunny, 1986r, stan

HOLANDIA - najtańsze samochody, cotygo-

KOPARKĘ Białoruś kupię, 76-00-87

ide-

ODSTĄPIĘ Bar Pizza, niski czynsz, tylko za
wykup wyposażenia, Gdynia, 10 Lutego, tel.
57- 54. 17 «

31831

10838

" KSEROKOPIARKĘ używaną kupię, tel. 5755-43

12987

. alny, tel. 24-27-59, po godz. 17.00

dniowe wyjazdy, 56-10-19

KAFELKOWANIE, 32-58-68

sprzed trzech tygodni

o to, że szlachetny Szkot ani na chwilę nie rozstaje się ze zbroją, a słynny pojedynek na płonącej dzwonnicy jest po prostu fizycznie niemożliwy. Zresztą w filmie była jedna postać, przedstawiona niekonwencjonalnie, a chyba właśnie

s

BIURO OGŁOSZEŃ. Gdynia

damy)

ieczyca dostarczając. „wartość. produkcji sprzedanej
reśtawracji i Sklepów. w śwyniosła 3 min dolarów ka„Wreszcie, w 1986 roku zanadyjskich.
PAD)

41-03-06 - PRZEDPŁATY

20-57-29
- PRZEDPŁATY. |

NBP

>

PAWILON "Oborniki", 30 m sprzedam, 5250-41 wew. 232, 51-17-64
32161

31895

-22-41-84 - PRZEDPŁATY

51-42-26 - PRZEDPŁATY

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania ii skracania nad- '
syłanych materiałów oraz nie zwraca tekstów nie zamówionych . Ę

REKLAMY I OGŁOSZENIA
Dział Marketingu - 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7;
dyrektor ds. marketingu - tel. 31 04 42; szef biura marketingu

Dzisiaj „The Croissent
Tree” ma cztery eleganckie
punkty sprzedaży (wszystkie
wzdłuż osi ulicy Bey) i magazyn w Miseiseuga. Zatrudnia
50 osób, zaś w roku ubiegłym

dzy sobą dosyć istotnie zarówno sty-

„Dynastii”,

Na czarnym rynku 50 mi-

potem wykupili na własność.
W 1985 roku otworzyli swą
pierwszą niewielką cukiernię,
Od początku specjalizowali
się w produkcji rogali i słod-

ulicy Bey, siedzibie banków
i prestiżowych firm.

Sobotniego westernu Siodmaka właściwie nie można zaliczyć do westernubył to raczej film historyczny, a nawet joga. kleksi on te dwa ga, ponieważ różnią się one mię-

Akcja dwuodcinkowego
„Pojednania” dzieje się. w trzy
lata po ostatnim (220!) odcinku

|

Jugosłowiański Bank Narodowy wprowadził do obiegu
banknot o nominale 50 miliardów dinarów. Inflacja sięgają-

dla przejęcia łokalu w centrum Toronto, przy ruchliwej

Generał Custer w Grenadzie

nów, te

REDAKCJA
Red. naczelny Jan Jakubowski- tel. 31. 35-60; z-cy red. ńaczelnego: Ryszard Jaworski- tel. 31-35-60, Tadeusz Skutnik31-73-15; I - sekretarz redakcji Grzegorz Rybiński, sekretarze:
Janusz Czerwiński, Tadeusz Jabłoński, Danuta Kuta, - tel. 31

oszczędności

i 100 tys. pożyczone z banku

wyjechali
na Za- '4: inwestowali 60 tys. dolarów

świąteczny miniserial „Dy:
nastia-pojednanie” oraz kolejny „tasiemiec”, tym razem © klanie Colbych.

Pi

dziesięć godzin dziennie po
4,50 dolara za godzinę w przedsiębiorstwie, które

z własnych

Do naszego KAJA pizyjeż:
p
dżają nie tylko indywidualni

zef Żych (PSL), poseł Zdoby-

ed

się w ię

chód, najpierw do Niemiec,
potem do Kanady. Nie znając
ani słowa po angielsku, zaczynali od wyrabiania ciasta -

Właściciele „The Croissent
Tree” mają.dzi
o
zem ukońcgy

Ulicki (zgłoszony. przez Klub
SLD), poseł Andrzej Urbańczyk (SLD), wicemarszałek Jó-

Krzysztof Wolicki (UP), poseł
Krzysztof Król (KPN), poseł
Marek Wielgus (BBWR).

rozrosła

lat temu

Brazylia

Czy „Telewizja Polska S.A.”
zostanie zarejestrowana?

=

ideologicznie - mówi prof. Kołodko,
Państwo nie chce pieniędzy w tym samym czasie, gdy powiększa się dziura

w budżecie i nie ma już gdzie pożyczać. Na sprzedaży Banku Śląskiego najwięcej
zroNi.Dbanki. Zarobi na zamrożeniu, wielu
ia sach Olionów

letnia Specjalistka od reklamy, blondynka Sophie Rhys-Jones..

Sieć sklepów cukierniczych Andrzeja Charnote
i Marka Kruszyńskiego

(PAP)

pili następny bank:

(PAP)

Złotonośne rogaliki

| Wielka Brytania

czego robicie z ludzi baranów i dopuszczacie do żenujących scen? Jak to jest, że
państwo raczkującego kapitalizmu, które jak diabeł od święconej wody odcina
się od subwencji, dotuje nową klasę właścicieli Banku Śląskiego, dodając do
każdego pół miliona - milion złotych? W odpowiedzi usłyszałem: To nie jest błąd
w sztuce, Otóż tak wyceniliśmy akcje, żeby ludzie, którzyje kupią, zarobili i ku-

'

e

Gł

DISEW

(PA )

31886

12633

ORGANY Yamaha FE-30, stacjonarne - 2
ty sprzedam - zamienię na 386 DX
lub telewizor 20” sony, 43-94-62, 7.15 15.15
29847

POLONEZ 92 r. - 85 000 000,- Toyota Camry kombi diesel, 89 r. - 140 000 000,- sprzedam, 52-50-41 wew. 232, 51-17-64
POSZUKUJĘ kawalerki z telefonem, 56-1218 (wieczorem)
31852

PRZYJMĘ zamówienia na ĘY ki
ne, tel. 56-83-75
Ek
SEKRETARKĘ zatrudnię, 31-63-35

SPRZEDAM Polo 1991, poj. 1,3, tel. 20-8458

34025

SPRZEDAM okazyjnie 300 kaset video, 3201-81
35223

STOLARSKIE, 57-71-03

35220

WOLNO stojącą, stalową konstrukcję maga:
zynową 0 pow. 170 m kw. 43-28-67 w. 37
(8.00 - 15.00)
12801

ZEPTER tanio sprzedam, 39-35-76

Str.3
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Pamięci ks. Pasierba

NN

00000!

| Ne gapę leeo

pode na wiersze Kolejowe Brygady Tygrysa

b

Kultura według ks. Pasierba
„to rozwój natury, praca nad
naturą, głównie człowiekiem”.

Miałem tę niemałą c.
szczęścia, spotykając na swej

drodze ks. Janusza Pasierba.
Uczestniczenie w spotkaniach,
gdy nie zawodził erudycją wy-

kładu, gdy z pasją albo liryzmem, częściej dowcipem aniżeli goryczą, odkrywał przed
słuchaczami swoje niepokoje.
i swoje myśli, było najczęściej
ucztą, Ks. Pasierb urzekał.

Pamiętam owacje, które wy- *
wołał zwięzłą wypowiedzią,
z delegacji Episkopatu, na
Kongresie Kultury Polskiej 12
grudnia 1991. Pasierb mówił,

żewłaśnie kultura przyjoniia
o suwerenności fanum od profanum: „Ileż naszych nieszczęść wzięło się z faktu, że
to, co powinno było pozostać

świeckie, zapragnęło być reli-

gią”.

Ksiądz Janusz S. Pasierb był

- jak ktoś napisał w nekrológu /
- człowiekiem renesansowym.
Otwarty umysł, wielość zainteresowań, łaknienie świata i wę-

drowanie po wielu kulturach,
a przy tym bezpośredni i jakby
współczesny (to zapewnie niedobre słowo) w obcowaniu.

Mówił: „kultura jest procesem

za nich się pomodlić i nie zaniedbuję tego za żadną bytnością w Pelplinie. Nad grobem

chy, jakaś genetyka duchowa”.
Widząc tak kulturę, wystawił
swojemu Pomorzu najpiękniejsze świadectwo, przywilej

biskupa staję, by wzywać wstawiennictwa, pomocy”. Ziemski
byt biskupa dobrego i łagodnego ks. Pasierb trafnie określił:
„Nadzwyczajna w tym życiu
była zwyczajność”.

spontanicznym”. Jest to coś,
czego do końca nie możemy
pojąć, „pewne atawizmy, odru-

ków z małym herbem Gdańska

w klapie nie powodowała ściszenia jego myśli. Znał już

tekst gdyńskiej homilii papieża
i z nie skrywaną satysfakcją
przekazał wieść: będzie o Ka-

szubach.
Ks. Pasierb wzbudzał zaufa. nie, jego wiedza i erudycja nie
przytłaczała. Wyróżniał się na-

zresztą ludzi, którzy wprzódy
kawał świata poznali.
Pasierb związany był szcze-

wet dobrze:skrojonym ciem-'' gólnie z Pelplinem (i Warsza-'
nym

wą), tam zdobywał wiedzę,
a następnie wykładał; najcie-

garniturem, oczywiście

z koloratką. Był sobą, garnitur
nosił jak to w świecie najczęściej bywa, a jak czynią to jego
koledzy w kapłaństwie, dopie-

plej

Pasierb pisywał o kazno-

dziejstwie, o potrzebie nauki
zwanej homiletyką, zapewne

mnie najbardziej, pisałem do
domu: chwasty są tu te same”.

świadczeniem i w tej materii,

lecz nade wszystko był znawcą
sztuki. Opisał polskie dzieła
w watykańskich muzeach
i skarbcach, a w Polsce właściwie nic z zakresu sztuki sakralnej nie było mu obce. Gdy
opowiadał czy oprowadzał po
Katedrze Pelplińskiej, w zabytki najbogatszej świątyni w Pol- sce, wzbudzał podziw i z powodu znajomości rzeczy,
i z przyczyny daru umiejętno-

W 1991 r. mówił z Gdańska:
„zawsze mam tu wrażenie powrotu do małej ojczyzny (...)
w Trójmieście wszystko wygląda o wiele
poważniej i grun-

towniej,

Wiele FA

ści, i chęci podzielenia się tą
wiedzą nawet z laikami.
W początkach stanu wojen-

nego. AOR i wydał w diecezjalnej poligrafii swoje teksty
o kulturze, głoszone lub druko-

stawił trzem księżom Kaszubom, księdzu infułatowi Franciszkowi Jankowi, który był jego chrzcicielem, księdzu Hilaremu Jastakowi oraz przede

wszystkim biskupowi Konstantynowi Dominikowi. Pisał o innym pomorskim ks. Sawickim.

ich dziesięciu

mrok rzeczywistości”, który by

Pelplina, „gdyż jego dzieła mó-

czynić to rzetelnie, poddawał
oglądowi niemal cały świat

wią o nim dostatecznie wiele”.
Tu ksiądz Pasierb zanadto za-

i myśl ludzką zrodzoną w różnych epokach, tę książeczkę

zz
mięc

wał -

Sofy o biskupie Konstantym Dominiku są natomiast
wspaniałe. Pozostawił poemat,

przygotował „z myślą o małej
ojczyźnie pomorskiej - i dodaktórej

kultura
(i natura)

średnio: „Po biskupie Domini-

rzeczy mają z poetą najwięk-

ku pozostała właściwie pamięć
i więcej niż pamięć: na jego

szej próby, nie dziw, że ka-

szubsko-pomorska
Medalu „Poruszył

ludzkiej wiedzyi pa:

chociaż pisał bardzo bezpo-

jest mi najbliższa”. Gdy się tak
Kapituła
wiatr od

grobie palą się zawsze świece,

leżą świeże kwiaty, a w maju

mórza” właśnie ks. Pasierbowi
go przyznała.

da rv
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z twórcami i sponsorami Funda-

zdarzyła się szczególna okazja

do rewizyty.
Tym razem to „ludzie funda-

cji” gościli w siedzibie księcia późnogotyckim pałacu St. James” s, który do roku 1837 był
oficjalną siedzibą krółów Anglii.
Odbyła się tam uroczystość in. augurująca działalność towarzy-

stwa British Friends of Gdańsk
Theatre Foundation. Stworzyli je
ludzie od dawna z fundacją zaprzyjaźnieni, którzy pragnęli pomóc jej w sposób zorganizowany i formalny. Długie zabiegi
o rejestrację British Friends jako
charytatywnej
organizacji
zwieńczone zostały sukcesem -

przede wszystkim za sprawą Su-

san Hitch - przedstawicielki fundacji w Wielkiej Brytanii.
Grudniowa uroczystość była
równie okazała, co królewskie
komnaty pałacu, dowodząc, iż
British Friends już w tej chwili

potrafią pozyskać dla fundacji
wcale znaczące grono brytyjskich osobistości. Wiele z nich,
na czele z samym księciem,
zaszczyciło spotkanie w St. James's (assorted Iards, ladies and

gentlemen. - jak napisał „Evening Standard”), a wśród nich:

gwiazdor BBC Melvyn Bragg,
nowy dyrektor EBOiR Jacques

de Larosiere, członek parlamentu Mark Fisher, dramaturg Tom
Stoppard (laureat Felixa), czy pisarz Michael Holroyd.
. Do inicjatorów powołania

British Friends należeli również
znani dramaturdzy - Arnold Wesker i Alan Ayckbourne, aktorzy
Judi Dench i sir Michael Hordern, szekspirolog - Richard Proudfoot czy dyrektor Royal National Theatre - Richard Eyre.

Za | dziewczyn co dmie...

częścią wszystkich liczących się

muzeów morskich na świecie.
Koncerty na Ołowiance będą
się odbywały co miesiąc.

Za dziewczynę, co dmie, za
statek, co mknie i za wiatr, co

kocha żeglarza - takie toasty
wznosili

w piątek wieczorem

znani w kraju oraz za granicą
szantymeni Ryszard Muzaj
i Marek Siurawski. Bal odbywał
się w tawernie „Pod Nierówną

Stępką”. Co prawda, zarówno
trunki, jak i portowy lokal trzeba
było sobie wyobrazić. Nie było
to trudne, bo artyści potrafili
stworzyć atmosferę, panującą

'W tawernie „Pod Nierówną

Stępką” zawitał także gość - bohater powieści Mobby Dick.
Odegrał go Ireneusz Jurek, znany żeglarz z pokładu „Zawiszy
Czarnego”, a także organizator

tomik „Doświadczenie ziemi”.
jak brajlem/ nawet ślepy może
odczytać/ co. tu się działo/
przez
wieki
wieków/”.

A w ostatnim wierszu tego tomiku ks. Pasierb modli się:
„pogódź mnie ze sobą/ ażebym

kiedyś odchodząc na zawsze/

gościem księcia Walii, nie zdarza się często, a przecież spotka-

nie uświetniła jeszcze wystawa
projektów Marcina Kozikowskiego i znakomity minispektakl
szekspirowski, w którym wystąpiła para niezwykle popularnych
aktorów - Emma Thompson (ma
już na swym

koncie Oscara)

i dorównujący jej sławą Alan
Rickman (ostatnio grał w filmowym „Robin Hoodzie”).
Nie trzeba chyba dodawać, iż
oboje potraktowali swój występ
honorowo, a Emma Thompson
przyjęła zaproszenie fundacji

1 odwiedzi wkrótce Gdańsk. Ma
zamiar zrobić to również Tom

W stołecznym Domu Dziennikarza firma Attec PL and Softkart reklamowała pierwszy w Polsce komputerowy plan Warszawy, który za
jedyne 2,5 miliona może ułatwić odnalezienie w mieście wszystkiego,

co trzeba, poprzez „wyszukiwanie
ulic, plac i rond o określonej nazwie”. „Trybuna” zamieściła nawet
fragment planu, z którego wynika,

że Śródmiejska arteria nosi nadal na-

PAL

stycznych w Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni.
Uczestnicy tych spotkań urządzanych w ferie, rozsławiali polską kulturę morską podczas

- Operation Sail (Operacji Żagiel),
wzbudzając za granicą powszechne uznanie. Może dlatego, tak chętnie do gdańskiego

nacji. Latający Holender objawił
się nawet osobom całkowicie

pozbawionym fantazji...
Za miesiąc kolejne szantowe
spotkanie w Sailortown na Ołowiance. Nim tam dotrzesz, zakosztujesz morskiej podróży sta-

bytkowe pomieszczenia ożywić

glarza.

teczkiem „Motława”, a później
wysłuchasz nieznanych historii
o morzu, ludziach, dawnych
okrętach i wzniesiesz toast: za

dziewczynę, co dmie i kocha że-

p. 0

z

A

gdańszczanami). To
dobrze,

gdyż dzięki

działalności
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W Oslałecznym efekcie - służy
przede wszystkim polskim odbiorcom.

Władysław Zawistowski
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TAK SZYBKO

NI€ ZAŁATWISZ

SWARZĘDZ S.A.
W TRÓJMIEŚCIE

za-

82/49/93). Cytujemy fragment,
jak się wydaje, istotny w sensie
prawnym: „działanie zespołów
kontrolnych w zakresie kontroli przewozów pasażerskich, powołanych przez instytucje inne

3

„go czasu usiłuje nawiązać.

współpracę z ... bocianami.
Zakład produkuje dziennie,
: ponad 200 ton kleju, co ozna- .
| cza Że już co trzecia płytka

glazury jest w Polsce układana

układania kafelków na klej

ATLAS. Jest to spora nowość
w sposobie traktowania klienta, daje jednak efekt w postaci
zerowego poziomu reklamacji.
To, co naprawdę imponuje a jednemu z poważniejszych

DO PIERWSZEGO W POLSCE PÓŁNOCNEJ
SALONU FIRMOWEGO
SWARZĘDZKICH FABRYK MEBLI S.A.

niemieckich producentów, któ-

ry wizytował polską fabrykę

pozwoliło
ATLASU

w

użyć

stosunku

do

określenia

*NEUE POLNISCHE QUA-

SOPOT przy MOLO

LITAT”
(nowa polska jakość)
- to właśnie system kontroli jakości. Zakładowe laboratorium

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2/6

pobiera i przechowuje próbki

WYBIERZ MEBLE, Z KTÓRYCH POLSKA JEST DUMNA

ści wystarczy tylko podać datę
i numer zasypu, stemplowaną
na każdym opakowaniu przez
tę zmianę, która go wypuściła.
Dodatkowo na każdym worku
drukowana jest czytelna instrukcja, pozwalająca używać
kleju nawet amatorom.

Nowa odmiana ATLASU -

z każdego zasypu technologicznego. Pozwala to sprawdzić na miejscu jakość każdej
partii kleju. W razie wątpliwo-

lewki pod ogrzewanie podłogowe.

Nic więc dziwnego, że mro-

zoodporny

dziłą iż dobrze zna treść ww.
pisma, w efekciektórego %o-'
stała zmieniona pierwotna treść
umowy

z „Renomą” w punkcie

dotyczącym przedmiotu działalności, właśnie na skutek
i przez wymowę cytowanej
opinii. Prawnicy uznali, że pracownicy spółki mogą wyłącznie kontrolować

bilety, nato-

miast problemy ochrony pozostawia się odpowiednim służbom i funkcjonariuszom Służby Ochrony Kolei (SOK). Co
oczywiście nie znaczy, że nie
staną oni np. w obronie napastowanej kobiety czy staruszka, bo przepis to jedno, a życie,
to drugie. Również i argument
o „stratach” jest czysto dema-

gogiczny. Kolej zyskała i zyskuje od momentu wprowadzenia nowego systemu kontrolnego. Podobne zespoły powstały
w Hamburgu. Wymieniono nawet doświadczenia. Tam, jak
i u nas, zwiększyło się bezpieczeństwo podróżnych. I to jest
najważniejsze.

Stanisław Czajkowski

-

na klej ATLAS. Zachodnie . ATLAS PLUS pozwala kleić
płytki nawet na parkiecie, płykomponenty i stała współpraca
tach paździerzowych, starej
z niemieckim koncernem Hoglazurze, tynkach lub podłoechst gwarantują światową jażach pokrytych farbami olejkość, natomiast lokalizacja fanymi. To właśnie jest klej zabryki w Łodzi pozwala zacholecany na tarasy, balkony i wywać (nawet z VAT-em) krajoPod numerem telefonu (042) 52-56-00, drukowanym na
każdym worku, zakładowy
technolog udziela wszelkich
informacji, co do sposobu

21.12.93 r.

4 b |
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JĄ kum bpa: Naczelnik Konarski'stwier:

Do redakcji nadchodzą listy.
Na działalność „Renomy”
skarży się pan Marek P. (dane
w posiadaniu redakcji), że „zakwestionowano ważność biletu
z powodu nieczytelnie wybitych. znaków przez kasownik”.

Nasz największy krajowy.
producent kleju do glazury.
1 terakoty ATLAS od dłuższe

wą cenę.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA OD J UTRA
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Przeciwnicy i oponenci

ż
;

NIGDZIE!

AM si

kle

LEASING
POMOŻE
CI UZYSKAĆ
> pomochony dostawcze nowe
i używane

1-16-01

a jednocześnie

pisany przez inż. Krzysztofa
Celińskiego (nr pisma TK3-

się
w jednym
jed%
WALOR TW
tu. Są po cywilnemu. Jedńora- |
teczności zawarliśmy umowę
zowa grupa, rozproszona po
z sópoćką „Renomą”. Jej pra"wagonach liczy nie mniej niż
cownicy, jeżdżąc po: cywiliie12 osób. Nie dają się zastramu na trasie Gdańsk - Wejhe| roWO - Nowy Port, będą kon- > szyć, chociaż... Już dwóch zo- :
stało poturbowanych, jeden
trolować bilety, a cały zarobek
lekko ranny w przedramię na
z tytułu mandatów karnych,
skutek użycia przez bandytę
przypadnie spółce. Kolej zaś
otrzyma zwrot za bilety. Prak- ' noża. Zdarzają się przypadki
odejścia ze służby. Nie ma
tycznie więc PKP mie traciło,
w niej miejsca na brutalność,
opłacając spółkę z odzyskabrak kultury, po prostu nie
nych pieniędzy. Sytuacja była
nadawali się do tej kontrolerwięc korzystna dla obu stron.
skiej roboty.
„Renoma” pracowała za karę
Podróżni poczuli się bezumowną.
pieczniejsi. Wieczorem i nocą
Ktoś powie, że zamiast zanie tłamszą się w pierwszym
trudniać jakąś firmę ochroniarwagonie. Horror przestał być .
ską, należało dać zarobić koletak namacalnie widoczny. Nie
jarzom. Tak w dyrekcji wielu
znaczy to oczywiście, że SKM
myślało i takie rozwiązanie nazaczęli jeździć aniołowie. Bez
rzuca się samo. Spójrzmy jednak ód' strony praktycznej: A przesady.

1400 kondukiorów PKP wystawiło za maj br. 2,3 tys. we-.
| zwań do zapłaty. Natomiast
De o dor: How the Oo
Gda
spor
lt
78 ort
w tym samym okresie 56 pra-.
„Dni chwały. Wygląd gdańskiego teatru w XVII wieku” (wg
cowników „Renomy” wystawi5AA: Stać *

kk : z

Ho

KB OWAK
osta-"
ik miu ódpów AA

ru

tel, (088)

PKP,

trudnia spółkę, co przynosi
straty”...
Jest i dokument z Ministerstwa Transportu i Gospodarki
Morskiej - departament kolejnictwa z października br. pod-

British Friends zwiększą się

A7

iellońskie 36

ków

Wojciech Kooks

"Kompromitująca —
statystyka

80-85 A

że reakcją na nie-

okazywanie biletów jest chamstwo, straszenie kolegium i policją, wyzwiska. Dodaje również, że „zwalnia się pracowni-

śląc o ciągłym przemijaniu, zadbajmy o zachowanie w rozsądnym wymiarze tradycji. Ich
twórczość - a nasza pamięć;
czy współżyją te dwie wartości? Czy nader szybko czegoś
nie gubimy? Pasierb być może
zadumałby Się: „czasem noc'
już zapada z wieczora”.

mierzonej w złotówkach. :

aanydio TOmeRyś two

oświadcza,

dżon, i ks. Janusz Pasierb. My-'

of the East
back to lif e

atrum Gedanense są dla
Brytyjczyków
bardziej może
nawet
fascynujące
niż dla wielu rodaków
(oczywiście

Pan Sławomir K. pisze do
nas oficjalny protest, że pracownicy „Renomy” nie mają
prawa kontrolować biletów
w
pociągach.
Poza
tym

wa i Jan Trepczyk, Jan Drzeż-

jekty i działalność Fun-

; konduktor nr 5093.

Bądkowski, Maria Borowiko- .

bring culture

dacji The-

i cham-

Franciszek Fenikowski i Lech

="

Cóż, pro-

„aroganckiego

literatury Pomorza. Odszedł

R-2193

- Kazimierz Netka

mi policyjnymi karate, dżudo
i inne metody samoobrony.
W składzie kolejki jeżdżą po
uprzednim zgłoszeniu się do

ze

. Lata wolności były i są jakby szczególnie niełaskawe dla

Sailortown, przybyli w piątek
wieczorem bohaterowie szant:
Sally Brown, Sally Rockett, Paddy Doyle, Billy Riley, John Cherokee, Santy Ana. Ich postaci też
trzeba było tworzyć siłą imagi-

stępcy nawet pod groźbami noży wymuszali okup. Trwała
anarchizacja życia kolejowego.

okradano, a młodociani prze-

umorzono

skiego zachowania pracownika
»Renomy«<". Nie chciał on
okazać identyfikatora, straszył
policją, przyjmował postawę
do bicia. Byli świadkowie oraz

„Re-

nomy” to młodzi mężczyźni,
niektórzy trenujący ze służba-

biletu”.

umiał powiedzieć/ żegnaj zie-

Charles helps

sarka Margret Drab-'

doznał

Strona praktyczna
Brygada kontrolerów

bez

względu na wadliwe działanie
kasownika.
Pan Zbigniew M. również
z Gdyni 28.11. o godz. 9.47

meczu. W policji wzbudziło to
zdziwienie, a też i uznanie.

w wagonach kolejowych. Składy dewastowano, podróżnych

1

kich jej działań - a prince among
scholars, jak
nazwała go
W
„Ihe
Sunday Telegraph” pi-

- wezwanie

Nastąpił, co tu kryć, pewien

i chuligaństwo

jazdę

mio święta”

zwę al. Gen. K. Świerczewskiego,
a nie al. Solidarności.

bandytyzm

„za

Wszystko skończyło się dobrze

wastowano nawet wagonów po

- Od długiego czasu - rela-'
cjonuje naczelnik Konarski pasażerowie skarżyli się na

harcerskich warsztatów maryni-

w Sailortown- mieście żeglarzy
z czasów, gdy statki pędzone silnikami należały jeszcze do przyszłości. Pomieszczeń użyczyło
Centralne Muzeum Morskie - na
Wyspie Królewskiej, czyli Ołowiance, oblewanej nurtem Motławy. Autorem pomysłu, by zadźwiękami szant, jest zastępca
dyrektora CMM, Roman Litwin.

żenie. Możliwość zobaczenia
wnętrz pałacu St. James's i bycia

Wraca nowe

Sailortown
na Ołowiance
wieczorem w po
boa
e omuico
Muzeum Morskiegona Wyspie
Królewskiej |Ołowianka] na
Motławie w Gdańsku, został
Z Znanowrowany cykl koncerpiosenek
e Ten
e
muzyki jest nieodłączną

ściach z Polski (wśród których
był prezydent Franciszek Jamroż, a także przedstawiciele
sorów - m.in. wydawnictwa
„Twój Styl”, Hestii, English
Unlimited, Telsystemu) - alei na
wielu Anglikach ogromne wra-

Żyde kolejowe

nansowe.

„Krajobraz pisany kamieniami/

czy

i lipcu „Renoma” wystawiła 3
i 5 tys. mandatów karnych,
a kolejarze 3 i 3,7 tys. wezwań.

Naczelnik Zarządu Przewozów Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych

J

U dię” ożył. naa polski prof. Jerzy Limon, prezes fundacji i faktyczny spiritus movens wszystSama uroczystość w St. James's zrobiła nie tylko na go-

sądzili

złym dniu”). Po dłuższym po-

bycie w Ziemi Świętej powstał

Iii

|b

cji Theatrum Gedanense (zamierzającej odbudować XVIIwieczny budynek teatru, istniejący niegdyś w naszym mieście),
której jest patronem. W grudniu

S Eo HAIROWNĄA

tysiące mandatów zebrała 26by przewozowe PKP
uSZkrotnie mniejsza załoga i to
czały, że na trasach Szybkiej
w pewnym sensie amatorów,
Kolei Miejskiej (SKM) jeździ
a nie rutyniarzy jakimi w końbez biletów ok. 50-60 proc. pasażerów. Szacunki były zbyt . cu są lub być powinni kontrooptymistyczne. Jest gorzej, niż lerzy kolejowi. W czerwcu

wstrząs dla wszystkich. Nie
przypuszczano bowiem, że na
w Gdańsku, pan Bogumił Kotrójmiejskich trasach jeżdżą taŻycie ks. Pasierba niosło
narski, uznał po licznych i wiekie legiony gapowiczów.
lostronnych. konsultacjach, że... Zmieniono umowę Z „Renokrzyż ziemski, ale było pełne
należy podjąć. szybko decyzje
poezji, było też programowo
mą”, przeznaczając na jej zaeliminujące chociaż częściowo . robki „tylko” 75 proc. wartości
nadzwyczajne. Grzmiał, gdy
gapowiczów.
Wg
oceny
dyreksumy mandatowej, co i tak bytrzeba było. „Rośnie pokolecji, straty szacunkowe z tytułu
ło szalenie opłacalne dla jej
. klepiące po plecach
niepłacenia za bilety w ciągu
pracowników. W październiku
wszystko, co było, co jest i co
roku sięgają 1,2 - 1,5 biliona zł
i listopadzie br. znów było pobędzie, które widzi cały świat
na całej sieci PKP. Ogłoszono
nad 3 tys. wezwań. Od tego
nie ruszając się sprzed telewiwięc przetarg na usługę.
momentu przestało się jakby
zora, bez ruszania palcem , W końcu 1992 r. zgłosiły się
opłacać jeżdżenie bez biletu.
w bucie? (...) pozbawione szafirmy „Heros”, „Komandos”
Liczba mandatów zmniejsza
oraż spółka z o.o. „Renoma”.
cunku dla wartości nie. dająsię znacznie. Nastąpiło dyscyZasięgnięto opinii KW Policji
cych się zwulgaryzować”...
plinowanie podróżnych, mniej
o pracownikach firm. Przefiljest chuligaństwa, chamstwa,
Ks. Pasierb bywał poetą
trowano możliwości każdej
złodziejstwa. Ostatnio nie zde(„Poetą bywam/ tylko nocą/ po
oraz rozważono propozycje fi-

biało-czerwone kokardki matuBtopnAro, RL

Jak pamiętamy,
Karol - książę

słów pozo-

nych, także o wielkim uczo-

latach. Autor, który „rozjaśniał

Walii - wizytując w maju br.
Gdańsk znalazł czas, aby
w Dworze Artusa spotkać się

w Warszawie”.

W „Gałęziach i liściach” nie
rozważał jednak fenomenu największego umysłu w historii

wane w

(i

Lubawę

wielu latach między plebanią
a kościołem
St.
Adalbert's w Buffalo, i to cieszyło

dzielił się jako profesor ATK
i seminarium w Pelplinie do-

a M. koma

wspominał

i Tczew. „Drzewo mojego życia: dwie tuje, które ocalały
z pożaru domu i Lubawy
w 1945 r. W Tczewie pamiętam płasko rosnące chwasty.
Takie same odnalazłem po

ro podczas wyjazdu poza granice kraju.

rzystów. Nad grobami kolegów
i przyjaciół zatrzymuję się, by

Po 2 miesiącach pan M.P.
z Gdyni otrzymał nakaz płatni-

ło 1922 wezwania. Prawie dwa

Jeszcze w czerwcu br. służ-

nó

Widziałem go radosnego, gdy
do Gdyni zawitał Jan Paweł II;
był bliżej dziennikarzy aniżeli
księży, nadmierna grupa tajnia-

i nietoksyczny

przynajmniej 1 metra kwadratowego.
Nie ma wprawdzie pewności, że bociany zaakceptują
przygotowane dla nich gniazda, tym bardziej, że ptaki te
mają swoje nie do końca nawet
przez badaczy poznane oby; CZaJĘ.
Bocian stojący w gnieździe
przykuwa uwagę każdego,
a zwłaszcza dzieci. Dlatego też
w gniazdach, które nie przypadną bocianom do gustu i nie
zostaną przez nich zasiedlone,

firma ATLAS wystawi ich plastikowe atrapy. Problem jedynie w tym, by na zimę nie odleciały do ciepłych krajów:
Wszelkie pytania prosimy kie-

ATLAS dostępnyw sieci 1000 : rować do firmy ATLAS, Łódź,
hurtowni materiałów budowlaul. Św. Teresy 105, tel. 52-56nych całej Polski, stał się ryn00, fax 52-57-79.
kowym szlagierem. Jednak,
Z myślą o rynku Trójmiasta
aby mocniej zagościć w pafirma otworzyła własny punkt
mięci swoich odbiorców i posprzedaży w Gdańsku, przy
zyskać nowych, firma realizuje
ulicy Marynarki Polskiej 59
bardzo oryginalną kampanię
(przy Bałtyckim Centrum Burekłamową. W całym kraju
downictwa *BUDART") i dowystawione są wysokie słupy
starcza swoje wyroby do niez umieszczonymi na nich bomal wszystkich hurtowni
cianimi gniazdami.
z materiałami budowlanymi na
Na każdym słupie, poniżej
terenie województwa gdańgniazda montowany jest znak
skiego. Pod numerem tel. 43firmowy ATLAS. Po konsulta28-11 można uzyskać zarówno
cjach z ornitologami ustalono,
informacje o właściwościach
że móżna próbować zachęcać
i sposobie użycia kleju jak
bociany do zajmowania przyi o adresach sklepów, prowagotowanych dla nich siedlisk
dzących sprzedaż ATLASU
pod warunkiem jednak, że
w pobliżu miejsca zamieszkaplatformy pod gniazdami będą
dość obszerne o powierzchni

niąklienta. — waldemar Jasia

Str. 4

Ekologiczna alternatywa za pół ceny

Zamiast sit przemysłu
- siły przyrody

Istnieje możliwość zmniejszenia o połowę kosztów oczyszczania ścieków. Zwłaszcza w małych zlewniach. Do takiego
wniosku doszli w piątek specjaliści, po przeanalizowaniu
projektu stosowania alternatywnych rozwiązań redukcji zanieczyszczeń w dorzeczu Gizdepki i w rejonie Rzucewa.
o Instytutu Hydrotechniki Politechniki
Gdańskiej przybyli
przedstawiciele administracji państwowej, samorządów i organizacji ekologicznych, by zapoznać się z efektami, jakie może dać zastosowanie alternatywnego sposobu
oczyszczania ścieków, spływających do niewielkich rzek.
- W okresie od sierpnia do
października testowany był
projekt pod nazwą: „Studium
możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań redukcji
zanieczyszczeń, wprowadzanych do Morza Bałtyckiego ze
zlewni rzeki Gizdepki i w rejonie Rzucewa” - powiedział

: Po ponaddwumiesięcznym remoncie sopocki Klub Związku Artystów Plastyków „Spatif”
wznowił swoją dzialalność. W piątkowy wieczór odbyło się oficjalne jego otwarcie, w którym uczestniczyli sopoccy prezydenci, przedstawiciele świata kultury i nauki, wykładowcy
gdańskiej PWSSP, muzycy oraz wiele osób - miłośników i twórców sztuki.

Zadbane wsie i zagrody

Gdzie najpiękniej?
W Stężycy!
W kategorii konkursu na
najbardziej zadbaną zagrodę
zwyciężyła pani Maria Mazurowska z Zelgoszczy, gmina
Lubichowo. Drugie miejsce za-

i 3 gminy. W czerwcu komisje
powołane przez wójtów wytypowały kandydatów do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim. W piątek w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Lipcach odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom. Jury, pod przewodnictwem dy-

jął pan Tomasz

Węsierski,

Leszek Balcerowicz jeszcze w 1991
T., podpisując stosowne rozporządzenie ministra finansów. Obecnie

„stw

„hart ciągleńiezadowalająca, Postulować'
no, by problemem tym zainteresować m. in:wybrzeżowych „posłówr;
i senatorów — powiedział nam
prof. Lech Bednarski, prezes oddziału. Coraz ściślejsze związki gospodarcze ze Wspólnotą Europejską wymuszają prezentację sprawozdań finansowych w sposób
praktykowany przez naszych zachodnich partnerów. Ustawa ma
wielkie znaczenie dla grupy zawodowej księgowych, których liczbę
w woj. gdańskim szacuje się na ok.
12 tys. (z tego 3.5 tys. to członkowie stowarzyszenia, a 500 stanowią

najwyżej kwalifikowani biegli rewidenci).

(9)

był

A

Tydzień temu przed sopocką komendą doszło do strzelaniny. Mierzący
do funkcjonariuszy młody mężczyzna
uciekł, a jego zatrzymani w areszcie
koledzy znajdują się obecnie na wolności

x

W ubiegły poniedziałek policjanci
z Sopotu zatrzymali trzech mężczyzn
podejrzanych o próbę włamania do
mieszkania. Po dowiezieniu ich na komendę, jeden z nich oddał strzały do
policjantów i uciekł. Okazało się, że
już wcześniej wszyscy byli poszukiwani przez gdańską policję. Po kilku godzinach zatrzymano kolejnego członka
grupy. W jego mieszkaniu znaleziono
m. in. telewizory, radia, magnetofony
i odzież pochodzące z kilku włamań
w rejonie Stogów.
- Związek zatrzymanych z tymi
kradzieżami jest oczywisty, chociaż
mogli oni występować w roli paserów
- usłyszeliśmy w komisariacie na Stogach.

wspomnianym
sympozjum
uczestniczyły wszystkie firmy

x NN

szkół pouanodawowych |

|

CHOINKI prywatna plantacja, So-

sprzedaż godz. 10.00 - 16.00

pracy w sklepie z firanami, wiek do 35
lat przyjmie firma "Argos".
WWyma-

gana

praktyka w sklepie

z metrażem, tel. 52-32-14
7001

JAMNIKI dtugowlose miniaturowe
sprzedam, Sopot, Sobieskiego 7/3

KOMPUTERY, akcesoria, najtaO

MIKOŁAJ

- wizyty, 20-23-

87

bląg 32-05-09

STOMATOLOGICZNY
sprzęt firm DEN-TAL-EZ, A-DEC USA używany w bardzo dobrym stanie oferuje

tel. 47-24-50 w. 18

centrum Wrzeszcza Club "Alex",

SE

autokaru, 57-

94-28

31912

AMERYKAŃSKA firma zatrudni głównego
księgowego, 52-09-28 po 19.00

2

AUDI 80, 1990 r. 180 mln, przebieg 77 tys.
km, tel. 827-455

e

BCI organizuje kursy; komputerowe, maszynopisania, księgowości, sekretarek, tel.
21-71-10
12439

DZIAŁKI budowalne sprzedam, 72-82-61

EE

FIESTA 1984, 51-69-78

30141

FIRMA US West Polska poszukuje pracownika do obsługi komputera. Wymagana dobra znajomość programu Lotus 123.
Rozmowy odbędą się 20 grudnia w godzinach 13.00 - 16.00, Gdańsk, Wały Piastowskie 1, pok. 1202 |
w

Zoll
e SPRZĘT DO PIŁKI NOŻNEJ
- Stroje piłkarskie
- Obuwie piłkarskie, w tym halowe

STYLISTKA:

e SPRZĘT DO TENISA
Generalny Przedstawiciel
"EMMAR" WARSZAWA

ul. Potocka 1

tel./fax 33-65-02

31461

wa

zaba-

34034

Sea

Stomed, tel. 43-03-22

- określi typ urody i dobierze najodpowiedniejsze
kolory garderoby, farby do włosów, biżuterii i dodatków
- wykona instruktażowy makijaż w barwach
najbardziej podkreślających walory urod
zieży
- zaproponuje najkorzystniejsze fasony

SYLWESTROWA

32141

PSA Mastino Napolitano, sprzedam, El-

ZAPRASZA
NA SEANSE STYLIZACJI

-Phonix - 21-80e

WYNAJEM

ENERGICZNĄ panią do

STUDIO

ZAPRASZAMY:

30651

z Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku. Zatrzymani wyszli więc z aresztu.

NL

Z

Grunwladzka 87 - tylko 490 tys.

ODZYSK dugów, 374-216, 374-417

trzymanie poszukiwanego nadal mężczyzny, policja nie ma żadnych wątpliwości.

l

47 wew. 202

mowała nas Maria Kamirska-Jeżowska

Co do tego, że mogą utrudnić za-

Ś:

SYLWESTER

BLN

niej, 32-91-44

kują się do zastosowania wobec nich
jedynie dozoru policyjnego - poinfor-

;z'eał

- Zwróciliśmy się z propozycją uczestniczenia w sejmiku
do wszystkich szkół ponadpodstawowych w województwie,
które podjęły działania interwencyjne w ochronie przyrody

Związek Solidarności Polskich Kombatantów
Gdańsk

wej, ponosi uciekinier.

sku, że zgromadzone dowody kwalifi-

"SPORT SHOP” SOPOT, ul. Helska 11

(obok kortów SKT)

czynny codz. 10.00 - 18.00, sob. 10.00 - 15.00

tel, 51-66-60

- R-2127

PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE
GDYNIA, Unruga 154 a
Dzene Dzceo róg ulic Żelaznej i Unruga
tel. 23-34-19

869"

1500 - 2000 WZORÓW
12418

"SOLID - FRANPOL” GDYNIA
ul. OPATA HACKIEGO 12
tel. 23-12-2
|

piątkowy
wieczór
dzienniwódzki inspektor ochrony śrokarze
dowiska, Andrzej Walkowiak.
i zaproPrzybyli reprezentanci LOP, |
szeni goście mieli okazję zapo„|vzmać.się z szeroko reklamowa-"

dący jednocześnie młodzieżowym forum ekologicznym.
Przybyli nań reprezentanci

l!-ntym "filmem PiotraGrżywacza
pt.: „Przemijanie”. Prawdę

OFERUJE BOGATY WYBÓR ODZIEŻY
Z DZIANIN BAWEŁNIANYCH

obrazujących przyrodę cierpiąłalności człowieka.

Technikum Ochrony Środowi-

ska w Gdańsku Oruni, Alek-

duszu Ochrony Środowiska,
który dał pieniądze na zorgani-

FORD Transit 86, zamienię na osobowy,
41-49-05

MAZDA 626 2,0, '93 sprzedam lub zamienię na tańszy, tel. 52-38-66

GARAŻ Brzeźno kupię, 43-58-86

MOZAIKĘ dębową, bale świerkowe, 7147-41

31925

GOLF 82 r., diesel 28 000 000,- Honda Civic 1,5, 85 r. 58 000 000,- tel. 53-10-39
31733

HOME sprzeda mieszkania Suchanino 31, Gdynia - 24, Sopot - 41, Wrzeszcz 59, Oliwa - 38, 41-29-64, 53-18-88

Fun-

zowanie tego młodzieżowego

31-17-14

na, 51-02-46

KUPIĘ dwupokojowe, tel. 51-22-51

%

ŁADA 2105, 1,3 88 rok, 82 tys. 48 mln, 51. 38-76
31882
M-3 Brodwino, zamienię na M-2 w Sopocie, tel. 41-65-97

SPRZEDAM sklep 43 m kw. + magazyn,
40 m kw. w Chyloni, 21-13-12
ad

12517

SKODA 23 000 000,- 43-47-84

SPRZEDAM lub wynajmę urządzenia do
grill-baru, 21-13-12
R

21454

SPRZEDAM lokal użytkowy 50 m w centrum Gdyni z przeznaczeniem na sklep,
kawiarnię lub gabinet, 20-27-92 po 17.00

SPRZEDAM Mercedesa 123, 230 80 r.,

tel. 57-57-34
31731

34012

SPRZEDAM działki letniskowe i rzemieśl-

SPRZEDAM Fiata - 126 p (1992), 20-6675 (9.00 - 16.00)

niczą m kw./10 tys. Stara Kiszewa, tel. 184
(17.00 - 21.00)
35219

luzem i inne atrakcja spożywcze
wejście od zaplecza Gdańskich Zakładów Graficznych

l
l

AZJATI!

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO

hurto'

:

ismaczne

|

35215

WYDAWNICTWO prasowe zatrudni operatywnych akwizytorów reklam prasowych.
Wysokie wynagrodzenie, 31-50-41 W. 285

WYDZIERŻAWIĘ stanowiska w sklepie
w Gdańsku, tel. 51-56-30

o

WYNAJMĄ mieszkanie, 41-17-19
WYNAJMĘ garaż - Starówka, tel. 31-31-29
+

35016/1

WYPOŻYCZALNIĘ wideo sprzedam, 2062-42
32216

Z powodu wyjazdu za granicę niedrogo
odsprzedam pracownię, 53-23-71
ZATRUDNIĘ piekarza, cukiernika, Bogatka 12, dojazd autobusem 112, tel. 83-8918
:
a
ZATRUDNIĘ lakiernika samochodowego,
tel. 53-10-08 po 18.00
35207

l

cena promocyjna 2900 zł

l

TEL. 20-21-91

AVM

1. Inżyniera / Technika budownictwa sanitarnego _
2. Inżyniera / Technika elektronika, układy mikroprocesowe, cyfrowe
-

Tą

Żu, serwisu urządzeń

wodno-ściekowej! ochrony Środowiska zad

Od

i truskawkowym

prod. polskiej, poj. 0,2 I

VW Golf 1991 r. GTD, Intercoder, 57-3002

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL AVM TEKNIK AB SZWECJA ! TEKNIK

NAPOJE MLECZNE
czekoladowym

scenariusz

TOYOTA DX 1984, 56-57-30 Wieczorem

ELEKTROMATIC

|

Przedsiębiorstwo dostaw,

„LACPOL”
sp.z oo.
w Gdyni, ul. Polska 15
W

„Przemijanie”,

i realizacja Piotr Grzywacz,
OTV Gdańsk 1993.

DODATKÓW KRAWIECKICH

Spółdzielni Mleczarskich

oferujei

Alina Geniusz

BOA, FISZBINY, DODATKI DO KREACJI BALOWYCH
BEZPOŚREDNI IMPORTER
"EVE", 80-834 GDAŃSK, UL. PODKRAMARSKA 5
TEL. 31-81-81, FAX 31-20-29 (Plebania Bazyliki)

80-164 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3
tel./fax 32-56-76, tel. 32-64-41 w. 221

N

zainteresowanie gości bufetem
niż przeżyciem doprawdy
pseudointelektualnym, jakim
było zapoznanie się z pierwszym dziełem Grzywacza.
Mam nadzieję, że następne
będą lepsze.

WYKROJE VOGUF'A
GUZIKI, NICI I 30 TYSIĘCY
EKSKLUZYWNYCH

NOW

soki i napoje po atrakcyjnych cenach,

GA!

że o tym zaświadczyć większe

PASMANTERIA

Towarzystwo Handlowe *HORTEX"
Sp. z 0.0. w Warszawie

Żi

28658

SPRZEDAM maszynę do próżniowego pakowania, tel. 31-37-17, 8.00 - 16.00 6

28 HORTEX

o smakach:

4904/MM

32-77-35

SPRZEDAM działkę budowlaną w Pruszczu Gdańskim z rozpoczętą budową lub
zamienię na samochód dostawczy, osobowy, 82-37-96
31924

7 ton kupię, 41-06-78

35217

17.00

SPRZEDAM M-5 Morena, 31-60-52 (9.00 15.00), 31-31-29 wieczorem
6

30139

LOKAL Pruszcz, Korzeniowskiego 28, od-

R

SPRZEDAM Ford Escort, 1985, 374-636,
po

SAMOCHÓD dostawczy lub ciężarowy do

31355

KUPIĘ kawalerkę, 56-66-45, 41-40-36 w. 8
31710

namę

SPRZEDAM FSO, 24-18-70

OPERATYWNEGO elektryka z uprawnieniami pomiarowymi ze zanjomością podstawowych zagadnień elektroniki, prawo
jazdy, zatrudni przeds. prywatne. Tel. 2209-40 (do 16.00)
ad

REHABILITANTKA na pełny etat potrzeb-

EO

SPRZEDAM pilnie okazja! Komfortowe,
stare budownictwo, centr. Gdańska, 2-pokojowe, 68 m kw., z balkonem, II piętro, telefon, garaż, 39-17-75
35465

32136

KSIĘGOWOŚĆ, bilanse "Avista", Gdańsk,

dzając widzów
do refleksji nad
„tytułowym przemijaniem. Mo-

złapać kolejną chwilę.

Kazimierz Netka

31, Gdynia - 24, Sopot - 41, Wrzeszcz 59, Oliwa - 38, 41-29-64, 53-18-88

(mł)

Pomijając formę, dość oryginalną i wielce irytującą - sceny pooddzielane są od siebie
zgrzytem hamującego pociągu
lub też dzwonieniem budzika Grzywacz przedstawił rzeczy
"dawno powiedziane; nie pobu-

wiec i przyspiesza kroku, by

forum.

PAWILON 17 m kw., w Centrum Handlowym na Dworcu Głównym w Gdańsku
sprzedam, tel. 47-69-87

HOME sprzeda mieszkania Suchanino -

- narciarki

bluzy dresowe
spodnie dresowe
dresy
sukienki
żakiety

co

i uczniów oruńskiego TOŚ,
a także Wojewódzkiego

obiektów użyteczności publicznej do instalowania systemu monitoringu, obiecując ulgi
ubezpieczeniowe, sięgające nawet do 50 proc.
:

tę kwestię rozważyć na nowo.
Chodzi zatem główny bohater,
albo jeździ sobie koleją, i rozmyśla o miejscu przeszłości,
przyszłości i teraźniejszości
w życiu człowieka. „Przeszłość
jest w nas, a teraz jest teraz,
gdy pragnę” - mówi ów wędro-

z ust uczestników sejmiku
(a zwłaszcza działaczy LOP)
padały pod adresem gospodarzy: grona pedagogicznego

sander Nagucki. Celowo wybraliśmy taką formę spotkania,
by wojewódzki konserwator
przyrody, Jacek Rolbiecki,
mógł ustosunkować się do referatów wygłaszanych przez
młodzież.
Wystąpienia
uczniów są na wysokim pozio-

- golfy i półgolfy we wszystkich rozmiarach
-

dyrektor

dzenie alarmowe, które mogłoby być zainstalowane na każdym Rejonowym Stanowisku
Kierowania. Firmy ubezpieczeniowe zachęcały gospodarzy

z Efezu; Grzywacz postanowił

Szczególne słowa podziwu
nam

pokazała profesjonalne urzą-

o tym, że wszystko płynie odkrył już dawno temu Heraklit

cą z powodu rabunkowej dzia-

- powiedział

oferujące swój wkład w budowę systemu na terenie woj.
gdańskiego. Gdańskie Zakłady
Elektroniczne „Unimor” zaprezentowały komputerowy system ochrony przeciwpożarowej, natomiast firma „Medec
Elektronic Ltd.” z Warszawy

Przeminęło

Od lewej: Jowita Lemanowicz - autorka referatu, Joanna Wrzesień - prowadząca spotkanie oraz Agnieszka Bernat i Wioletta Ja
kimczyk - autorki referatów.
Pot. (ken)
mie, odzwierciedlają ich dużą.
, W Technikum Ochrony
wiedzę.
Srodowiska w Gdańsku OruReferat wygłosił także wojeni odbył się Sejmik LOP, bę-

Cześć Jego pamięci!
Krąg Spadkobierców Tradycji 9. Pułku Ułanów

pot, ulica Reja, 300 m za Bankiem PKO,

tomiast prokurator doszedł do wnio-

Oą+%

można było zaalarmować najbliższe jednostki PSP. We

nu środowiska wysłuchiwali
przyjęty do wojska, nie przeprzedstawiciele administracji
stał być wychowawcą młodziepaństwowej, samorządowej
ży polskiej i strażnikiem puł,
I pozarządowych organizacji
kowej tradycji.
:
ekologicznych. Spotkanie
Dla wszystkich, którzy
doszło
do skutku dzięki pow głębokim żalu odprowadzamocy finansowej Wojewódzją Go na wieczny posterunek,
kiego Funduszu Ochrony
pozostanie wzorem postawy
żołnierskiej, męstwa, ofiarnoŚrodowiska i Gospodarki
ści i wierności.
Wodnej.

Przestępcy zostali też zidentyfikowani przez policjantów z gdańskiej
dzielnicy Chełm. Równolegle toczyło.
się postępowanie przed sopocką prokuraturą w sprawie próby włamania
i strzelaniny. Z niezrozumiałych przyczyn nie połączono tych spraw i nadal
prowadzone są trzy oddzielne dochodzenia. W Sopocie uznano, że próba
włamania nie jest udowodniona, a całkowitą winę za strzelaninę, w której
użyto najprawdopodobniej broni gazoW Gdańsku na-

Kazimierz Netka

sam.

Monitoring
w pożarnictwie

'z'nićWóli miemieckidj, nie

i piewcą dziejów jednego
z najstarszych i najbardziej zasłużonych pułków kawalerii
polskiej, który u progu swego
istnienia od 1811 roku stacjo-.
nował w Gdańsku i tam odtwarzał się po stratach poniesionych w napoleońskiej wyprawie na Moskwę, a w 1813 roku
bronił Gdańska przed Moskalami i Prusakami.
Rotmistrz Edward Ksyk
uczestniczył w działaniach bojowych 9. pułku ułanów od

wyszli

Helsińskiej.

Do końca przyszłego roku
systemem monitoringu objęte
powinny być wszystkie obiekty
użyteczności
publicznej,
w których występuje szczególne zagrożenie pożarowe. Po to,
aby niemal lotem błyskawicy

oce z eS ar |

uczestnikiem

Odgłosy sopockiej kanonady

niu przemysłowych metod
oczyszczania, a efekt jest ten

sku.

Warsza-

Mazowsza,

kopołski

trżykróć nadańego
"lecznych'
1 innych odznaczeń wojsko-

dzie się starać o poparcie finansowe ze strony Komisji

Fot. J. Rybicki

wej Straży Pożarnej w Gdań-

chwili jego odtworzenia w listopadzie 1918 roku, przez cały okres międzywojenny był
wychowawcą kolejnych rocz-

rów Virtuti Militari, H Krzyżaa

wych

jących do naszego morza i bę-

wę taniej, niż przy zastosowa-

Gdański Oddział Kongresu Liberalno-Demokratycznego roztoczył patronat nad Domem Dziecka w Gdańsku Oruni. Na początek liberałowie przekazali wychowankom
domu - Paulinie i Danielowi (na zdjęciu) sprzęt sportowy.

zjum naukowego w Komendzie Wojewódzkiej Państwo-

ws Edward.Ksyk,
Kawaler ordesy s.ników wułańskichy bronił Wiel-

' Niepoliegłóśki KT

zaprezentuje tę metodę na forum międzynarodowym jako
jedną z form alternatywnej redukcji zanieczyszczeń spływa-

(ken)

ll grudnia odszedł na wieczne błonia rotmistrz 9 Pułku
Ułanów Małopolskich im.gen.
Tadeusza Bór-Komorowskiego

proponowana wórsjarustawy pz!

parcie na stosowanie metody,
którą proponujemy: oczyszczanie hydrobotaniczne (osadniki,
złoża korzeniowo - trzcinowe,
kaskadowe filtry trzcinowe,
piaskowe, wiklina itp.). Ustaliliśmy, że wychodzi to o poło-

Monitoring pożarniczy, czyli przekazywanie sygnałów
o zagrożeniu pożarowym do
poszczególnych komend rejonowych, był tematem sympo-

czas na pełne dostosowanie się do
standardów międzynarodowych,
czemu służyć ma ustawa o rachunkowości. Prace nad jej projektem
trwają od dłuższego czasu.
Na posiedzeniu zarządu oddziazx $ i ty gdańskiego"StówWarzyszenia
r
5% sKsięgowychów Polśce7oceniono,,

tody te sprawdziły się m. in.
w oliwskim ZOO i w Sopocie.
Koalicja Czystego Bałtyku

też nastawienie ludzi. Jest po-

NN

Ostatnia droga
Rołmistrza

Reguły stosowane w polskiej rachunkowości są systematycznie
unifikowane z rozwiązaniami krajów EWG. Pierwszy krok zrobił

Sopotu i Gdyni zaakceptowali
projekt. Tym bardziej, że me-

Finał - w III kwartale.

Spośród gmin najbardziej upo-

Bliżej EWG

PKE Krzysztof Szyłański i reprezentant CCB Marek Maciejowski, a także przedstawiciele

w maju i czerwcu 1994 roku.

Wyróżnienie zdobył Osiek.

Gostomskiego, wyłoniło najlepszych.

Kopeć - naczelnik WOŚiR UM

w Gdańsku, przewodniczący

rządkowane, zdaniem jury, jest
Zblewo a nastąpnie Gniewino
1 Lubichowo. Laureaci z pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wezmą udział
'w eliminacjach ogólnopolskich. Wizja lokalna na szczeblu krajowym odbędzie się

a trzecie pani Gabriela Witt. Za
najbardziej uporządkowaną
wieś uznano Stężycę, a Ww następnej kolejności Pępowo
w gminie Żukowo i Lipusz.

rektora ODR, Medarda Jakusz-

wódzkim w Gdańsku, Jadwiga

Bałtyckiego

Sekretariatu w Polsce, Koalicji

nnn

zgłosiło się 215 zagród, 36 wsi

kierownik

rektor WOŚ w Urzędzie Woje-

Czystego Bałtyku, Marek Maciejowski. - Wybraliśmy ten
obszar jako przykładowy, ze
względuna różnorodność źródeł zanieczyszczeń. Badaliśmy

po-==nnnnnn

onkurs „Piękna
Wieś” rozpoczął
się wiosną. Na
apel wojewody
gdańskiego,

nam

- Wczoraj, prof. Piotr Kowalik z Politechniki Gdańskiej,
Danuta Kozak Grodzicka - dy-

kant

oczekujemy:

praktycznej ano zagadnień,
znajomość języ angielskiego i obsługi komputera PC,
pożądane prawo jazdy,
dyspozycyjność.
Absolwenci mile widziani.

l
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Bliższe informacje, telefon 23-09-23

l
TR

RY

Z

Ż Ź9

;

o

Z
z

Z

Ź

p

dia
NN

Strefa ochronna ujęcia wody
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Str, 5

lOdwołanie do ministra
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Podstawowej
„trodnych”.
rain innnych”
rekwirowa
ej ie

"x

GDAŃSK, Neptun, Aladyn, bo.,
(dubbing), g. 10, 12, 14, 16;
Wschodzące słońce, USA, od 15
l.,g. 17.45, 20
Helikon-Kameralne, Pożegnanie
z Marią, pol., od 15 I., g. 9; Przypadek Pekosińskiego, pol., od 15
1, g. 14,21

ŻŹ

KZ

Z

- niepotrzebne?

NNNE

Zawisza, Piękna i Bestia, bo.,
USA, g. 16; Adwokat Diabła,

ska.
Ustanowienie strefy ochron-

Ź

Że

W

ski, pol., od 15 1., g. 18,20 -

W sierpniu br. zapadła decyzja ustanawiająca strefę
ochronną ujęcia wody dla Gdańska z dorzecza Raduni. Nakłada ona na poszczególne gminy w obrębie tej zlewni
określone zadania, związane z kosztami. Od decyzji, wydanej z upoważnienia wojewody przez dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska UW, odwołał się Zarząd Miasta Gdań-

l

11,13

dY

- Sopot, Panna z mokrą głową, g.

zh
i
WU

ŹŹ/

Ź

|

ranki świata, fr., od 15 I., g. 18 uroczysta premiera; Trzy serca,
USA, od 18 1.,g. 20
PRUSZCZ GD., Krakus, nieczynne
WRZESZCZ, Znicz, (dolby stereo) - Nieuchwytny cel, USA, od
15 L., g. 17; Na linii ognia, USA,
od 15 1., g. 19
Bajka, Mistrz szpady, hiszp., od
15 1., g. 16; Trzy kolory. Niebie-

USA, od 15 I., g. 18; Na krawę- |

7

nej ujęcia wód powierzchniowych „Straszyn” dla potrzeb
konsumpcyjnych mieszkańców
1 Gdańska wywołało różne kontrowersje. Od decyzji wojewody w tej sprawie, dwukrotnie
odwoływał się Zarząd Miasta

Żak, Rejs, pol., g. 16.15; DKF Zapach kobiety, USA, od 15 I...
g. 17.30; Powiększenie, W.

Bryt.,g. 19.30
NOWY PORT, Nord, (Towa-.
rzystwo Morskiego Domu Kultu-

7
KK

dzi, USA, od 15 1., g. 20
SOPOT, Bałtyk, Firma, USA,
od 151:; g. 16, 19
REA
Polonia, Nieuchwytny cel, USA,
od 15 1., g. 17.45; Wschodzące
słońce, USA, od 15 I., g. 15.30,
20
IDF zastrzega sobie możliwość

| Gdańska.

W Z
AC

z

ż

Z

zmiany repertuaru

Chodzi

i o użytkowanie
gminę Gdańsk
o szerokości 20
stronach rzek

kk

MŚ
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iii

GDAŃSK,

WYJAZDOWA POMOC LEKARSKA, dzieci, dorośli, EKG,

„Elżbietańska”, ul.

|

Do Sopotu specjalnie na
uroczystość łamania się opłatkiem z pracownikami szpitala
przeciwgrużliczego przyjechał

57-63-25, 56-27-40; szczepienia

Elżbietańska 10 (tel. 31-35-11
WRZESZCZ, Wybickiego 18
(tel. 41-29-24)

LEKARZ DOMOWY, ALKME-

ż Warszawy prof. Kazimierz
| Roszkowski, dyr. Instytutu

|

| Gruźlicy i Chorób Płuc. Przy|. wiózł, poza życzeniami świątecznymi, oficjalne dokumenty
potwierdzające zakup aparatu
rentgenowskiego i hematolo-

DYK, 31-89-53, 20-68-16
POGOTOWIE WETERYNARYJNE, 983, 52-06-81 (czynne |
całą dobę)

GDAŃSK- PRZYMORZE, ul.

Opolska 3 (tel. 56-38-22)

GDAŃSK-ZASPA, ul. Pilotów
21 (tel. 56-92-71)
SOPOT, ul. Boh. Monte Cassino

Między kościołem a budką z piwem

pewnej

W swym piśmie do ministra

Wydział Ochrony Środowiska

U

UW.
w
Gdańsku,
wnosi
o utrzymanie w mocy decyzji
ustanawiającej strefę ochronną
ska. Nie ma żadnego powodu czytamy w piśmie UW - żeby
z nałożonych obowiązków
zwalniać właśnie Zarząd Miasta Gdańska, będący stroną zainteresowaną właściwą jakością wody w rzece Raduni.
Niewykluczone jednak, że
wojewoda i władze Gdańska
dojdą do porozumienia w powyższej sprawie bez konieczności rozstrzygnięć na szczeblu
centralnym.

w wewnętrznym terenie ochrony pośredniej - Gdańsk wyraża
zgodę, jednak dopiero po wykupieniu ich i sukcesywnym
przekazywaniu miastu przez
wojewodę. W sprawie budowy
kolektora ściekowego z Lublewa do Bielkówka, ZM Gdańska pragnie, by finansowała to
gmina Kolbudy z opłat uzyskiwanych od Gdańska za wieczyste użytkowanie gruntu
w Pręgowie i Straszynie:

Panie bibliotekarki: Hanna Kutryb i Iwona Turowska zorgani-

(ken)

gratulacyjnych pracownikom

gicznego. Szpital uznany został
za jedną z najlepszych placówek

w

Polsce,

w

zespołu medycznego - wyjątkowo w Sopocie zintegrowanego i niezwykle ofiarnego, które
w imieniu wojewody przywiózł Wojciech Ambroziewicz, dyr. Wydziału Zdrowia
UW. Dyrektorowi szpitala dr.

związku

z czym instytut z własnych
środków, w najbliższy wtorek,
zakupi dla niego wysokiej klasy mikroskop za 0,5 mld zł.

Poza tradycyjnymi życzeniami przy opłatku nastąpiło
też oficjalne wręczanie listów

Bogdanowi

Lamparskiemu

przyznano krzyż zasługi.

mig

GDAŃSK, dyżury oficerów Ko-

Świąteczny kiermasz cieszył się powodzeniem

mendy Wojewódzkiej Policji, tel.
39-53-33; oficer dyżurny ruchu
drogowego, tel. 31-92-12 (Straż

starych oliwskich domach mieszkają rodziny wielopokoleniowe. Czynsze są tam niewielkie, bo i warunki nie najlepsze.
Ich lokatorzy to często bezrobotni włóczędzy, alkoholicy -,meliniarze”. Wzorce jakie czerpią
dzieci nie należą do godnych naśladowania.
- Nasi uczniowie są zaniedbani. Widujemy ich często pobitych, głodnych. Zimą w tenisówkach. Latem błąkających się bez
opieki - mówi dyrektor szkoły,

ul. Nowe

Miejska 31-30-11)
SOPOT, dyżury oficerów Ko- |
mendy Miejskiej Policji, tel. 51-

30-51, 997
(Straż Miejska 51-20-21 w. 214)

TUNKOW
GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 - le-

STRAŻ POŻARNA: 998 (dla

karz ogólny gabinet zabiegowy
dla dorosłych w wolne sob.,
niedz. i święta - całą dobę, w pozostałe dni w godz. 19-7
- poradnia dla dzieci chorych
i gabinet zabiegowy w wolne
sob., niedz. i święta - całą dobę
w pozostałe dni w godz. 19-7

TELEFONY INFORMACYJNE
TELEFONICZNA PORADNIA
JĘZYKOWA UG - Porady z za- |

Sopotu i Gdańska)

Telefon Zaufania „Pogotowie
»Makowe”, środy;piątkint6-181

w g. 20-7.30, w so-

rodzin, ul. Łąkowa 58, tel. 3151-32 czynna codziennie od 8 do

ne soboty, niedziele i święta - ca-

20

łą dobę,

Dzienny Oddział Odwykowy, ul.

3 Maja 6, tel. 32-26-52.
PRZEDSIĘBIORSTWO
GRZEBOWE „CHARON”

so-

boty, niedziele i święta - całą dobę.
ZASPA, ul. Pilotów 21 - czynne
"całą dobę - tel. 999.
- wypadki, nagłe zachorowania
i przewozy chorych, tel. centr. -

PO-

Zimna woda

Usługi pogrzebowe, telefony:

82-37-96 oraz 48-45-69 i 48-45-

zdrowia doda?

Ź

68 czynne całą dobę
Zakład Usługowo-Pogrzebowy
„Zieleń”, Gd.-Wrzeszcz, ul. Par- |

56-69-95, 47-82-51

Mieszkańcy budynku przy
ul. Heweliusza 23 w Gdańsku
już zapomnieli, jaką przyjemnością jest ciepła kąpiel

tyzantów 76: Usługi pogrzebo- |

Ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę.

wo-przewozowe czynne całą do- |
bę, tel. 41-20-71 i do godz. 15: |
41-73-35.
|

Przychodnia Międzyrejonowa,

ul. Startowa 1 - w dni robocze

w wannie. Mimo sprawnych
| piecyków gazowych z kranu
leci zimna woda. Przypuszczalnie gaz jest mało kaloryczny. Co prawda kilkakrotnie były pobierane jego próbki, ale

w g. 19-7.30
« lekarz pediatra, lekarz ogólny
w wolne sob., niedz. i święta
w g. 8-8 oraz stomatolog w godz.

GDANSK - ciepłownicze: 31-

SOPOT

wg.8-18.
OLIWA, Podstacja Pogotowia
Ratunkowego, ul. Grunwaldzka
571 - działalność zawieszona.

tuacja trwa od roku. Lokatorzy,
w swoim przekonaniu, płacą za

powietrze, bo licznik się kręci

Z U

Ź

gabinet zabiegowy dziecięcy
dni robocze w g. 19-7.30,
dni wolne od pracy w g. 8-8,
gabinet zabiegowy ogólny,
wolne sob., niedz. i święta

WU
ŚĆ

na tym się kończyło. Taka sy-

20-88, 993; - energetyczne: 4123-23, 991; - gazowe: 31-18-68,
52-14-62, 992; - techniczne
PKM: 995; - wodociągów i kanalizacji: 31-20-67, 994; - opiekuńcze państwowe: 41-10-42

10-16,

niezależnie

- gazowe: 51-10-68

(czynne w g. 6-22); - wodociąZ
iii

A TELEFON

niesione do Oddziału Gdańsk-

Skradziony
czy porzucony?

Ź

gów i kanalizacji: 51-40-55, 994

Zespoły wyjazdowe zostają prze-

od tego, co wydo-

bywa się z przewodów. Na wysyłane w tej sprawie pisma gazownia nie reaguje.

W zatoczce, naprzeciw placu Zebrań Ludowych w Gdań-

MI

w
w
w

Nikogo nie obchodzą

Ź

- stomatolog w dni powszednie
w g. 19.30-7.30, w soboty robo-

TAXI GDAŃSK, tel.
316-316,
31-91-91

sku, stoi od dziesięciu dni żółty
fiat 125 p, Kilka dni stał, o dzi-

ście od ul. Mieszka I.
telefony: 51-11-56, 51-24-55

PRZESYŁKI KURIERSKIE -

WO, nie naruszony, po czym rabusie zabrali z niego wszystko,
co się dało wymontować.

(x 400)

ŻA

i tel. alarm. 999

($ zima Kol_$)
TO-KLEJE

DLA

b

Sprzedaż
na raty

ć

Styropian

do glazury, styropianu, korka, parkietu,
płytki podłogowe granit

s.

w

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

Św

sss

OP

i

SSS

SRR"

W

końcu

stwierdzono, że grozi

zawaleniem. O pieniądze na remont zwrócono się rok temu. Od
tego czasu lekcje wychowania
fizycznego odbywają się na korytarzach, a pieniędzy jak nie ma

tak nie ma.

Ewa Zwierzycka

udaliśmy

Odłamał

kawałek

ko-

perty. Znajomy zegarmistrz mimo dobrych chęci - nie mógł
jej naprawić. Nie pozostało nic
innego jak interweniować
w przedstawicielstwie firmy
w Warszawie. Tam właściciel
czasomierza dowiedział się, że
trzeba wymienić obudowę zegarka wraz z bransoletą. Sprowadzić ją trzeba z Japonii.
Oczywiście na jego koszt.

(6)

Przypominamy, że telefon
do reportera 31-50-41 w. 202
czynny jest codziennie z wyjątkiem piątków i sobót
w godz. 10 - 13.
Dzisiaj dyżur pełni Elżbieta Sałacińska.

nik Zarządu Przewozów

statnie fragmenty budynku znajdujące się przy ul. Łąkowej 54 znikną do 15 stycznia przyszłego roku. Na terenie tym będzie przebiegać nowa arteria wylotowa na tzw. trasę warszawską.
Prace rozbiórkowe prowadzi spółka „KORAB” S.A., której powierzono niwelację tego odcinka.
Stara kamienica, pamiętająca poprzedni wiek, jest rozbierana tradycyjnie. Szybsza „metoda saperska”, ze względu na bliskość zabudowy nie może być zastosowana.
Tekst i fot.: M. Kostun
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525 000 zł/m+ 7% VAT
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tel. 23-00-25, 23-70-85
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Wielki konkurs €LCOMPU
ZO

VT

/
/
/
v
v
/
/

Si

U NAS KUPISZ I

"ALPOL Wejherowo-Bolszewo Leśna 1 B_ TEL/FAX 72-38-56 TEL. 72-26-42, 72-43-54 ti. 54652)
140500.

SRR
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MASZYNY STOLARSKIE (wszystkich typów)
URZĄDZENIA BLACHARSKIE (wszystkich typów)
SILNIKI ELEKTRYCZNE 1.5, 2.2 kW 220V
- TACZKI
BETONIARKI 50 I, 100, 150 11 250 I
GIĘTARKI DO RUR do 3 cali
CYKLINIARKI 220V i 380V
PAPIER ŚCIERNY DO CYKLINIAREK
Prowadzimy

—-PPH

Stale oferujemy:

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Słowackiego 83, tel. 57-54-53, 57-54-80

- ayKay gospodarza

: zapałniczki

- wagi szwedzkie EKS

- bieliznę rSką

- nesesery I walizki

-

-kalkulstory.
databanki, | "krzesłaliurowe.
translatory
- wykładziny dywanowe
- sztuczne kwiaty
- rolery oklenne

sprzedaż ratalng

„Kompex-SZADEJKO” SA —

WZORCOWNIA
a 190/192
Koszalin, uł. Zv
tel.: [894] 42-54-61 w.35

EIT

H
Re r

|_SOOŚOOWASZO
Sa
EA

sa

(KORD)

HURTOWNIA
GDYNIĄ, ul. Pucka 28
tel./fax: (0-58) 23-35-31 w.55

Gdynia, ul. Hutnicza 40

o

Północ-

nej DOKP, pan Bogumił Konarski wyciągnięto wszelkie dostępne prawem konsekwencje służbowe wobec zamieszanych w sprawę pracowników PKP. Wszystkie
ww. dane w posiadaniu redakcji.

SNNoNN

oferuje hurtownia „CONCES”
z
e

się na interwencję na

peron drugi do pociągu nr 53-203
relacji Gdynia-Krynica. Po wjeździe pociągu na peron kierownik
składu wskazał nam jadącą grupę
młodych mężczyzn, którzy nie
posiadali ważnych biletów na
przejazd.
Kierownik zażyczył sobie, ażeby grupę tę usunąć z pociągu. Była to grupa kibiców Zawiszy Bydgoszcz udająca się na mecz ligowy do Stalowej Woli (dokładne
dane personalne są w notatnikach
służbowych).
Wszyscy byli trzeźwi. Oświadczyli w czasie rozmowy, że jecha- :
li z Bydgoszczy bez biletów kolejowych. W czasie jazdy zrobili
składkę i uzbierane pieniądze
wręczyli kierownikowi. Ponieważ
w Łodzi nastąpiła zmiana obsługi
konduktorskiej, która to ponownie
zażądała pieniędzy na przejazd,
a oni odmówili, ponieważ już raz
zapłacili, na tym tle doszło do nieporozumień...”.
Jak nas poinformował naczel-

Ku przestrodze
- Casio.

Składka
na... kolejarzy

„.. © godz. 3.50 z polecenia
dyżurnego tutejszego komisariatu

Nasz Czytelnik niedługo
cieszył się swym zegarkiem

w NN

M.

du” zapewne potrwa do czerwca.

Po cenach producenta zakładów Boryszew S.A.

HURTOWNIA - Sklep „SKAT”
Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 3, tel./fax 058 53 16 61
i

ubrań.

Pamiętają nie tylko o swoich
podopiecznych, ale też o innych.
W ubiegłym roku szkoła nr 36
była jedyną w Gdańsku, która
ofiarowała ponad 2 mln zł na
przeszczep wątroby uczennicy
z Gdyni. Innym razem w osiedlowym klubie zorganizowano
przedstawienie Kopciuszka, na
które zaproszono m. in. dzieci
z dwóch sąsiednich przedszkoli.
W tym roku na Mikołaja ofiarowano prezenty mieszkańcom

Opakowania spożywcze, wiadra, beczki

GLAZURA WŁOSKA - Klinkier

AL

Czytelnik spacerujący ul.
Bajki na Przeróbce zwrócił
uwagę na budynek nr 12,
w którym kiedyś było przedszkole. Teraz obraca się w ruinę.
Ładny domek, stojący na ul.
Obrońców Wybrzeża od strony
ul. Chłopskiej też obróci się
w hałdę gruzu. Kolejno mieściły się w nim różne, nie dbające
o niego, firmy. Od kilku lat
stoi pusty i niszczeje.

Borygo 8.000 złkg (w beczkach)
- 40 000 złopak. 41 + VAT

BUDOWNICTWA

ki i inne
sylikony, fugi, wylew
|
o - gres_

Z

SOPOT, ul. Chrobrego 6/8, wej-

HALLO
91-91,

Zaspa, ul. Pilotów 21

Fot. M. Giedz

”

Ż

I

Gdańsk, Wojewódzka Przychodnia Odwykowa - Pomoc dla osób
z problemem alkoholowym i ich

boty robocze 19.30-7.30, w wol-

cze, w g. 17.30-7.30, wolne

Od lewej: prof. Kazimierz Roszkowski, radna dr Barbara Pilarczyk, prezydent Jan Kozłowski, dr Bogdan Lamparski.
Ń

ŻŹ

powszednie

SN

nów „Powrót z U”, środy, piątki,
w g. 15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71.

czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w dni

Ni
SN

SN

i: 76

Poradnia dla Rodzin Narkoma-

chorych: tel. 32-29-29, 32-39-24,
41-10-00.
Ambulatorium chirurgiczne -

ki pieniędzy, zabawek,

Nie zamierzamy komentować
otrzymanej informacji, ale ze
względu na jej pikanterię oraz
W. 1992 r. Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego „Mal- | ładunek faktograficzny, przytabud” przekształcono. w jednoosobową spółkę gminy miasta Sopotu.
czamy prawie w całości jej treść.
W świetle najnowszych przepisów prawnych Urząd Miasta nie może
Sierżant. S. Piwowarczyk z koprowadzić działalności komercyjnej i wszelkich spółek komunalnych
misariatu Kolejowego Policji Kraków-Płaszów skierował notatkę
powinien się pozbyć. Nic więc dziwnego, że sopoccy radni nie zanesłużbową do dyr. PKP w Krakogowali uchwały w sprawie zbycia przedsiębiorstwa.
wie (a następnie dotarła ona do
* Postanowiono, że część firmy, która znajduje się na terenach przedyrekcji w Gdańsku) następującej
widzianych pod budowę „Zielonej Drogi” pozostanie nadal we włatreści:
daniu miasta. Reszta będzie wystawiona na sprzedaż. 20 proc. udziałów przeznaczono dla pracowników. To co zostanie, drogą przetargu,
będzie mógł nabyć każdy „śmiertelnik”. Według opinii wiceprezydenta, Jacka Karnowskiego, całkowite sprywatyzowanie się „Malbu-

LU

> tel551-59-22;

- nagłe zachorowania i przewozy

Z

AE

i

nv

ił

SIKRYD

i

-9 9

i

- wypadki

Fot. E. Zwierzycka
musimy karmić i przybliżać im
świat inny od tego, jaki mają
w domu.
Nauczyciele organizują zbiór-

zowały świąteczny kiermasz
książki. Zarobione w ten sposób
pieniądze przydadzą się na dofinansowanie szkolnej wigilii
i prezentów. 22 bm. - przed bożonarodzeniową przerwą W nauce będzie już świątecznie.
W każdej klasie planowane jest
łamanie się opłatkiem, życzenia.
Potem wszyscy obejrzą jasełka.
Piętnastu uczniów świąteczny
wieczór przeżyje w domach
swoich wychowawców. - Nie
można dopuścić, aby dzieci wychowywały się bez znajomości
tak wspaniałej tradycji, bez religijnych przeżyć - twierdzi wicedyrektor, Jadwiga Szymańska.
Nauczyciele robią wiele. Ich
wysiłki nie znajdują jednak
wsparcia. Wszyscy w koło są
jakby przeciw. Mieszkańcy Oliwy twierdzą, że młodzież pali
papierosy, pije alkohol. Rodzicom przeszkadzają nie malowane od lat korytarze, nieczynna
sala gimnastyczna. Nikt jednak
nie protestował przeciw powstającym kolejno punktom sprzedaży „procentowych” napojów.
Wkoło jest ponad pięć sklepów
z piwem i mocniejszymi trunkami. Kilka z nich to placówki całodobowe lub otwarte do godz.
24: Być może ich usytuowanie
jest zgodne z przepisami, ale...
W wysiłkach nie pomaga też
kuratorium. Dach w sali gimnastycznej przeciekał od dawna.

Prywatyzacja „Malbudu”

ŻŻ

„czynne
całą dobę,

jest naprawdę trudna. Oprócz
„Wkładania” do głowy wiedzy,

Ż

i

Maria Krasicka. - Praca z nimi

w g. 13-15. Tel. 41-15-15
Telefon Zaufania - Anonimowy
Przyjaciel, tel. 988 (od godz. 16
do 6 rano).

WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 48
II

kresu języka polskiego, pon.-pt.

|

Gdańsk,

Ogrody 1/6; Okulistyka - Akademia Medyczna, Gdańsk, ul. Dębinki 7

uj
uuu

Kopernika,

Domu Małego Dziecka w Oliwie. Dzieci - dzieciom zawiozły
13 kartonów pełnych pięknie zapakowanych paczek. Oddały
swoje ubrania, książki, słodycze.
Teraz - szkoła jest udekorowana. Stoi choinka, na korytarzach papierowe łańcuchy. Podczas przerw włączane są kolędy.

ujęcia wody pitnej dla Gdań-

21 (tel. 51-10-18)

Chirurgia i Interna - Szpital im.

szkole...

u

Wigilia w Wojewódzkim
Zespole Przeciwgruźliczym

I

Ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę.

głównie

terenów przez
- pasa gruntu
metrów po obu
i zbiorników

nr 36 w Oliwie (tej obok prastarej k
|, to w więkW okol
włamywaczy
| chul
W okolicy mniąstoopinie
kradzieży.
W szufiadzie poi FSA
i ro
« Podagogom trudno
ck wiele

I

ekspłoatacyjne

do kserokopiarek
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Str. 6

Horror na Zieleniszu
Do redakcji przyszedł ]ist:
Od dwóch lat wysiłkiem pracy

całego życia usiłuję zrealizo-

wać swoje marzenie o domku
z ogródkiem - pisze p. Izabela
Fołta. W tym celu przystąpiłam do gdańskiej spółdzielni
„Mój Dom” budującej domki
w Gdyni na Zieleniszu. Spółdzielnia zatrudniła firmę „Kazimierz Wilk”, która wykonała
kilka domów z termomuru, po
czym spółdzielnia zrezygno-

wała z dalszych jej usług z po-

wodu licznych wad i usterek,
a ostatnio wystąpiła do sądu
o zwrot miliardowych kosztów. Wśród tych domów jest
także mój.

Dalej autorka wypunktowu-

je owe „wady i usterki”
dwóch kartkach maszynopisu
(i dodatkowo ilustruje zdjęciami). Kilka przykładów: ściany,
odbiegające od pionu o ok.5

cm; popękane tynki z rdzawymi plamami; przeciekający
dach; instalacja grzewcza wykonana z niewłaściwego materiału,
powiązana
drutem
i sznurkiem, nie nadająca się

zdaniem ekspertów do eksploatacji, dlatego trzeba było
wszystko demontować i kłaść
na nowo; okna źle osadzone
i nieszczelne... długo można by
wyliczać.

Dar

Miejski (ul. Bema 26) -

Pojechałam na Zielenisz, żeby obejrzeć ten „krajobraz po
bitwie” na własne oczy. W domu p. Izabeli nowi wykonawcy
zdołali już usunąć część wad

WARSZAWA, Aladyn, USA,
b.o., godz. 10, 12, 14, 16;
Wschodzące

i niektóre roboty wykonali od

po

latach

. Nadmorski) godz. 10 - 16;...Oceanograficzne i Akwarium

miany - mówi pracownik firmy, która na zlecenie spół-

1

czyłam rzecz absolutnie unikatową: stalową belkę nośną
przechodzącą przez... wybite
w ścianach dziury. Takiego
błędu nie popełniłby uczeń zasadniczej szkoły budowlanej.
Odrębną sprawą jest sposób
rozliczania robót. „Na poczet
prac budowlanych p. Wilk
przyjął ode mnie od grudnia
1992 r. do lipca 1993 r. kwotę
150 milionów zł, kwitując, ale
nie dając rachunków i tylko
obiecując, że wkrótce przedstawi kosztorys. Ostatnio usłysza-

zostało spartaczone, - Odi izolacji poczynając, bo już grzyb

zaczyna atakować mury, po-

przez przemarzające ściany, na
cieknącym dachu kończąc.
Wszystko! Przy okazji zoba-

łam, że mogę od niego dostać
rachunki tylko na część wpłaconych pieniędzy i na obce nazwisko kogoś z Kiełpina.” - pisze p. I.F. do redakcji, informując zarazem o tych faktach
Urząd Skarbowy i Wydział
Handlu i Usług UM. Być może
to spowodowało, że kilka dni
temu p. Wilk przysłał jednak
fakturę (z datą 13 grudnia),
W której położenie tynków (no-

W ubiegłym tygodniu Stocznia Gdynia S.A. przeżyła prawdziwy „najazd” gości Z Francji. Na uroczystość chrztu (i poświęcenia) masowca o nośności 164 tysiące fon przybył z Paryża dyrektor generalny koncernu „S.A. Louis Dreyfus £ Cie”

pan Jean-Hubert Pietra oraz inni członko-

wie kierownictwa tej wielkiej firmy. Mat-

ka chrzestna statku; pani Jacqueline Ollivier, nadała mu imię „Gerard L.D.” i rozbiła butelkę szampana o burtę.
Nowa jednostka jest trzecią z serii masowców B-562 i dziewiątą zbudowaną
przez. gdyńskich stoczniowców dla tego
tora. Na tym nie koniec; podpisany
stał kontrakt na budowę kolej164-tysięczników.

tabene potem na jego koszt poprawianych przez inną firmę)
wycenił na... 86 mln zł!

Rozmawiałam z p. Wilkiem,

rekonesans
o blisko 20 proc. Polędwica
byłą po 420. tys. zł/kg +eraz

leżajke
s kiformujący O ASOT

kosztuje 140 tys. zł. (:ęena>nai>

a

"Aer „Fegi amentowanej,

dzień17

grudnia „Szynka

sprzedaży mięsa wędlin i kon-

„podskoczyła”'z '98 tyś: zł do

serW...Ze:wzruszeniem

117 tys. zł. dzą, że po Nowym Roku będzie trochę taniej.
Dużym wzięciem cieszy się
najtańszy towar czyli kaszanka, salceson i boczek. Kiełbasę
krakowską parzoną możemy
kupić po 73 tys. zł, zwyczajną
po 48 tys. zł, mielonkę po 52
tys. zł, mortadelę po 45 tys. zł.,
a parówki cienkie wieprzowe
po 40 tys. zł i 60 tys. zł cielęce.

podział
a także

grupowy

czytam.

towarów,

wyjaśnienie,

że „pod

pojęciem drobiu rozumie się:
kury,

kurczaki,

kaczki

i ich

przetwory”. Na szczęście kartki: mamy już za sobą, a że
święta za pasem, udałem się do
hali targowej na mięsny rekonesans
- Ostatnią podwyżkę mieliśmy mniej więcej trzy tygodnie
temu - mówi właściciel stoiska
z mięsem 1 wędlinami nr 106
Feliks Wala, ceny wzrosły

zgodnie z dobrą zasadą dziennikarską,że wysłuchać trzeba

Fot. 1. Filip

W redakcji wisi historyczny
plakat przyniesiony, przez.ko-,

Jeżeli chcemy zrobić zrazy,
to szef stoiska nr 101 Jan
Sychta poleca wołowinę bez

Tanie
przetwory

kości po 75 tys zł za kg. W tej
Samo sogR ce t-sohabsskarsn: » + 4
+ SNY 2 łowi sę bi wk
pałką 52 aszkiatał

Morskie (al. Zjednoczenia 1)
godz. 10 - +7 (kasa w godz.

10 - 16.GA)

Toi l Filip

dzielni próbuje naprawić to, co

Chrzest

ięsn

SE cie

dż

obu stron, choć akurat w tej
tywniej mówią postawione
przez niego na Zieleniszu domy. Chciałam po prostu dowiedzieć się, jak zamierza zrekom-

irmowy rz śdsię”

biorstwa Produkcyjno: Handlowego „Adria” położony jest na

następująco: cały kurczak po
33 tys. zł za kg, piersi -72 tys.
zł, udka - 42 tys. zł, skrzydełka
- 30 tys. zł, szkielety - 12 tys.
zł, wątróbka- 43 tys. zł, zo”
ki - 38 tys. zł.
e
Kupcy gdyńscy elem
je
przedświąteczny zastój już się

uboczu, nie ma nazwy ani szyldu, toteż trafić do niego można
tylko wtedy, gdy się wie, że
mieści się na końcu ul. św.

Piotra, przy „Naucie”. A warto
tam się przejść, bo nigdzie nie
znajdzie się równie świeżych

i tanich potraw rybnych. Kilo-

skończył i od dziś zacznie się

gram pstrąga w galarecie kosztuje 20 500 zł, dorsza po grecku - 47 200 zł, rolada w galarecie - 18 tys. zł, filet w śmieta-

prawdziwy zakupowy boom.
Tylko, czy wystarczy nam pie-

niędzy...

nie - 40 500 zł. Są także różne

Tekst fotei)

sałatki i wiele konserw.
Zadaniem sklepu jest praw-

bo o ich sprzedawaniu sklep
nie pomyślał. Można natomiast
zamawiać półmiski z wyrobami na święta.

WK

ski, ul. Wójta Radtkego 1,
tet. 20-75-01;

Redłowo, Morski, ul. Powstania Styczniowego 1, tel.
22-00-51;

mses

Śródmieście

x

- apteka

nr

bez których oczywiście żadna +

wynikające z realizacji progra-

. szkoła nie może funkcjonować.
Tak więc nawet przy tym za-

mu pilotażowego?

- Wstępna kwota, zanim poznamy faktyczną po uchwaleniu ustawy budżetowej, wynosi

weźmiemy? Dochody gminy,
które są szacowane na przyszły
rok na około 850 miliardów
złotych, będą, niestety, dzielo-

ne

prawie

po

aptekarsku, i

R

A

e

* e

Dźwigowe: tel. 23-36-65;
25-27-27;
Energetyczne: tel. 20-45-50;
Gazowe: tel. 20-44-73; 20Wodociągów
21-90-19

Dworzec jak nowy
wano elewacje wewnętrzne

trzeba
poszerzyć
peron.
Ogromnym problemem są

konano remont poczekalni, holu dworcowego, przejść podziemnych oraz peronu. Odno-

lowanie przejść podziemnych
i ścian zewnętrznych. W Rumi
Janowie potrzeby są o wiele

wiono także toalety, naprawio-

większe. Tutaj, by zbudować

i sufity.

W przyszłym roku - powie-

912;

Telefon zaufania: 31-00-00
(w godz. 16 - 6);
Urząd Miejski Gdyni: 20-7271:

wandale. Ostatnio zniszczyli

dział zawiadowca Jerzy Rze-

Śląska

Chylonia,

ul. Chylońska,

tel. 23-68-68;
Grabówek, Auto - Gaz, ul.
Hutnicza 2a, (czynna całą

24-86-77;
Orłowo, al. Zwycięstwa 96,
tel. 24-81-75; ul. Wielkopolska, tel. 22-30-55;
Reda, ul. Wejherowska 3,
tel. 78-35-33;

Śródmieście, hall Dworca

PRZESYŁKI
KURIERSKIE, tel. 52-00-71 do 76
Biuro numerów: 913;
Informacja miejscowa: 911;
Informacja zamiejscowa:

W Rumi

poczekalnię dla podróżnych,

22, tel. 20-73-19, ul.

tel. 20-53-51;

i kanalizacji:

JN

no drzwi wahadłowe, wymalo-

NA TELEFON

dobę);
Kolibki, al. Zwycięstwa, tel.

Zanotowała: Anna Kościelecka

Przez wiele lat peron i dworzec PKP w Rumi straszył
przyjezdnych i mieszkańców
odrapanymi ścianami i wszechobecnym brudem. W tym roku
zabrano się za porządki. Wy-

16, tel. 24-80-95,

usługi na terenie Trójmiasta

44-79;

bez,zaskórniaków”.

szczególnych placówek, potrzeby wynoszą 520 miliardów

Cmentarz Witomino, ul. Witomińska 76, tel. 20-59-08;
23-68-93 w godz. 15-7;

ul. Żwirki

>
Y
STRAZ MIEJSKA

że gmina musi dołożyć do
przejętych zadań. Skąd na to x |

liczeń Komisji Zdrowia, a ona
opiera sięna szacunkach po-

Bank informacji „Broker” usługi, handel, produkcja tel. 24-07-79,w godz. 9 - 17;
Usługi pogrzebowe:

26, solidne, całodobowe, tel.
21-14-24;

strzeżeniu, że ostateczna kwota | || telefon - 20-82-86;

suma jest wymieniona w załączniku nr 4 do porozumienia
pilotażowego. W stosunku do
potrzeb jest to zdecydowanie
za mało, ponieważ ńa samą tylko służbę zdrowia, według wy-

18;

„Orszak” - ul. Witomińska

dobę);

będzie ustalona po przyjęciu | | Pogotowia
przez Sejm ustawy budżetoCiepłownicze: tel. 23-19-41;
wej, już ta propozycja zakłada,
|

. 408 miliardów złotych. Taka

Galeria 78 (ul.Świętojańska

+78) - wystawa prac Kazimierza Ostrowskiego, czynna MH

(czynne całą dobę);

Komenda Rejonowa, Gdyzłotych. W oświacie przydzienia, ul. Portowa 15, tel. 997,
lona subwencja - 97 miliardów |
oficer dyżurny 20-63-43.
-złotych zaspokaja tylko płace j
i pochodne, natomiast nie prze- |
widuje wydatków rzeczowych,
|

na od państwa, a jakie są jej
faktyczne potrzeby finansowe

-tofie Klenczonie.

i Wigury 14, czynne całą doHallo Taxi Gdynia (x 350)
bę - nagłe zachorowania
tel. 91-90 i 23-18-18;
i przewozy chorych, tel. 20Radio Taxi Gdynia (dojazd
00-01, 20-00-02, ambulatorium stomatologiczne - bezpłatny) tel. 25-21-21
1 91-99;
czynne w godz. 20 - 7;
Obłuże - Podstacja Działu
Taxi PLUS Gdynia (x 400)
Pomocy Doraźnej, ul. Białotel. 22-05-40;
wieska 1, tel. 25-19-99, dla
Tele Taxi (x 400) tel. 91-95
mieszkańców dzielnic: Ob- 1 20-25-00 (honoruje karty
łuże, Pogórze, Oksywie, gm.
„Clubu S”);
Kosakowo - pediatra, lekarz
Express
Taxi (x 350) tel. 24ogólny, gabinet zabiegowy,
16 524
wo, ms
czynne 'w'godzi 15:30 177
*Non'Stop' Taxi "Radio Gdy:
LEKARZY" DOMOWY:
ALK-MEDYK, 20- 68- t6; „mia (taniej dla stałych klientów) tel. 25-01-01; 91-98;
31-89-53;
|
(czynne całą dobę)
Śródmieście, ul. SSR:

wiceprezyde
Ryszard |

- Ile pieniędzy otrzyma gmi-

dowskiego 11, tel. 21-91-78)
- Wystawa fotogramów i pamiątek rodzinnych po Krzysz-

19054, ul. Armii Krajowej

Śródmieście,

NA

Toczek

Maja 27, tel. 20-87-38),

42, tel. 21-00-32 (czynna codziennie ca

tuni

tę

Galeria „Cyganeria” (ul. 3

Orłowo, Sleep Time ul. Me-

GYA BilubxYO

lówi:;.

- 17 (oprócz poniedziałków);

stwina

GOO
O
a

Ceny drobiu kształtują się wię Sklep

Śródmieście, Szpital Miej-

Izabella Greczanik-Filipp

M aa

niedziałek nieczynny);
Muzeum Miasta Gdyni, Pawilon wystawowy (ul. Waszyngtona 21) - remont;
Domek Abrahama (ul. Starowiejska 30) - Antoni Abraham - Gdynia- wieś, godz. 11

21-48 (czynne całą dobę)

Żaden nie nadaje się do zasiedlenia, choć gotowe miały być
Pan Wilk powiedział mi że:
w grudniu ub. roku. Poza tym
budynki zostały źle zaprojektoosiedle nie jest podłączone dó
wane; nie ponosi winy za
kolektora (a miało być), nie ma
usterki, bo „pe wne rzeczy kawody i gazu, a droga dojazdozano mu robić, na przykad
montować okna bez listew” (?! + wa nie zasługuje na to miano.
Nie są też do końca wyjaśnione
- przyp.ig); zszedł z placu busprawy własnościowe. Właścidowy w maju, bo spółdzielnia
ciele, którzy utopili w te domy
przestała mu płacić za wykonawstwo, a także. za energię, - - buble grubo ponad pół miliarda zł każdy, próbują teraz na
przez co ZE wyłączyły zasilawłasną rękę dokończyć budonie. Roboty nie zostały więc
wę. Jakie w końcu mają inne
zakończone i za dzisiejszy stan
wyjście?
budynków nie czuje się odpowiedzialny. Ponieważ spółdzielnia winna mu jest ponad
PS. Skarga na spółdzielnię
miliard złotych - wystąpił prze„Mój Dom”, odsłaniająca szociwko niej do sądu.
kujące przykłady łamania praĄ co na to wszystko spół-. wa przez poprzedni zarząd,
dzielnia? To jej obowiązkiem
podpisana przez ośmiu jej
było pilnowanie wykonawcy
członków, skierowana została
i nieprzyjmowanie od niego
do prokuratora wojewódzkiego
ewidentnie sknoconej roboty.
Leszka Lackorzyńskiego. Od 3
Inspektor nadzoru był albo wyczerwca br. pozostaje bez odowym krótkowidzem, albo
powiedzi.

r :Mó

robów „Adrii”, toteż degustować je można na miejscu, ale
bułkę przynieść trzeba z sobą,

SJ

Ko-

Pogotowie dla zwierząt: 22-

około sto domków; w różnej
fazie budowy jest kilkanaście.

pensować ogromne straty poniesione przez ich właścicieli?

Ź

i
s

elmeg pojęcia nie ma o budowaniu; skoro podpisywał
protokoły odbioru.
Na dziś sytuacja wygląda
tak: Na Zieleniszu stanąć miało

sprawie najwięcej i najobiek-

b

dopodobnie reklamowanie wy-

u

(Skwer

Galeria Telewizyjna (ul. Der-

Marynarki Wojennej (bulwar

o wielkiej, płycie jestem oswojona, ale żeby aż takie... - Właściwie wszystko tu jest do wy-

lg

od

ł

pisania

Gerarda

słońce, USA,

l. 15, godz. 17.45, 20.15;
GOPLANA, Dwa księżyce,
pol. od I. 15, godz. 15.30,
17.30, 19.30;

początku (rzecz jasna nie za
darmo). To natomiast, co zobaczyłam w domu p. Krystyny K.
(a zapraszano mnie także do
innych) - przerosło najgorsze
przypuszczenia. Z usterkami,
owszem,

Pomorza

ściuszki) godz. 10 - 16 (w po-

Głównego PKP - Delikatesy
„Banach” (od godz. 5.30 1);ul. Starowiejska - „Smak
Lux”

(całodobowy);

46 - „Maximal”, tel. 20-6144 (całodobowy)

Mały Kack,

ul. Wielkopol-

ska 30 (od godz. 9 - 24);

Chylonia, ul Morska „Skorpius” (całodobowy).

rozkład jazdy na stacji w Janowie, który był odnawiany. I jak
tu coś remontować, ręce opadają.

mieniewski - planuje się odma-

o

TI ae A OAM model - PACE 980
eno Tw Europie - NOKIA 1202

ZESTAWY SATELITARNE

e najtańszy w Trójmieście - UNNISAT 1500
- 60 programów

Poreronia
ore 74 pamięcią

PACE

e korzystne raty
rały

asaax

SĄ NIE TYLKO NA GWIAZDKĘ

9

?

TRZY EMBSJE W CENIE JEDNEJ,
|
CZYLI REKLAMAW PROGRAMIE Ill TV GDAŃSK!!!

SĄ NA ZAWSZE

PERFEKCJA DŹWIĘKU I OBRAZU

81-384 GDYNIA

YZ NSW Z NAA U

=
20 86

GDAŃSK-WRZESZCZ, UL. SOBÓTKI 15
tel./fax 41-66-27,

45

R-2045

tel. 41-00-11 wew. 71, 86

r MS Windows

3.1

18 m-cy gwarancji
leasing z ELF !

PSR600 - 120 KANAŁÓW; STEREO PANDA, PROGRAMATOR CZASOWY...
PSR980 - 120 KANAŁÓW, POLSKA GRAFIKA, 2 WEJŚCIA ANTENOWE . .
UWAGA!
LT er 4a
s
O
e
LE
produkt i 18-to miesięczną gwarancję.

BIURO REKLAMY TV GDAŃSK

tr 386SL 1r486 SLC
r HDD 80,120 MB
tr złącze POMCIA

|

HURT |

osrau

aaesmemm

SCAREF
:

e

oe UL

Ul.Świętojańska 78/3

Gaynia

tel.21-86-31

MINIDRUKARKA

OWĄ,

ul.

Świętojańska - „Meta” (całodobowy); ul. Świętojańska

DO

NOTEBOOK'A

Kernzeo
ul. Sędzickiego 13, 81-374 Gdynia
tel. 20-24-76, 20-27-05, fax 20-75-50
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Jubileusz Pszoniaka; czyli:

Kożdy chciałby mieć takie urodziny||

Wojciech Pszoniakw ci
ważniejszych scenach
ców West Endzie. W.

o 25 let zagrał ponad EO
A lans ae

ytków, a co je,

„Przeklnij mnie”,

moment nie wiem, kim naprawdę jestem. Po szklance...
herbaty wszystko wraca do

a wspomina-

okazało, jest on także wyśmie-

nitym i bardzo oryginalnym

kucharzem. W czasie uroczystości w Teatrze Wielkim promowano jego najnowszą książkę, zatytułowaną „Pszoniak

jubileuszowym

z okazji swych 50 urodzin i 25lecia pracy aktorskiej, który
odbył się w Teatrze Wielkim

and Co. czyli Towarzystwo

Dobrego Stołu”. Znajdziemy
tam, obok ciekawych przepisów (np. „krzywe ryjki” czyli

|

w Warszawie.

Pszoniak mawia, że „składa

świńskie ryjki w piwie albo
słynny tatar ze świeżego łososia z czarnym kawiorem) także
poetyckie refleksje o życiu
1 aktorstwie.
Koncert jubileuszowy poprowadził przyjaciel aktora Lucjan Kydryński, a uroczy-

się z innych”. Przede wszyst-

kim z Tadeusza Różewicza,
który był jego duchowym przewodnikiem jeszcze w latach
szkolnych
w
Gliwicach;
z Konrada Swinarskiego, dzięki któremu zaistniał na scenie
i nauczył się nowego spojrze-

nia na świat i ludzi oraz z An-

stość uświetnili także W. Mły-

narski, M. Rodowicz, Sz. Kobyliński, J. Pietrzak, W. Mann
(którego zaproszono do degustacji dań przygotowywanych

drzeja Wajdy, który otworzył
dla niego wrota międzynarodowej kariery.

Pszoniak

to

człowiek

wszechstronny i obdarzony
niesamowitym poczuciem humoru. Potrafił do łez rozbawić
i zachwycić zgromadzoną
w Teatrze Wielkim publiczność. Wraz z orkiestrą Zbigniewa Górnego akompaniował

jący się od słów:
u

płakali ze śmiechu.
W

grać z Pszoniakiem) oraz Or-

trakcie programu, przyja-

kiestra Teatru Wielkiego, która
na zakończenie programu wykonałą uwerturę Mozarta do

ciele aktora - Bożena Dykiel,

Ewie Bem na saksofonie (-

Ewa Wiśniewska, Jacek Brom-

Żarty żartami, a wątroba boli -

ALBO

Studiuje
podczas widowiska), Kazik
nas taki Gruzin. Mówią na
1 Kult (Pszoniak znał i lubił
nięgo Awas...” Mimika, gesty - Staszka Staszewskiego, tatę
i zachowanie tego wspaniałego
Kazika), Gustaw Holoubek
duetu sprawiły, że widzowie
(który nigdy nie miał okazji za-

„Wesela Figara" pod batutą..

rom, którzy zamówili większą
liczbę, przypadnie trochę więcej. Sporządzona została lista
przydziałowa. Wynika z niej,

Benefis nie miał nic wspólnego z pompatyczną nudną
akademią „ku czci”. Zresztą
zapewne nikt nie spodziewał

; |
: |
|

|
||
;

Jan Zylber, pomysłodawca wi-

|

dowiska. Wszystko zaczęło się

;

w Polsce z rodziną. Zapytany

| |

o to przez „Sztandar Młodych”

|

aktor odparł: - Zrobię sobie

||

karpia i uszka z barszczem. Za-

| |

. mrożę wódkę, a potem usiądę
w fotelui się upiję!

Z Warszawy --Jola Badowska

rza Szpingera. Artysta jest absolwentem gdańskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz-

adość niezmierna

nych w pracowni prof. Kazimie-

rium na Boże Narodzenie” Jana Sebastiana Bacha, widniejące
w repertuarze Filharmonii Bałtyckiej. Jest to bowiem bodaj
najpiękniejsze dzieło w litera-

stwo nawiązuje do tematyki religijnej, mitologicznej, baśniowej,
często pojawiają się tu starogermańskie Trolle, które nazywane
są przez krytyków S'Trolle - tj.

turze muzycznej traktujące

Szpingerowe Trolle.

o narodzinach Świętego Dzieciątka. Toteż przyszłam do kościoła św. Mikołaja pół godziny wcześniej, by zająć dobre
miejsce, licząc na tłumy słuchaczy. Moje oczekiwanie
okazały się jednak przedwczesne. Nadto zorientowałam:się;

Na spotkaniu
w Domu Uphagen

„Towarzystwo Fa ga
Ee.
na” zaprasza swoich członków
i sympatyków na walne zgromadzenie, które rozpocznie się dziś

Miastą;, Przedstawione zostanie,

iże przewidziano nader skrom;

rządu towarzystwa w minionym

pując orkiestrę organami. Zu-

roku, ustalony także zostanie
plan pracy na rok przyszły oraz
nastąpi przekazanie pozyskanych przez towarzystwo archiwaliów, dotyczących Jana Uphagena.
KK.

w partyturze przez genialnego
Bacha.
Roli towarzyszącej solistom
podjął się Jarosław Malanowicz, który także grał utwory
organowe kantora lipskiego.
I one wypadły bardzo dobrze.
Jednakże niezbyt szczęśliwy to

ogarnęła mnie na
wieść o „Orato-

rza Śramkiewicza. Jego malar-

z działalności za-..!

pomysł by oddzielać preludium

Artyści dołożyli starań, by
sprostać niełatwym barokowym figuracjom Bacha. Podobały mi się zwłaszcza panie,
sprawniejsze
technicznie,
z nienaganną dykcją,co przecież ma niebagatelne znacze-

bożyło to utwór w dużym stopniu i uczyniło go jednostajnym.
No cóż, tylko zespół instrumentalny, nawet w niewielkim
| składzie, może przekazać owe
niebiańskie nastroje malowane

W

uglasa Home'a jest komedią liryczną, ciepłą, a chwilami
gorzką, bo przecież nie da się
ominąć smutku i odrobiny goryczy, przedstawiając parę
starszych ludzi, którzy mają
już za sobą to, co najlepsze.
A teraz, W „jesieni życia”, spotkawszy się i powróciwszy
wspomnieniami w przeszłość,
nie mogą oprzeć się refleksji, .

że ich życie mogło byłoby może pełniejsze i ciekawsze, gdyby wiedli je razem. I chociaż
można wrócić myślą do lat

Aliny

sceną, tą w nocy, która bohate-

Afanasjew, wystawia Agencja
Aktorska „Gest” na sopackiej

rom i nam unaocznia działanie

czasu i ograniczenia wieku.
Ale i to, choć zabawne, podane
jest nie prześmiewczo, lecz

scenie kameralnej Teatru „Wybrzeże”. Lady Ewelinę gra
Halina Winiarska, Charlesem
jest Jerzy Kiszkis. Charles ma

z łagodnym, zabarwionym filozoficzną wyrozumiałością humorem. Komizm „Zimorodka”
ma swe źródło nie tyle w sytu-

w sobie coś z rozpieszczonego
dziecka (wiadomo- pisarz,
a więc artysta!), które zawsze
dostaje to, czego zapragnie.
W dążeniu do osiągnięcia celu

acji, która jest osią akcji, co ra-

czej w samej warstwie słownej,
w błyskotliwym
dialogu
i w sfromułowaniach typu

ucieka się do różnych forteli,
koloryzuje, blefuje, kłamie, by-

„trzasnąć buforem w peron”,

le tylko postawić na swoim.
Czyni to z wdziękiem i lekkim
dystansem do samego siebie,
swoich słabostek, a także wieku. Ewelina również pozwala
sobie na dystans, kiedy przywołuje młodość i początki
swego małżeństwa. Ale w od-

młodości i wzajemnych uniesień, to nie da się już odwrócić
tego, co się stało, skreślić lat
przeżytych osobno i z kimś in-

zi

„Zimorodka” w reżyserii
Krystyny Sznerr, z lekką, wi-

NNNAĆMOANNNX M

scenografią

czy „jazda do tyłu” na określenie schyłku życia. Jest jeszcze

w tej sztuce trzecia osoba. To

służący Hawkins, którego Stanisław Michalski czyni bardzo
śmiesznym i bardzo wzruszającym zarazem. Hawkins też boi
się samotności, a boi się jej
tym bardziej, im bardziej

różnieniu od Charlesa, mocno

JESZ

==>

życiu

stoi na ziemi, ma świadomość
niezwykłości całej sytuacji, ma
też poważne wahania, czy
zmieniać coś w życiu, które po tylu latach - oferuje jej te
spóźnione, niegdyś wymarzone
oświadczyny.
W obu postaciach nie ma niczego, co sprzeniewiarzałoby
się życiowej prawdzie. Nie ma
też śmieszności czerpanej
z przerysowania, poza jedną

znany pisarz, zaczyna
Je
Ee
ych obrachwnków. Wokół
dostrzega pustkę
:
, że już dłużej nie będzie samotny. Z naiwnodziecka, ale i
, który zawsze miał
ie u kobiet - a także z
- oświadcza się Ewelinie, swej wielkiej sympatii z czasów
młodości. Ponieważ lady Ewelina właśnie owdowiała, więc
paru dni
kondolencjei zaproszen ie do wspólnego
mają wszystko ułatwić. Nic jednak nie jest takie proste,
zwłaszcza, gdy dotyczy Uczuć...
klinową

dobrze brzmiącymi

niskimi | |

dźwiękami. Natomiast recitatywy w jego wykonaniu były

|
|

czytelne i zrozumiałe.

Chór Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy pod dyrekcją

miast wie

ną oprawę dźwiękową, zastę-

„Zimorodek” Williama Do-

nie. Może w nienajlepszej formie był Jacek Leszczkowski |
z krzykliwymi górami i niezbyt : |

od fugi, stanowiące przecież
Jacka Staneckiego przygoto- |
całość. Gdyby zagrał pół reciwany został solidnie, toteż | |
talu tego dnia, pozostawiłby
z przyjemnością słuchało się |
lepsze wrażenie, ale dwie goszlachetnych w swej prostocie ; |
dziny organów to trochę zbyt . chorałów. Szkoda tylko, że _
wiele.
wszystkie one miały jednakoCzwórka solistów, młodych
wą dynamikę. Zresztą jestem 1 |
wiolistów, została dobrana
przekonana, że cała warstwa ||
udatnie: Bożena Harasimowokalna zyskałaby na współ- |
+
fosa EwaMa
:
Y Z orkiestrą: Tymczasem

W komedii jak

nym.

123.

szt.

szą zgłosić się do punktów,
w których zamawiali akcje.

Pełnomocnicy

do ać

Na całej akcji sprzedaży papierów wartościowych już zarobili „stacze” (w kolejkach),
teraz dostanie się także trochę
grosza notariuszom. Ministerstwo ustaliło bowiem, że świadectwa depozytowe oraz pieniądze z nadpłaty mogą odbierać pełnomocnicy. Jednakże jak wynika z informacji MF

Najwięcej

walorów Banku Śląskiego- po
. - 5 przypadło

zamawiającym od 4835 do
5000 akcji. Takie zamówienie
złożyło 41 inwestorów.
Akcje rozdzielono, teraz pozostaje odebrać świadectwa depozytowe oraz nadpłaty.

oraz Banku Śląskiego - konieczne jest pełnomocnictwo

potwierdzone notarialnie! Na
pełnomocnictwie musi być wyraźne określenie, że upoważnia
się do odbioru świadectwa depozytowego i środków pieniężnych. Ta usługa u notariusza

w kolejkach. Obecnie zamro-

rii „Pałacowej” odbędzie się
wernisaż malarstwa Włodzimie-

prasa

- 4830).

cje obligacjami lub deklarujący
odbiór gotówki osobiście mu-

Zapisy na akcje odbywały
się po długim oczekiwaniu

[3 w gale-

o godz. 16 w Ratuszu Głównego

Klienci, którzy podali swoje

konto bankowe, otrzymają
nadpłatę przelewem w ciagu 5
dni. Inwestorzy płacący za ak-

W kolejce po nadpłatę?

NIE BYĆ

We wtorek o godz.

(4635

iego wydarzenia,

|

by mieć |
"jakie przecież mogłootrzym
ała |
miejsce, publiczność

koncert kameralny, bez artystycznych wzruszeń, z którego
ten i ów pierzchał w pośpiechu. Naprawdę szkoda.
yńska
Stanisława Graż

stając z ulgi podatkowej w wy-

:

|

CZAS

cji Michalskiego, Hawkins |
istotnie jest zabawny - w spo- | |

sobie mówienia, spojrzeniach
i gestach. Każde jego pojawie-

nie się publiczność przyjmuje
więc radośnie. Hawkins ma

|
+|

jednak w tym osobliwym trójkącie rolę ważniejszą niż nam

|
X |

Nieuchronnie zbliża się czas dokonania obrachunku z fiskusem za 1993 r. Fiskus określił sze-

reg zasad i terminów związanych z dokonaniem

rocznego rozliczenia, zarówno przez osoby fi-

zyczne, jak i.prawne. Przekroczenie,

kejami ustawy karno- skarbowej, 4

ek

nie =
prze
podstawowy ych informacji;
zbędnych do niania się z fiskusem, poprosiliśmy Longina Mażewskiego z Instytutu Konserwa-

siłkami z ubezpieczenia spo-

wspólnie z małżonkiem.

i
|

wiązany jest do dokonania rozliczenia rocznego za swojego
pracownika. Jeżeli nie jest
spełniony choć jeden z elementów wymienionych wyżej, pracownik musi sam się rozliczyć
z fiskusem - w urzędzie skar-

atrze Kameralnym w Sopocie.

|
:
:

jednak niż do 30 kwietnia
1994. Nadpłatę zalicza się na
poczet zaliczki należnej za marzec. Gdy nadal istnieje nad-

płata, firma dokonuje zwrotu
jej w gotówce.
Jeden egzemplarz deklaracji

rocznej firma doręcza pracow-.
nikowi do 31 marca 1994, zaś

drugi do 15 kwietnia - właściwemu dla pracownika urzędo-

* nie zamierza rozliczać się

—

Jeżeli wszystkie warunki są

wi skarbowemu. Jeżeli firma

macierzysta nie rozlicza pra-

spełnione, zakład pracy zobo-

cownika, sporządza w terminie
do 15 marca informację o jego
zarobkach. Jeden egzemplarz
doręcza do 31 marca pracownikowi, drugi - do 15 kwietnia urzędowi skarbowemu.
Firma wypłacająca wyna-

grodzenia

bowym (do 30 kwietnia 1994

z tytułu

umów

r.). Obowiązek indywidualnego rozliczenia podatku spoczy-

o dzieło lub zlecenia przekazuje informację o tych wypłatach
urzędowi skarbowemu i osobie

wa także na pracowniku zmie-

otrzymującej wypłatę w formie

ed

„Prasa I

el. 48-43-87
(przy przystanku SKM)

dhska „

Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3/7

WŁOSKA
GLAZURA TERAKOTA

- samochód dostaw. "ŻUK”
- samochód osob. "Polonez"

BEZPOŚREDNI IMPORTER
HURT DETAL

mocnictwa potwierdzone przez
notariusza są wymagane jedynie do odbioru świadectwa depozytowego. Stali klienci będą
mogą przelać kwotę na swoje
konto inwestycyjne. Natomiast
nowi inwestorzy giełdowi na
miejscu mają możliwość bezpłatnego założenia sobie konta
papierów wartościowych. Do
odbioru świadectwa depozytowego konieczne są: dowód tożsamości, kopia formularza zamówieniowego (z poświadcze-

Bankowym postępowaniem
ugodowym objęto 17 firm.
Najdalej jest zaawansowana restrukturyzacja Stoczni Północnej. Bankowe postępowanie
ugodowe wszczęto już wobec
6 firm, m.in. gdańskiego Elmoru, który chciał pierwszy. skorzystać z ustawy restrukturyzacyjnej.
6 firm złożyło wnioski
o ugodę, w tym Polmo z Kwidzyna oraz NZS Neptun ze
Starogardu. Przygotowane są
wnioski 4 kolejnych firm.
Restrukturyzacja to nie tylko bankowe ugody, ale także.

niem wpłaty).

Nowi gracze
Emisja akcji Banku Śląskie-

riuszy BŚ zadebiutowała na
rynku papierów wartościowych. Trzy akcje na początek
to niewiele, lecz po wejściu

walorów BŚ na giełdę, trzeba

ska się ok. 20 - 30 proc.).
Współczynnik „trudnych kredytów” BG z 25 proc. powinien spaść (do końca roku) do
ok. 20 proc. Przewiduje się, że
za trzy lata nie powinien przekraczać 5 proc. Przy wszystkich największych restrukturyzacjach (oprócz Stoczni Północnej) udział bierze grupa doradców z Price Waterhouse (finansowanych z funduszu PHA-

RE).
- Gdyby nie finansowanie
z budżetu oddłużenia, żaden
z banków nie podołałby wymaganiom ustawy restrukturyzacyjnej - ocenia wiceprezes BG,
Hubert Kierkowski. - Ustawa
restrukturyzacyjna nie pretenduje do rozwiązań globalnych.
Stąd trudno oceniać ją jako antidotum na wszystkie bolączki.

Janusz Wikowski

Jan Kreft

Sygnały

deklarcji - w Hrmtuie do 7 dnia
następnego miesiąca po wypłacie należności. Nie ma obowiązku sporządzania zbiorczej
informacji o wypłatach całorocznych po upływie zak p
daskowego: AR
|
+5

+ O 2,1 proc. wzrosła w listopadzie br. — w porównaniu
z październikiem — produkcja
przemysłowa. Była ona większa niż przed rokiem o 9,8
proc. Porównując wyniki listopada '92 i listopada *93 odnotowano spadek produkcji przemysłu wydobywczego o 1,7
proc. Produkcja przemysłu
przetwórczego wzrosła o 10,7
proc., a budownictwa o 8 proc.
+ 45 mld USD wynosi łączna kwota gwarancji lub poręczeń skarbu państwa, o jakie
ubiegają się polskie firmy na
1994 r. Z transzy kredytowych
przyznanych Polsce przez mię-

"Podatek mowy"

Wstępne

zeznanie roczne

osoby prawne żobowiązane są
złożyć do końca marca 1994
i w tym czasie wpłacić w całości należny podatek. Do zeznania należy dołączyć zatwierdzony roczny bilans i rachunek
wyników wraz z raportem pod. miotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

(o ile oczywiście występuje
obowiązek badania bilansu danej osoby prawnej przez rewidenta).
Z kolei zeznanie o ostatecznej wysokości dochodu, firmy
mają złożyć w terminie 10 dni
od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
nie później jednak niż do końca września 1994. Łącznie
z ostatecznym

zeznaniem,

> spółki dołączają odpis uchwały
walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników) za-

twierdzającej bilans roczny.
- Warto także przypomnieć
o obowiązku przesyłania bilansu i rachunku wyników spółki
sądowi rejestrowemu. Obowiązek ten wynika z Kodeksu handlowego.
Uwaga: Do rozliczeń podatkowych za roku 1993 opraco-

wano

nowe

wzory

zeznań

rocznych, kwestionariusze
z roku ubiegłego utraciły ważność.
(W następnych odcinkach
„Vademecum” przedstawimy

aktualne przepisy podatkowe zasady, ulgi i stawki.)

dzynarodowe instytucje finansowe wykorzystanych zostało
do tej pory zaledwie 26 proc.
M. in. 928 mln USD pochodzi-

ło
|

z

Banku

Światowego

(z przyznanych ponad 3,5 mld
USD).
+ NBP przewiduje na 1994 r.
zachowanie pełzającej dewaluacji złotego (1,6 proc. miesięcznie), co w skali rocznej da
ok. 21 proc. „Nic nie wskazuje,
by w ciągu najbliższych 2-3
miesięcy złoty został zdewaluowany — poinformowała prezes NBP, Hanna GronkiewiczWaltz.
+ W pierwszej połowie grudnia br. średnia cena skupu mle-

ka płacona

rolnikom przez

spółdzielnie mleczarskie spa-

dła z 2499 zł do 2471 zł za litr.
Jednocześnie podaż mleka
zwiększyła się.
+ Za zwiększeniem nakładów na rolnictwo w przyszłorocznym budżecie do 16 bln zł
(2,5 proc.) opowiedziała się
Rada Naczelna PSL. Jest to o 4
bln więcej niż przyjęła sejmowa Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

(3)

03)

Mwooł2 lata

kręcone

gwarancji!

rok prod. 1986
rok od 1989

SA

YNA

Informacji udziela Dział Administracyjny, pok. 208, II piętro
w godz: 10.00 - 13.00.
R-2179

- PODWYŻSZANE PODŁOGI
- PŁYTKI TECHNICZNE „GRES”
- PŁYTKI SZKLIWIONE O STOPNIU ŚCIERALNOŚCI
PEI 5 Z 10-LETNIĄ GWARANCJĄ
| - DO KOŃCA ROKU 40 NOWYCH WZORÓW

Przyjdź, zobacz nasz SALON

oĄ

„AEG

e

|
|
|

swoim Klientom

i stałym odbiorcom

Wesołych Świąt

| - RATY W SYSTEMIE „ALL”

31734

sięga 1,8 bln zł. (z tego odzy-

będzie zacząć grać. W tym celu
właściciel świadectwa depozytowego musi otworzyć sobie
w biurze maklerskim rachunek
inwestycyjny. Związane jest to
z dodatkowym kosztem (tylko
niektóre biura nie pobierają
opłat manipulacyjnych). Aby
zarobić coś na zakupionych akcjach, trzeba będzie je zbyć na
giełdzie (w odpowiednim momencie, gdy kurs będzie przewyższał cenę zakupu). Za tę
transakcję maklerzy pobierają
marżę. Dopiero w rachunku
końcowym okaże się, jaki z tej
inwestycji będzie zysk.

| - SYSTEMY ELEWACYJNE

fakiego jeszcze nie widziafeśl

ugody cywilno - prawne i ukła-

dy sądowe. Spośród klientów
BG są nimi objęte m. in. Pollena Gdańsk, Komers - Holding
z Malborka, Polmo Tczew oraz
Unimor.
Bank Gdański należy do
najmniej obciążonych „złymi
kredytami”. Łączna ich kwota

go spotkała się z bardzo dużym
zainteresowaniem drobnych
ciułaczy. Większość akcjona-

SCHODY

Spółka

Ga. Zas
ul. Pilot

za dany miesiąc, nie później

dy od innych osób prawnych,

:
;
:

Anna Jęsiak :

wpłaca się razem z zaliczkami

łecznego, oraz dochodami od
których ustanowiono podatek
zryczałtowany, np. ze sprzedaży nieruchomości, z dywiden-

wizny, ulgi mieszkaniowe),

miera 17 grudnia 1993 w Te

dokonuje rocznego rozliczenia
do końca lutego 1994, zaś

kwiecień. Potrąconą różnicę

:

Agencja Aktorska „Gest”. Pre

wiednie oświadczenie. Firma

tylko

i

Alina Afanasjew. Produkcja -

stycznia 1994 złoży on odpo-

z macierzystej firmy (poza za-

wość Charlesa oraz rozsądek

Wiliam Douglas Home: „Zimorodek”. Przekład - Anndrzej
Szymanowski. Reżyseria Krystyna Sznerr, scenografia

Obowiązki płatnika
Firma rozlicza pracownika
wtedy, jeżeli w terminie do 15

ewentualną różnicę pobiera
z pensji za marzec lub - na
wniosek podatnika- z pensji za

klaruje, że:
* osiągał dochody

strzec egzaltację i niefrasobli-

rej obecność pozwala nam do-

i kobiecą przenikliwość Eweliny. Bez Hawkinsa sztuka Home'a byłaby znacznie mniej
wesoła, ale i z nim nie jest petardą śmiechu, tylko próbą pogodnego spojrzenia na jedną ze
smutniejszych stron życia. |

niającym pracę w ciągu roku
podatkowego.

można sprawy podatkowe załatwiać poprzez zakład pracy.
W terminie do 15 stycznia
1994 podatnik powinien złożyć

z umowy-zlecenia do 200 tys.
zł brutto),
* nie ponosi wydatków
uprawniających do zastosowania ulg podatkowych (np. daro-

się wydaje. Nie jest zabawnym ; |
dodatkiem, lecz postacią, któ- |

W decydującą fazę weszły

prowadzone przez Bank Gdański S.A. procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw. Łącznie, w różnym stopniu zaawansowania restrukturyzacją jest
objętych 30 firm - klientów
banku

NA PIT

oświadczenie w którym zade-

|

„Pene-

trator” (Gdańsk - Wrzeszcz)
powiedział, że w jego biurze
nadpłatę można odebrać także
na podstawie upoważnienia
(potwierdzonego przez osobę
trzecią, imiennie - np. w zakła-

Vademecum podatkowe

Jakie są obowiązki podatni-

kobiet, a do swego pana żywi ; |
znacznie więcej niż tylko przy- |
wiązanie. Łatwo zrozumieć, ile

kosztuje...
Jak nam wiadomo, biura
maklerskie zamierzają uprościć
klientom drogę po swoje pieniądze. Jan Gidrewicz, dyrek-

ka - pracownika najemnego?
Podobnie, jak w ubiegłym roku

liny. Hawkins nie lubi bowiem | |

komizmu wnosi taka charakte.rystyczna postać sługi ze
„skłonnościami”. W interpreta-

żony na kilka tygodni kapitał
trzeba odebrać, aby ulokować
go w innej formie inwestycji.
Na rynku kapitałowym dostępne są obligacje (do końca roku
można kupić te walory korzy-

o im. E. Burke'a.
Podatek dochodowy

uwielbiany przez niego chlebodawca zbliża się do lady Ewe-

dzie pracy). Natomiast pełno-

kajają klientów, że nie ma konieczności natychmiastowego
ich odbioru. Kolejki są niepotrzebne, nikt nie dostanie więcej niż już przydzielono.

13 akcji

18 (605 - 800), 23 (805 1000), 28 (1005 - 1210), 33
(1215 - 1410), 38 (1415 1610), 43 (1615 - 1810), 48
(1815 - 2010), 53 (2015 2210), 58 (2215 - 2410), 63
(2415 - 2620), 68 (2625 2820), 73 (2825 - 3020), 78
(3025 - 3220), 88 (3425 3620), 98 (3825 - 4030), 103
(4030 - 4430), 108 (4230 4430), 113 (4435 - 4630), 118

od tego, że powiedział „Zróbmy Wojtkowi urodziny”.
Y
Jeśli zaś kogoś interesuje,
jak Pszoniak spędzi święta, to ||
zdradzę tajemnicę. Tradycyjnie |

zł!

płat i odbioru świadectw, uspo-

otrzymają ci, którzy zamówili
"od 405 do 600 szt. (313 osób).
Oto kolejne przydziały (w nawiasie wielkość zamówienia):

||
|
|

westchnął.
Koncert wyreżyserował Andrzej Strzelecki, zaś autorem
scenariusza i producentem był

1423). Po

tor Biura Maklerskiego

nansów w przekazanym nam
piśmie, z zasadami zwrotu nad-

mawiający od 205 do 400 szt.
(takich klientów jest w całej

Polsce

sokości 12,3 mln zł), akcje
giełdowe, jednostki uczestnictwa Pioneer. Najdrobniejsi inwestorzy (którzy zamówili 10
akcji) do odbioru mają po 3,5
mln zł, lecz są także biznesmeni, którzy zamrozili po 2,5 mld

Dom Maklerski Banku Śląskiego oraz Ministerstwo Fi-

że po osiem akcji dostaną za-

BYĆ

Na wernisażu u

' Komu ile papierów?

mają tylko trzy akcje. Inwesto-

Wojtka Pszoniaka.

się nudzić, skoro ogromny Teatr Wielki wypełniono po brzegi. Była to fantastyczna feta,
cudowna zabawa, tym wspanialsza, że na pewno nie do powtórzenia.
Wojciech Pszoniak zresztą
sam wyraził nadzieję, że drugi
raz mu się to nie zdarzy. Wszystko tu takie wielkie -

zachętę
mował komu ile przypadło akcji. Klienci, którzy zamówili
nie więcej niż 204 akcje otrzy-

widzów.

towywali potrawy wymyślone
przez jubilata. Bowiem Jak się

jąc Kabaret pod Egidą, brawurowo odegrał wraz z Piotrem
Fronczewskim znany wszystkim doskonale skecz, zaczyna-

normy - powiedział aktor na.

ak

ski i Andrzej Zaorski - przygo-

powiedział, gdy umilkły oklaski) śpiewał z „Danutą Rinn

- Czasami czuję się jak weteran wielu wojen. Zdarza się,
że się budzę w nocy i przez

koncercie

a

. Ugoda na

Papierowe akcje

Dom Maklerski Banku Śląskiego S.A. oficjalnie poinfor-

zo Alma wek Pieshalnych Tomy + powpdzeniem wystenuie na psl

ASY

i Szczęśliwego Nowego Roku '94

w salach Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

BAL SYLWESTROWY

| Bilety non-stop:
| - BWA (kas)

Tylko 750 tys. zł od osoby !

- "Orbis" - ul. Boh. Monte Casino |

| - *Night-dub "Bungalow" ul. Zamkowa Góra 3

« Niespodzianki
i nagrody

4TRILUX
EKO PLUS

NOWY

Gd.-Wrzeszcz
ul. Hubala 15
Tel. 41-87-96
9.00 - 14.00
fax 56-03-36
11090

POLSKI
TELEWIZOR
Pytajcie w sklepach
TRILUX Pruszcz Gd.
ul.Bat. Chłopskich 1
tel. (058)8220 53
R-522
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Kło z kim - przeciw komu w rosyjskim parlamencie
iły polityczne, których
przedstawiciele znaleźli

których głosowaniach mogą liczyć

się już w nowym parla-

liński -Bołdyriew - Lukin” czy
Partii Rosyjskiej Zgody i Jedności,

na wsparcie ze strony bloku „Jaw-

mencie Rosji, można
umownie podzielić na
„proprezydenckie” lub „prorządowe”, „umiarkowaną”, „nieprzejednaną” i „mieszaną” opozycję oraz
grupę niezależnych deputowanych. Szeroko rozumiana opozycja
będzie dysponować w Dumie Pań-

stwowej niewielką przewagą. Siły
bloku
kalnej
Jak
nych,

proprezydenckiego i radyopozycji są wyrównane.
wynika ze wstępnych dasiły proprezydenckie lub

to jednak ostatnie i zapowiadane
na najbliższą przyszłość decyzje
personalne prezydenta, który odwołuje członków PRES z zajmowanych stanowisk, zradykalizują
nastroje. Jednak nawet w przypadku pełnego poparcia ze strony
umiarkowanej opozycji, siły proprezydenckie będą musiały odwo-

ływać się do przedstawicieli

prorządowe, reprezentowane przez
„Wybór Rosji”, Partię Rosyjskiej
Jedności i Zgody (PRES) oraz Rosyjski Ruch Reform Demokratycznych (RRRD), dysponować będą
w 450-osobowym parlamencie ok.
130 miejscami (28-30 proc.). Na
największe parlamentarne ugrupowanie, prezydencko-rządowy blok
„Wybór Rosji”, przypadać będzie
ok. 95 miejsc, na PRES - 26, a na
RRRD - 8 miejsc.
„Umiarkowana” opozycja, czyli blok „Jawliński - Bołdyriew Lukin”, Demokratyczna Partia Rosji Nikołaja Trawkina, „Związek
Obywatelski” Arkadija Wolskiego
oraz „Przyszłość Rosji - nowe nazwiska”, wprowadziła łącznie do
Dumy Państwowej przeszło 60 deputowanych (odpowiednio 21, 21,
18, 3), dysponując ok. 15 proc.
miejsc.
Nieprzejednaną opozycję reprezentować będą w Dumie Komunistyczna Partia Rosji Giennadija
Ziuganowa (67 mandatów), Partia
Agrarna (48 miejsc) oraz „niezależni” deputowani, de facto przedstawiciele radykalnej opozycji
(Niewzorow, Baburin, Lukjanow,
Agafonow i in.) - w sumie ok. 130
mandatów (28-30 proc. miejsc).
Wreszcie „mieszana opozycja”,
reprezentowana przez Partię Liberalno-Demokratyczną Władimira

Barwy

LDPR, centrum i niezależnych deputowanych by zagwarantować
sobie zwyczajną Większość.
O większości konstytucyjnej nie
mają co marzyć.
*
W ttej sytuacji rosyjskie władze
mogą wykorzystać wszelkie dostępne im już dźwignie konstytucyjne do obniżenia roli Dumy Pań-

stwowej i jej realnego wpływu na

decyzje państwowej. Sam parlament z Żyrinowskim w roli enfant
terrible stale będzie utwierdzać
władzę w słuszności wyboru takiej
drogi: w każdym układzie ewentu-

alni koalicjanci będą mieli poważne kłopoty z osiągnięciem konsensusu, gwarantującego większościowe głosowania.
Tymczasem, zgodnie z przyjętą
12 grudnia konstytucją, Duma
Państwowa ma odgrywać istotną

rolę. Decyduje ona o ewentualnym
wotum zaufania dla rządu, wyraża
zgodę na mianowanie przez prezydenta przewodniczącego Rady Ministrów, mianuje przewodniczącego Centralnego Banku Rosji. To
Duma wreszcie może postawić

prezydentowi zarzut łamania kon-

stytucji w celu teoretycznie możliwego, choć praktycznie niezwykle
trudnego w realizacji odwołania
go z zajmowanego stanowiska
przez izbę wyższą parlamentu Radę Federacji.

Dumy

Dlaczego okaleczono Bonapartego?
o tym, jak znany urolog z Uniwersytetu
Columbia John Latie-

mer przerwał 25-letnie

milczenie i ogłosił, że
jest w posiadaniu „małego Napoleona”, rozpętała się prawdziwa burza. Co bardziej zago-

rzali wielbiciele cesarza żądają

powrotu relikwii do Francji, inni uważają, że rzecz należy
wystawić w jednym z największych amerykańskich muzeów.

w związku z czym „należy od-

nosić się do niego bez ironii,
a przeciwnie - z należytym szacunkiem”.
W tym miejscu

warto

przypo-

osobisty lekarz, który miał powody nienawidzieć swego szefa. Zaginiona przez wiele lat
część imperatorskiego ciała

Zemsta lekarza

mnieć, że doczesne
szczątki Napoleona
I, spoczywające
w mauzoleum Pałacu Inwalidów (1). w Paryżu, nie są kompletne. Brakuje im pewnego...

Sam dr Latiemer jest zdania, że

bardzo ważnego dla mężczyzny detalu. Tego członka, jak

„ten organ to przedmiot o wielkiej wartości historycznej”,

się uważa, pozbawił był - martwego już - imperatora jego

ostateczności trudnymi do wytrzymania boleściami; sady-

ja 1821 roku na odludnej atlantyckiej Wyspie św. Heleny. Na
ogół przyjęło się sądzić, że cesarza zabił - dziedziczny w jego rodzinie - nowotwór żołądka, choć nie brakuje też zwolenników tezy o morderczym

4

stycznie wyżywał się na Antommarchim, obrzucając go

grubiańskimi

działaniu tru-

cizny.
Naocznymi świadkazł
mi
śmierci
Bonapartego byli dwaj tylko
ludzie: korsykański rodak cesarza, dr Francesco Antommarchi oraz jeden z jego pokojowców - Andrć Marchand. Wg
świadectwa tego ostatniego,
Napoleon, doprowadzony do

wypłynęła swego czasu na jednej z aukcji, gdzie została zakupiona przez kolekcjonera
z Ameryki. I oto teraz... .
Historia poskąpiła nam informacji o ostatnich dniach

Napoleona I, który zmarł 5 ma-

wyzwiskami,

a nawet grzmocąc trzciną. Mało tego - wyśmiewał lekarza
z powodu jego, jakoby, impotencji, pyszniąc się zarazem

swoimi licznymi alkowianymi
podbojami. Antommarchi znosił też poniżenia w milczeniu
i ź pokorą, ale w duchu pieścił
myśl o zemście...
j

Szymon Burma

Czy „umiarkowanej opozycji”
wystarczy woli współpracy w pełnieniu funkcji stabilizatora? Przedstawiciele komunistów, dyrektor-

skiego lobby „Związku Obywatelskiego”, Demokratycznej Partii
Trawkina oraz chadecy Aksiuczy-

ca prowadzą podobno od pewnego
czasu intensywne negocjacje w celu utworzenia wspólnego frontu
konstruktywnej opozycji antyjelcynowskiej. Na jej czele ma stanąć
były przewodniczący Trybunału
Konstytucyjnego Walerij Zorkin.
Czas pokaże, czy wokół tej koalicji grupować się będą pozostałe
umiarkowane ośrodki, krytycznie
odnoszące się do taktyki rosyjskich reform.

Marek Car

Armada
Jelcyna
-

Żyrinowskiego, będzie dyspono-

W

dyspozycji prezydenta

Jelcyna i vipów ze sfer politycznych Rosji znajdują się
obecnie cztery komfortowe sa-

wać przeszło 70 miejscami w Dumie Państwowej (ok. 15 proc.).
Parlamentarne centrum, w tym
m.in. przedstawiciele bloku „Kobiety Rosji” i ruchu ekologicznego
oraz prawdziwie niezależni kandydaci - to pozostałych 60 deputowanych do Dumy Państwowej.
W sumie siły w mniejszym lub
większym stopniu nastawione
opozycyjnie bądź do samych założeń reform w Rosji, bądź do taktyki ich realizacji, mogą stanowić
parlamentarną większość (przeszło
260 mandatów). Nie oznacza to
pełnej zgodności stanowisk i możliwości utworzenia stabilnego bloku sił antyprezydenckich. Będą to
raczej doraźne, taktyczne sojusze
.w poszczególnych głosowaniach,

moloty i jeden śmigłowiec - Ił-

Taki zwyczaj

62, Tu-154, Tu-134, Jak-40

iMi-8.

,

*

:

Jelcyn używa najczęściej
Ita-62, w którego wygodnych
i przestronnych wnętrzach
mieszczą się sale konferencyjne, recepcyjne i salon wypoczynkowy, a także połączenia
telefoniczne z całym światem.
Cała ta flotylla została niedawno włączona do specjalne-

Dawno, dawno (?) temu, gdy komunizm na Wschodzie trzymał
się był krzepko - takie sceny były w ZSRR powszedniością. Młode pary w dniu ślubu zjeźdżały pod pomniki wodzów rewolucji,
tudzież na cmentarze i mauzolea bohaterów wielkiej wojny. Były
kwiaty, pamiątkowe zdjęcia. „Oto efekt indoktrynacji ateistycznego reżimu” - tłumaczono sobie, i wszystko było jasne.
Zdjęcie powyższe wykonano kilkanaście dni temu, na peryferiach miasta Użgorod, stolicy ukraińskiego Zakarpacia. Gigantyczny pomnik wyzwolicieli z Armii Czerwonej stoi tuż przy słowackiej granicy.
- Dlaczego my tu? Tak wypada... - dla młodej pary rzecz była
oczywista. - Prawie wszyscy przyjeżdżają tu po ślubie. W kościele, cerkwi - wsio rawno. No, taki zwyczaj...

go, nowo powstałego towarzy-

stwa lotniczego „Rossija”,
działającego na własnym rozrachunku. Wkrótce zamierza
ono nabyć nowe supernowoczesne samoloty, m.in. Tu-204,
Iła-96, An-74, aerobus „Ru-

słan” i frańćtskiego 'gFaleoria”.”

-. Siły proprezydenckie będą po:

LOBIOGe (3 ka

zostawać w opozycji,
i choć w nie

Największy wybór soków i napojów
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w naszych hurtowniach:
GDAŃSK

GDYNIA

ELBLĄG

1. Towarzystwo Handlowe
HORTEX
ul. Trzy Lipy 3

i.

1. Hurtownia ELEKTROMISJ.V.

tel./fax 32-56-76

BRANDS INT.
ul. B. Krzywoustego 6
81-035 Gdynia
tel. 21-96-52, 52-76-11
32-57-83, 23-46-16

Hurtownia

Hutrownia ELEKTROMIS J.V.

80-164 Gdańsk
ELEKTROMISJ.V.

ul. Załogowa 17
80-557 Gdańsk
tel. 43-04-36, fax 43-05-84
Firma

KRZYŻYŃSKI

ul. Mściwoja 33
80-384 Gdańsk
tel. 52-15-06

82-300

25

Elbląg

tel. 32-44-82

28

81-036 Gdynia Chylonia

tel” 23-35-21
Przedsiębiorstwo Handlowe
FRUITEX
ul. Źródło Marii 19
81-573 Gdynia

Handlowa

MICHAŁ

ul. Pucka

ul. Radomska

tel. 29-00-01

Sok z czarnej
porzeczki
jest laureatem
ll Edycji

Nasz adres: „Hortex” Spółka z o.o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa
Dział Sprzedaży na Rynek Krajowy, tel. 27-82-58, 26-52-81
fax 27-03-20, tlx 825441a,

825441b

|
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Być kobiet |
być mężczyzną

Z Paryża i okolic
oda to wielkie pieniądze +riystrokowa
nalolsloychewnojuskh
targach odzieży w Diiesseldorfie obroty osiągnęły 1 bilion dolarów. Nie wia-

domo jednak,
jakie zyski mieli poszczególni bandlowcy,
ze względu na recesję są one na pewno mniejsze niż się spodziewano. Targi

praktycznie
trwają cały rok, więc kupców przewinę
ło się bardzo
dużo - 45 tysiące. Najmniej Ameryka-

To poniekąd fascynująca książka dwojga Brytyjczyków. Anne Moir i David Jessel napisali „Płeć mózgu”, opierając zawarte w niej poglądy nie o domniemania, a o boga-

nów, ponieważ
z powodu kryzysu zrobili si
dzo oszczędni, a ich krawcy lansują teraz
skromniejsze toalety - do noszenia nie tylko

tą dokumentację naukową. Oboje dziennikarze,
oboje uznali, że dotarcie do naukowych odkryć - dotyczących niby oczywistych różnic między przedstawicielami
obu
płci jest zadaniem fascynującym i wartym zachodu. Najpierw zresztą, po zebraniu:
materiału uważali, że mają go dość na program telewizyjny, ale jednak napisali
książkę. Może to i lepiej, gdyż zawartych w programie myśli moglibyśmy nie uświad-

czyć

rzez jeden sezon.

W tych ciężkich czasach projektanci

a

Książka dotyczy przeciętnego mężczyzny i przeciętnej kobiety, a więc nie idzie

mody muszą obserwować jak „nosi” się
ulica i marzenia trzeba pogodzić z rzeczy

w niej o jednostki genialne. Nauka zaś potwierdza
to, co mieści się od wieków
w przeciętnym doświadczeniu - że po prostu różnimy się między sobą dosyć zasadniczo. „Kobiety i mężczyźni nie śmieją się z tych samych rzeczy i inne rzeczy ich
denerwują”. Otóż to i gdyby tylko to... Może nie wszystkie, ale prześledźmy
kilka
chociaż różnic, co w dorosłym wieku jest już tylko skutkiem, ale w dzieciństwie
i pod czujnym okiem rodziców może mieć znaczenie dosyć istotne dla rozwoju
dziewczynki i chłopca. Nasza płciowość jest bowiem zawarta w naszym mózgu,
tak jak w nim zawarta
jest dominacja określonych uzdolnień.

ców oferująto, co się w zimie sprzedaje

najlepiej: miękkie, bardziej dopasowane

żakiety nawiązujące
do modnych ongiś
garsonek i dzianin, Z kaszmirowej
welny
robi się teraz wszystko, ale musi to być

I tak: chłopcy mają wyraźną przewagę w matematyce, mają lepszą wyobraźnię

przestrzenną, w wieku szkolnym lepiej przyswajają
sobie takie abstrakcyjne
po-

welna prawdziwa. Biologiczna wełna nie
może zawierać jakichkolwiek pestycydów

jęcia jak „przestrzeń”, „teoria” i „zależności”. Mają lepszą koordynację ręka-oko po-

trzebną do gry w piłkę i do przekształcenia przedmiotu w przestrzeni. Lepiej więc

(bochodzi
z owieczek, które pasą się na czy-

czytają mapę. Jąkanie się i inne wady wymowy częściej występują u chłopców.

stych pastwiskach) ani barwników. Nawet

„Mózg kobiety jest tak zorganizowany, że lepiej reaguje na wszystkie bodźce zmy-

słowe. Kobiety wypadają lepiej we wszystkich testach sprawności werbalnej. Są też
przystosowane do otrzymywania szerszego zakresu informacji zmysłowych, (...)
do kładzenia nacisku na rełacje między ludźmi i na procesy komunikacji. Wpływy
kulturowe mogą potęgować te mocne strony kobiet, ale ich przewaga w tych dzie-

bieliznę robi sięz ekologicznej
bawelny, jest
ona w niezbyt atrakcyjnym burobeżowym
kolorze, ale za to jest zdrowa i nie powodu:

dzinach
jest wrodzona”,

je wysypki na ciele.

Dziewczynki i kobiety lepiej słyszą, co wiąże się z ich niezwykłą, dla partnerów

Z angory i kaszmiru
szyje się sukienki,

często niezrozumiałą wrażliwością na „ten ton”. Kobiety i mężczyźni
inaczej wi-

męskie kamizelki, robi szale, czapeczki
i oczywiście swetry. EA
A

dzą świat - dosłownie. One - lepiej
w nocy, oni w jasnym świetle. Oni mająwąskie pole widzenia, ale większą koncentrację na głębi, stąd lepsze wyczucie perspektywy, one - całkiem dosłownie odbierają szerszy obraz. Wiąże się to
z charakterystyczną budową gałki ocznej. Jak kaos chce można z tego wywodzić

mi, cekinami, galonami, bo wielkie targi muszą

i metafory...

zaspokoić
różne gusty, a klient chce mieć do wyboru

Mamy odmienne zmysły smaku. Kobiety są bardziej wrażliwe na smaki

|

gorzkie i skondensowane
słodkie. Mężczyźni - na słone. One mają wrażliwsze

|

nosy, także nieporównanie większą wrażliwość na dotyk. Przewaga we wraż-

|

liwości wielu zmysłów tłumaczy - co można zmierzyć nawet w badaniach

:

ne, ale mogą też być przeladowane
różnymi dodatkaogromny wacblarz wyrobów.

klinicznych - niemal nadnaturalną „intuicję” kobiet, pisze dwójka brytyj-

skich dziennikarzy. „Kobiety są lepiej wyposażone do postrzegania zjawisk,
na które mężczyźni w porównaniu z nimi są ślepi i głusi. W tych niezwykłych
zdolnościach percepcyjnych nie ma ani odrobiny czarnej magii - są one
pozazmysłowe tylko w porównaniu z przytępionymi zmysłami męskimi.
Kobiety lepiej wychwytują sygnały społeczne, odbierają istotne subtelności
znaczeń...) A więc mężczyźni są bardziej skoncentrowani na sobie - co w tym nowego? Nowość polega na
tym, że potoczna wiedza o obu płciach, zawsze dotychczas narażona na lekceważące, wynikające z ulega-

naukowych.”
przytaczać bardzo wiele, ale zainteresomogłaby być świetnym prezentem...) Wyw sferze również stosunków intymnych,

kkoniej

nia modzie lub polityce opinie, zyskała teraz podstawę w faktach
Istotnych różnic, warunkujących
rozmaite sytuacje, mogłabym
wanych odsyłam do książki. (Znacie
na pewno osoby, dla których
nika z niej kilka ważnych spostrzeżeń dla relacji kobieta-mężczyzna

słodycz
zemsty
-:

chyba ci, którzy twierdzą, że zemsta leży w naturze
kobiety. Potwierdzenie
znajdują nie u byle kogo, bo
u samego Don Juana, w którego usta Lord Byron włożył następujące słowa: „Sweet is revenge especially

biet”). Stąd też wzięło się powiedzenie, które tak

Zemsta
jest słodka - mówi porzekadło. Chęć ze-

msty jest jednym z najsilniejszym instynktów kieru-

często, na szczęście przeważnie jako żart, pada z na-

Owoce morza można już dostać w sklepach
rybnych. Mule są mrożone, nie ma świeżych, chociaż

Czy jednak faktycznie zemsta
jest słodka? Bez
wątpienia jej planowanie sprawia wielu z nas przy-

grudzień jest tradycyjnym miesiącem spożywania
wszelkich
małży i ostryg. Być może transport
ich do

jemność.

import. Ale z mrożonek także można zrobić bardzo

Polski jest ryzykownyi nikt nie chce pokusić się o

Odczuwamy niewiarygodne podniecenie

wprowadzając te plany w życie, a gdy akt zemsty zo-

dobrą przystawkę - pieczone mule.

jących naszymi poczynaniami. Zaspokojenie tej chę- stanie już dokonany, towarzyszy nam niezwykle przyci jest dla niektórych równie ważne co jedzenie — jemne uczucie dobrze wypełnionego „obowiązku”.
i spanie. Zemsta bywa też wstydliwa - uważana jest — Satysfakcja - któż z nas nie marzył o niej chociaż raz

Składniki: 32 So

E ore ian

- sokz
pół cytryny,

lak mści się na koledze z piaskownicy, który właśnie zburzył jego piaskową babkę, tłukąc łopatką
w pracowicie wykonaną przez niego budowlę. W miarę upływu lat zemsta przybiera bardziej „wyrafino-

sumienia. Sen z powiek spędza mu fakt, że przez
przez
głupią chęć rewanżuza, często wyolbrzymione
wiljednz amo
winem,

pieprz
re puledo dużego gasika pokonpyc sokiem

że i kilka osób. Poza krótkotrwałym
uczuciem saty-

zcytryny, przykryć pokrywką i wstawić do piekarnika

. 50 g roztopionego
masła,

dziewczyna. Misterny plan zemsty układa kobieta
opuszczona
przez kochanka. „Pożałujesz
tego awan-

su” wścieka się młody mężczyzna obmyślając sposób

w najbliższym
czasie nie ma szans. Trzeba
nam też

pognębienia konkurenta, któremu się udało. Bez

pamiętać, że zemsta rodzi zemstę, tak jak przemoc

względu na wiek i zajmowaną w społeczeństwie pozycję uwielbiamy uczucie satysfakcji, które ma przynieść słodka zemsta, chociaż nie wszyscy mamy

rodzi przemoc. Może więc warto nadstawić czasem

drugi policzek.

odwagę się do tego przyznać.

Polubić gary
LK 4

:

Przez pół życia wmawiamo mi, że nie mam ręki
do kwiatów. Rzeczywiście, każda roślina doniczkowa przyniesiona do mojego starego mieszkania,
prędzej czy później umierała. W końcu paczęjam
rozglądać się za sztucznymi kwiatami. Były

ogrzanego do 240 st. Potrząsać garnkiem od czasu do

czasu, piec aż się mule otworzą, co trwa bardzo
Wyjąć

połówek muszli. Ułożyć je na blasze i piec w
piekarniku około 5 minut aż staną się chrupiące i

zrumienione. Przepis jest na 4 osoby.
Chcąc nie chcąc, mąż zabrał kartkę ze sobą,
a ja, choć jeszcze nie wyjechał, już czekałam
na je-

tomie będzi można pora sę w naszym miska

-Nie narzekaj - uspokajałam męża - przyznasz, że mo-

go powrót.
Gdy zadzwonił z trasy, że przenocuje w Gole-

czego mi naprawdę potrzeba, kupił mi na urodziny

krotona. Z kolei ja jemu - beniamina. Mona, która

zwykle stara się być niekonwencjonalna, też nie wytrzymała. Poszła po ziemniaki, a wróciła z kordyli-

ną. Tymon, nie chcąc być gorszy od nas, założył ko-

lekcję kaktusów.
- Jak tak dalej pójdzie - zaczął martwić się mąż -

A
R

i rady były rodem z Ciemnogrodu, ale przed wiekami i przez długie lata stanowiły lekturę bardzo popularną i kształtującą przeciętną świadomość. Dzisiaj można z tych „mądrości” śmiać się do rozpuku.
Z astrologią to już inna sprawa. Jeszcze nie tak
dawno „pogrzebaliśmy” ją wraz z erą przesądów

i zabobonów, by jednak szybko przywrócić do łask.
„Coś w tym jest” - mówimy - czytając horoskopy
i przepowiednie stawiane przez światowe autoryte-

ty. Czyto przypadek, że nawet poważne czasopisma
przywołują opinie astrologów i jasnowidzów, a wykształceni, światli ludzie szukają u nich wskazówek?

/

kietkowały!
Przez chwilę panowała cisza w słu. chawce,

:

2

po

czym

mąż powiedział:
- Ale cię wzięło
z tymi roślinami! Rozumiem, że jesteście

i zaczęłam ich studiowanie. Okazało się na przykład, że
permanentnie
je zalewałam. W trosce, by nie pousycha-

ły. Zaczęłam więc podlewać tak, jak w mądrych książ.

kach radzono. Wyczytałam
też, że jedne trzeba podlewać wodą przegotowaną,
inne ciepłą, a jeszcze inne
lubią zraszanie
lub nabłyszczanie.

Wkolejną podróż zagraniczną mąż wybierał się do

Holandii. Na, jakzwykle zadawane, pytanie: co ci przy-

wieźć, wręczyłam mu spis rzeczy, po przeczytaniu któ-

rych złapał
się za głowę.

-Gdziejja znajdę konewkę w Amsterdamie? - bronił
się mąż. - I.po co ci sekator?
- Wszystko jest mi niezbędne do uprawy ogródka.
Znajdziesz sklep ogrodniczy, a w nim wszystko, co potrzeba. W końcu Hołandia jest krajem, skąd przywozi

zdrowi.
- My tak, ale krotona przewiało - rzuciłam do
głuchej już słuchawki, bowiem mężowi zabrakło
cierpliwości i ją odłożył.
Przywiózł jednak piękną konewkę i wszystko,

oco go prosiłam. Dodatkowo - cudną miniaturową roślinkę, przystrzyżoną na bombkę, na widok
której z zachwytu oniemiałam: I przepis, jak ją
pielęgnować.
— — To był najbardziej Owocny wyjazd mego męża
i prawdę mówiąc nie mogę doczekać się następnego. Wkrótce trzeba myśleć o przesadzaniu roślin i marzą mi się egzotyczne donice ze Wscho-

du...

Kura domowa

ń

w

donim), autor „Sekretów zodiaku” oraz „Miłości

nie znaczy, że wszyscy ludzie spod tego znaku win-

i astrologii”.
Jest profesorem, naukowcem, poliglo-

ni zaszyć się na miesiąc w mysią norę... A jeżeli

tą o rozległych kontaktach i autorytecie. Ma też wielki naturalny dar: łatwość kontaktów z ludźmi,

astrolog ostrzega osoby spod znaku Strzelca, by
w czerwcu miały baczenie na domowe finanse i uni-

ogromną życzliwość, zdolność jasnowidzenia i niebywałą intuicję. Astrologią para się od lat trzydzie-

kały jakichkolwiek transakcji, to nie znaczy zapewne, aby skromne zasoby ulokować w pończosze
i strzec pilnie przez całą dobę...
AJ

stu, a traktuje ją jako wiedzę o kosmosie i człowieku - jego osobowości, przeznaczeniu
i sferze uczuć.

kabaretu lub teatru, posłuchać dobrych kawałów, a na ścianie pokoju powiesić
śmieszne rysunki. Spędzać czas z ludzmi, którzy nas rozśmieszają i dzięki któ-

- Stało się! - krzyknęłam pośpiesznie, bo miał
mało żetonów. - Na*
a
reszcie cytryny za-

krótkim czasie stał się

Noi posypały się. Cisus australijski i jukka, fikus
i ginura. Mąż zachwycony faktem, że nareszcie wie,

nych rad oraz informacji o przyrodzie, świecie, le-

kach i najdziwniejszych ciekawostkach. Informacje

pytanie: czy w domu nic się nie stało?

przeniosłam jedynie
dwa badyle, które żal
było mi zostawić. Po

stkim, którzy chcieli mnie odwiedzić i zrobić prezent
- tylko rośliny doniczkowe.

nych kompendiów. Nasi przodkowie gustowali
w „kalendarzach”, które nie były bynajmniej tabelą dni i miesięcy danego roku, lecz zbiorem przeróż:

astrologicznej symboliki, zapoznaje z pojęciami domów astralnych, układem planet
w poszczególnych znakach zodiaku i tym
wszystkim, co istotne przy stawianiu horoskopu. Sam znak zoWi
a
£
z
Ć
diaku, który nam patronuje, to
bowiem zaledwie punkt wyjścia.
Kto jednak jest niecierpliwy
i nie ma ochoty na zgłębianie teki schyłk
znak naszych czasów,
w
AE
cz, p tradycyjnej po
go typu niuansów, znajdzie
w książce i to, co zawsze
najbardziej intryguje. A zatem pozna prognozy dla
rarchii wartości i ogólnego ładu? A może syndrom |
poszczególnych znaków na nadchodzący rok i to
zbiorowego poczucia zagrożenia, które pcha nas
rozpisane na kolejne miesiące. Dowie się też co
ku temu co pewne i odwieczne, ku gwiazdom?
nieco na temat seksu, czyli kto z kim ma jakie szanRacjonalista zaśmieje się szyderczo, gdy spróse osiągnięcia harmonii w życiu rodzinnym i intymbujemy go przekonywać, że nasz los jest w gwianym. Znajdzie również wypowiedzi paru znanych
zdach zapisany. Ale tysiące osób przeciwstawią mu
osób ze świata sztuki, które dzielą się opinią na tetysiące argumentów przemawiających choćby za
mat Davida Harklaya i jego przepowiedni, a także intym, że czas naszych narodzin, przypisany nam znak
nych „wróżb”. Wbrew pozorom poważni ludzie
zodiaku, determinuje cechy osobowości. To już
przywiązują do tego znaczenie, a ich życie istotnie
coś.
potwierdza, że „coś w tym jest”. Naturalnie - nie
„Zodiak dotyczy człowieka w każdym aspekcie jedajmy się zwariować. Jeżeli Barany winne w kwietgo egzystencji” - stwierdza David Harklay (to pseuniu 1994 uważać, bo grozi im wypadek, to przecież
pi

niowie i wróci rano, zadał mi jak zawsze jedno
świeże mury. Postanowiłam wyjść naprzeciw ich potrzebmi
eniom.
Kupilam
książki

mieszkania

zaczęła rosnąć, jak szalona, zapowiedziałam wszy-

nożem

otworzyły. Wymieszać składniki i nałożyćdo pełnych

niejsze, wymagały jedynie odkurzania. Do no-

cud, postawione gdzieś w kącie, mało reprezentacyjne badyle, odżyły. Zaczęły wypuszczać nowe liście. Coś im najwyraźniej posłużyło. To dodało mi
ducha i kupiłam sobie kolejną roślinę. Kiedy i ta

ostrym

odrzucić. Wyrzucić także wszystkie mule, które się nie

Anja

niewątpliwie wdzięczwego

z piekarnika,

przepołowić każdą mulę, pustą połówkę muszelki

|

Wprowadza nas ona w świat

i najbliższe lata, a także najróżniejszych astrologicz-

2 łyżki posiekanej pietruszki,

krótko.

zdarzeń, nie oglądając
się jednak za siebie zbyt długo.
Bo oto nadchodzi już rok nowy, który jest jeszcze wielką niewiadomą. Co nam przyniesie?
Zastanawiamy się nad tym,
składając sobie noworoczne życzenia. W sylwestrową noc wypatrujemy spadającej gwiazdy.
Może sprawi, że spełni się wreszcie nasze najskrytsze marzenie?

powiedni, horoskopów na nadchodzące miesiące

2 łyżki pokruszonego, czerstwego chleba,

sfakcji zemsta nie dała nic - piaskowe babki są nadal
zniszczone, kochanek nie wrócił, na awans i tak

Najnowszą książką Harklaya
jest „Astrologia i przeznaczenie”.

pojawiło się mnóstwo drukowanych wróżb i prze-

za coś głupiego, prymitywnego.
bowiem

wane” formy. O rewanżu marzy porzucona dla innej

bilans dobrych i złych

W księgarniach, tak jak przed rokiem, znowu

50 g sera parmezan,

wżyciu? Co jednak dzieje się w duszy mściciela, gdy

leży w naturze człowieka. Już przedszko- — przychodzi chwila refleksji? Pojawiają się wyrzuty
Zemsta

ee

ia kolejny rok. Robimy Wega = nie wio

Coś ekstra

to women” („Zemsta jest słodka, szczególnie
dla ko-

:

SALON ALICJI pod redakcją6 aiz

Czyją domeną jest zemsta? Niektórzy uważają,

że największymi
mścicielami są mężczyźni. Wskazują przy tym na poczynania „ojców chrzestnych” i innych „honorowych”
gangsterów. Rację mają jednak
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całkowicie oddzieloną od emocji.” Żeby więc, lekko tylko o temat potrącając - zamknąć;
go, cytat ostatni:

i

dz

ea

„Mózg kobiety, jej umysł nie jest skonstruowany
w taki sposób, by trzymać seks w odrębnej przegródce mentalnej. To model męski mózgu wygląda tak jak gdyby zawierał specjalną szafkę katalogową na eks

iw

a te mogą być tematem konwersacji nie tylko na łamach...

rym sami będziemy dowcipni.
Eksperci twierdzą, że wiedza o tym, w jaki sposób rozweselić się jest tak saNudzenie się może być ukrytą bojaźliwością lub nieśmiałością - środkiem na
uniknięcie konfrontacji z czymś, co wywołuje lęk lub obawę. Ktoś może unikać
chodzenia na przyjęcia w obawie, że nie będzie akceptowany, ale stosuje wymów-

kę, że tam będzie nudno. W takich przypadkach lepiej jest kontrolować siebie:
nie iść, jeśli się rzeczywiście nie ma na to ochoty, ale zrobić wysiłek dla pokonania lęku, jeśli już się pójdzie.
Dobrze rozpocząć konwersację np. od stwierdzenia: „czuję się zakłopotana,
bo nie znam tu bliżej nikogo”. To pomaga przełamać pierwsze lody i znaleźć kogoś, kto czuje się podobnie. Nikt kto jest szczery i autentyczny nie będzie się nudził, ale jeśli będzie sparaliżowany strachem, stłumi własną zdolność do wywoływania wrażenia.
ż**

Dla pokonania uczucia zmęczenia i przygnębienia pod wpływem codziennych trosk i kłopotów, warto popracować nad własnym poczuciem humoru. Je-

śli można znaleźć przyjemność w szczerym śmiechu, to zazwyczaj drobne rozdrażnienie, gniew, złość, które normalnie powodują stresy, nie będą miały

mo ważna, jak wiedza o tym, jak sprostać napięciom i wytrzymywać kierat codziennych obowiązków. Tak więc, jeśli dojdzie do wyboru między nieistotny:
mi sprawami a czymś, co wywoła wesołość - wybrać to drugie.
***

Jeśli wydaje się, że partner nie potrafi być romantyczny, to przyczyną może
być różnica w pojmowaniu tego, co uchodzi za romantyczne przeżycie. Amerykańscy psycholodzy zadali paruset kobietom i meżczyznom pytanie, co według
nich jest romantyczne i okazało się, że najczęściej padała odpowiedź „spacer we
dwoje”. Kobiety wymieniły następnie: otrzymywanie kwiatów, całowanie się, spo-

żywanie kolacji przy świecach, przytulanie się, mówienie „kocham cię”, miłosne
listy, powolny taniec, prezenty - niespodzianki. Mężczyźni wydają się bardziej
konkretni: na drugim miejscu stawiają całowanie się, potem kolację przy świecach, przytulanie się, dawanie kwiatów, uprawianie miłości i siedzenie przy
płonącym kominku. Powolny taniec i mówienie „kocham cię” nie zostało w ogóle wymienione.
*+%

negatywnego wpływu. Ludzie, którzy mają poczucie humoru, śmieją się do 400

Nie wolno iść do pracy z grypą - niezależnie od tego, że można zarazić innych,
samemu naraża się na niebezpieczeństwo prowadząc samochód albo pracując

razy dziennie. Im częściej się śmiejemy, tym lepiej kontrolujemy nasze życie i nastroje, pod warunkiem, oczywiście, że nie jest to śmiech sarkastyczny lub cynicz-

chorych na grypę wykazały, że sprawność umysłowa tj. pamięć, zdolność rozu-

ny i nie śmiejemy się z cudzego nieszczęścia.

mowania i kojarzenia, koordynacja słuchowa i wzrokowa nie są osłabione, na-

tam, gdzie wymagana jest ostrożność. Badania przeprowadzone w Anglii na

- Śmiech - nawet jeśli się tego nie odczuwa - stymuluje pewne związki chemicz-

tomiast czas reakcji wydłuża się nawet o 40 proc. a po spożyciu niewielkiej ilo-

ne w mózgu, które wywołują zadowolenie i dobre samopoczucie.
Warto więc obejrzeć śmieszny film, poczytać wesołą książkę, wybrać się do

ści alkoholu wydłuża się tylko o 5 do 10 proc.

Opr.BŹ.
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Lokalne systemy przywoławcze

Materiały i akcesoria instalacyjne firmy
SIEMON co.
Doradztwo, projektowanie, instalacje, serwis
s Telefony komórkowe NOKIA, MOTOROLA

li-center

ul. Hallera 132 (Polmozbyt)
41 30 52, tlx 512777

Telefony, telefaxy, sekretarki automatyczne

Autoryzowany Dealer

Tel. 390 211, 390 212, 390 323
Fax 390 943

PUR
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s" Centrale telefoniczne do 300 numerów
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Nowa oferta - Nowe modele - Nowe ceny - Nowa jakość
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| Fabryka i biuro sprzedaży:
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NORDCAP PLASTIC Sp. Z 0.0.
80- 299 Gdańsk-Barniewice

dealer ELZAB S.A.
oferuje kompleksową
komputeryzację sklepów |
i hurtowni w oparciu o
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filtry zanieczyszczeń organicznych, oczyszczalnie |
przechowywanie wody, wina, paliw. olejów. chemiliallów
silosy zbożowe
|
systemy wentylacyjne
:
separatory osadów, oleju, tłuszczu
zbiorniki ściekowe

Informacje, rezerwacja - tel. 74-13-10, 23-65-57,
73-22-93 oraz Orbis, Hotel Gdynia, tel. 20-89-50
oraz inne biura turystyczne w Gdyni.
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nad morzem, komfortowy, z doskonałą kuchnią,
zaprasza na bal sylwestrowy, noce karnawałowe, kuligi.
Hotel organizuje też zjazdy, spotkania ludzi interesu,
bankiety, przyjęcia weselne, trunusy wypoczynkowe.
- indywidualne i grupowe.
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SPRZEDAŻ RATALN
Wystawiamy faktury VAT
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J. Grabowska, Słupsk, tel. 213-32
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O/Gdynia, ul. Śląska 53
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przysyłając do końca
1993 r. pod adresem
„Dzienaka Bałtyckiego” 5 kuponówz kolejnych wydań
poniedziałkowych (od 6 grudnia) i środowych można
wygrać trzy komputery i 10 gadżetów elektronicznych.
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Firma Whirlpool z, przyjemnością pragnie poinformować
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Państwa o prawdziwej rewolucji, jaką w swojej klasie
przyrządów wywołało pojawienie się kuchenki mikrofalowej
AWM 914. Po pierwsze, kuchenka Whirlpool zaopatrzona
|

została w unikalny, podwójny system emisji (DBS),

wysyłający mikrofale do przestrzeni kuchenki z dwóch
punktów; 4 przez to zdecydowanie podnoszący jej
efektywność. Po drugie, zastosowano tu absolutnie nowy
|

system opiekacza CRISP, który uruchamia,
oprócz wspomnianych dwóch źródeł mikrofal,

również element grzejny grilla. Wykonany ze specjalnego,

absorbującego mikrofale materiału talerz opiekacza tak skupia
energię, aby stać się dodatkowym źródłem ciepła.
|
W efekcie żywność podgrzewana na talerzu jest doskonale
ugotowana, apetyczna i chrupiąca. O najwyższej

e

jakości
|

decyduje specjalny element grzejny, który zużywając 1100W

|

a
|

osiąga efektywność równą mocy 2000W.

*

7,

|

Kuchenka wyposażona jest oczywiście w wiele innych,

niezwykle przydatnych funkcji jak system super szybkiego
podgrzania, systemy automatycznego grzania
i rozmrażania, zaś jej atrakcyjny i nowoczesny wygląd
sprawia,

mm

że może

stać się ozdobą

każdej kuchni.

|
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TELEFAXY TELEFONY e
Panasonic niej
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NIE PRZEPŁACAJ - SPRAWDŹ CENY

©

a

z formatem A-3

TELEFAXY Panasonic 50B- 11,4 min!
110B - 16,2 mlnJom
KALKULATORY CASIO i4-miejscowy
z drukarką - 2,1 min!

|
KOMINIKU!

= NIDA GIPS =

Gdynia, ul. Celna 2
tel. 20-50-28, 20-72-36

CENY FABRYCZNE

poszukuje:

Salon sprzedaży

e GIPS e GOTOWE MASY SZPACHLOWE
e PACE e

Kominki Francuskie

WKRĘTY o TAŚMY e NAROŻNIKI ©

Gdynia
ul. Starowiejska 20

TR ALFIC TE
561287
zmia
" |

tel. 20-84-68

Uyjun

- Kier. działu ekonomiczno-księgowego (wyższe wykaże .)
- Kier. produkcji obsł. automat. (wyższe wykszt.)
- Technika elektromechanika z upr. SEP-u

e CEMENT e WAPNO o LEPIK e PAPA ©
e ABIZOL « STYROPIAN
e WEŁNA MINERALNAe
r

*)

OFERTA

nowa polityka cenowa.
Przy zakupach hurtowych nasze ceny

SPECJALNA

netto/1 mb

I

Z WARTĄ

- 44,5 min

Canon

*"ROL-RYZ?”

i J" N

NP6010 - 28,5 min!
NP1550

KSEROKOPIARKI

Przedsiębiorstwo

TUL

KSEROKOPIARKI Canon

cena

x 6000

WARTO

17

x

x
x
WARTA SKI- PRZEZ CAŁY ROK
Całosezonowe ubezpieczenie WARTA SKI obejmuje
ochroną ryzyka związane z amatorskim uprawianiem
narciarstwa, narciarstwa wodnego i windsurfingu
wkraju i wEuropie, a w szczególności:
-kradzież i zniszczenie sprzętu narciarskiego zimowego
i wodnego oraz deski windsurfingowej,
-następstw nieszczęśliwych wypadków,
-koszty leczenia skutków nieszazęśliwych wypadków,
-koszty ratownictwa,
-odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone
osobom trzecim.
Wszystkim zainteresowanym naszą ofertą proponujemy
atrakcyjne zniżki dla rodzin, dzieci i młodzieży, grup
zorganizowanych oraz zniżki sezonowe.
Wszelkie informacje dotyczące pełnej oferty
ubezpieczenia WARTA SKI otrzymacie Państwo
w naszych Oddziałach i Filiach oraz u Agentów na
terenie całego kraju.
ZAPRASZAMY
- TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.

3

x 7000
X

1.X

X

x

X

Ceny przy odbiorze pełnych wiązek loco Gdańsk

© BAUMNX
GDAŃSK- Orunia
ul. Wschodnia 13, tel./fax (058) 39-06-64
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Ford ma

przyjemność przedsta wić Państwu
firmę Euro Car
eko autoryzowanego dealera.

| Fiesta

Euro

Car

oferuje

samochody
osobowe
firmy
Ford.
Jakość
ul. Owsiana 13
81-020 Gdynia
tel.: 23-68-08
fax: 23-69-98

chodów
Fiesta,
Firma

można

poznać

do

sprzedaży

i

dostawcze
tych
samo-

w

modelach

Escort, Mondeo i Transit.
Euro
Car
zapewnia
również

wysokiej

jakości

części

zamienne

zakres obsługi serwisowej,

oznacza

i pełny

to, że

Euro Car jest w stanie zaspokoić wszystkie
Państwa
oczekiwania
w
zakresie
serwisu
przez
cały
okres
użytkowania
samochodu począwszy od dnia zakupu.

Ford Poland
PI. Bankowy 2
00-950 Warszawa

tel.: (0-22) 31-72-99

l

Wszystko
co robimy
- robimy_dla_ Ciebie
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Samochodów

BANK
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BEZPOŚREDNIO OD PRODUCENTÓW
SKLEP FIRMOWY:
GDAŃSK.WRZESZCZ, UL. SŁOWACKIEGO 37 A, TEL 57-59-52

zm zz ea | PRZEZ CAŁY
oprocentowanie 12 % w skali roku
miesięczna kapitalizacja odsetek

HURTOWNIA:
:
GDYNIA.CISOWA, UL. ZBOŻOWA39, TEL. 23-62-33

możliwość przekazywania nadwyżek na rachunek lokaty

ł

automatycznej

obsługa kasowa do późnych godzin popołudniowych
telefoniczna informacja o stanie rachunku udzielana na hasło
sprawne rozliczenia krajowe i zagraniczne 6
możliwość składania korespondencyjnych dyspozycji
przelewu

odda
M

A

S

możliwość realizacji stałych zleceń

VA

kredyt pod inkaso czeków

SAMOCHÓD!
4

RANNE

|

ułatwiony dostęp do kredytu (linia kredytowa, faktoring, kredyt v

M SOLIDARNOŚĆ
M

ŚISlm aulorsa piony przez
Generalnego Importera Śkody

Gdańsk,

D.T. BANK

ul. Elżbietańska

:
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2,

tel.
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31

70

31

MEI
MENIE

Jeden z największych producentów pasz

ATOWSKI > SZPAIĆ

POSZUKUJE PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

|

na terenie północnego Kajewódziwa gdańskiego.

WYMAGANIA:

« wykształcenie wyższe lub średnie rolnicze (mile widziana specjalizacja
w zakresie hodowli zwierzęcej)
'
+ własny telefon
*. praktyczna znajomość zagadnień handlu
ielne organizowanie własnej pracy
* prawo jazdy
+ własny samochód
* dobry stan zdrowia

:
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ormowaniu ich o właściwościach

POMORSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE GRYF S.A.

FIRMA OFERUJE:

p

do ziwości ach ich odbiorców
za
z okolic ask:

pasz, możliwościach

ich zastosowania oraz zakupienia.

p
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* samodzielną pracę

.
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T%

wiednie yAAEOdzonie + prowiz a

: * podnoszenie kwalifikacji w + prowizja specjalistycznych
Zainteresowanych i i spełniających warunki, prosimy o z ysłanie zgłoszenia zawierającego krótki
życiorys (CV) z motywacją podjęcia pracy w terminie 7 dni o daty ukazania się ogłoszenia pod
adresem naszego konsultanta:

NEXUS

Consultants

ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

Grzegorz Zieleniec
Przedsiębiorstwo

POJEMNOŚĆ SILNIKA |

POLDOMSp.

Generalny wykonawca robót budowlanych b

1500 cm
- 1500 cm” ipowyżej
- 1250 cr” | 1251
| 900

dog00cm'

GDAŃSKIE

913.000 | 1.439.000 | 2.176.000 | 3.159.000

ELBLĄSKIE

671.000 | 1.058.000 | 1.600000 | 2.322.000
s

w 60% OBNIŻKI SKŁADKI ZA BEZSZKODOWĄ JAZDĘ

Wymagania:

T

1| Praktka © przedjęiorstwach budowanych

pO 31.12.1983
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10% OBNIŻKI ZA JEDNORAZOWĄ OPŁATĘ SKŁADKI ROCZNEJ

Zarząd Miasta Sopotu
s

|

OPŁATĘ SKŁADKI ROCZNEJ
tv 5% OBNIŻKI ZA JEDNORAZOWĄ
c
|.
> . DO 15.01.1994
A
i SKŁADKĘ MOŻNA OPŁACAĆ - ROCZNIE, KWARTALNIE
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Kierownika Żłobka 'Puchatek”
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v” 5% ZA WYPOSAŻENIE POJAZDU W URZĄDZENIE ABS

:
H
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10% OBNIŻKI ZA KONTYNUACJĘ UBEZPIECZENIA W PTU GRYF
|
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GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

|
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OPŁATĘ SKŁADKI
$/ 10% OBNIŻKI ZA JEDNORAZOWĄ
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lub coswójmiesiąc
Co kwartał
budzeł
wzupelniać
można

*

|

stałgkwotq odsetek

—

1 Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydatów:
- wykształcenie wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń

* wartość nominalna bonu:

- średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne oraz 6-letni staż pracy

przedłużenia do 2

w działalności podstawowej i 3-letni staż pracy

2. e

posiadane kwalifikacje zawodowe
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
- kwestionariusz osobowy
- zaświadczenie o niekaralności w tym za wykroczenia zawodowe.

kolejno 3 bony, ten zapewni sobie
możliwość pobierania: posełak co miesiąc

1.

Zapraszamy do naszej nojolższej placówki
z 6:

e:
|
należy: składać w terminie 30 dni
Oferty
TEL.: 67-47-87 W. 108, 57-47-55 W. 305

e

” PL. GRUNWALDZKI 30

TEL.: 32-50-95

Pe

UL. BRATERSTWA NARODÓW 46

>
s

-

-

Bank Państ

s

VOwy

Mieszkania nie zapewniamy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 2 wgodni. od końcowej daty

Regulamin konkursu do wglądu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta w Sopocie.
R-2141

ne
oe
z
R-1940

mm

TERE

:

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ FUNDAMENT” W GDYNI
4

AREN

Informacje: tel. 51-23-22, pok. 50
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z adnotacją *KONKURS - ŻŁOBEK”
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Powszechna Kaś
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się ogłoszenia pod adresem:

Urząd Miasta Sopotu, 81-967 Sopot, ul. Kościuszki 25/27

:
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SZCZ!
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% kto w odstępach miesięcznych wykupi

w charakterze kierownika
- dokumenty, stwierdzające

- opinia o pracy zawodowej z ostatnich 3 lat

GDAŃSK, UL. JANA PAWŁA Il 20

lat

% odsetki można podejmować co kwartał

oe osoby posiadające staż pracyw Złobku

- podanie o przyjęcie do pracy z podanymi motywami zatrudnienia
X

10 milionów zł

% ważność bonu: I rok - z możliwością

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Fundament" w Gdyni, ul. Władysława IV 50 w związku z ogłoszonym
przez Zarząd Miasta Gdyni ("Dziennik Bałtycki” z dn. 4-5.12.1993 r.) przetargiem na sprzedaż udziałów Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 15, zawiadamia ewentualnych nabywców o zgłoszonych w stosunku do ZETO Sp. z o.o. roszczeniach rzeczowych o zwrot nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej "Fundament" częściowo zabudowanej budynkiem ZETO oraz roszczeniach odszkodowawczych w kwocie ok. 1,5 miliarda
złotych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.
29508

|

REDAKCJA NIE ODPOWIADAZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

MII, 14

20 grudnia 1993
32-97-34Ar G.eO - obrót nieruchomościami; - wyceny

31-78-01 - ZATRUDNIĘ wykwalifikowane
krawcowe

1/2 bliźniaka w górnej Oliwie

12630

110 m, sprzeda pośrednictwo, 21- 89-63.

ace

ABRAMOWSKI - kancelaria

51-63-06 - TELEFONOZLECENIA, miesiąc bezpłatnie

prawnicza, domy, działki, mieszkania,
Gdynia, 10 Lutego 33, 20-34-71

417-337 - ZATRUDNIĘ dziewczyny

51-36-92 AGENCJA zatrudni panie

AGENCJA

Gejsza zatrudni

panie, 57-87-38

e

MODYSTKĘ i uczennicę, 51-0794

30863/1

SOLIDNA agencja towarzyska zatrudni ładne Panie, 51-02-74

AGENCJA

AGENCJA zatrudni panie, 53-93-08

Pachnie-

Wicz - obrót nieruchomościami, 41-1234 w. 47
a

APEKS - Agencja Nieruchomości obrót - poradnictwo - wyceny - geodezja.

Matejki 6, Gdańsk - Wrzeszcz, 47 «
02-22, 47-18-96
w

ATRAKCYJNĄ iziałkę w Soe

1500 sprzeda pośrednictwo, 20-3410594

29810

AKWIZYCJA - przyuczenie. Usługi budowlane, 23-56-79
ac

DZIAŁKA Dąbrowa 364 m,
pełne uzbrojenie, 206-206, 11.00 - 19,00

AKWIZYTORA z samochodem do sprzedaży lakieru, tel. 31-24-06

GARAŻ ve Wrzeszczu sprzedam,

APTEKA w Gdyni Cisowa zatrudni mgr.
farmacji, tel. 24-47-79 po 19.00

KLEPY, biura, warsztaty, hale

32-29-12po 10.00

e

30245

BARMANKI zatrudnię (język angielski), 5310-08 po 18.00
30492
BIOSTUDIO - zaprasza na dwumiesięczne
kursy masażu leczniczego. Wrzeszcz,
Grunwaldzka 76/78, tel. 41-12-31-34 w.
45
28006
CUKIERNIKA zatrudnię, 51-30-47 A
FIRMA zatrudni stolarzy meblowych. Kontakt osobisty w dniu ogłoszenia, godz.
18.00. Obowiązkowa książeczka ubezpieczeniowa, Gdynia, ul. Morska 483
1a
FIRMA *Da Vinci" poszukuje wykwalifikowane szwaczki do zakładu w miejscowości
Kolnik 57. Dojazd autobusem *T” lub pociągiem, 300 m za Pszczółkami przy E-75.
Praca dwuzmianowa, wynagrodzenie akordowe. Informacje: Sopot, tel. 51-72-54 w.
144, 147

|

11005

FIRMA budowlana zatrudni kierownika
i majstrów budowlanych. Wiek do 35 lat.
Oferty 29819, Prasa Gdańska, Targ
Drzewny 3/7
b

29819

FIRMA sitodrukowa zatrudni pracowników,
51-43-22
10071
FRYZJERÓW, 41-57-10

SB.

IFA 5 ton, podejmie pracę, skrzynia + przy-

czepa, tel. 32-85-24

AA

INNY, fascynujący sposób zarobkowania,
22-47-43
AR
KAWIARNIA zatrudni kelnerkę, tel. 31-8532 do 16.00
Oi
KELNERKI, pomoce zatrudnię, 749-049
29598
LOKAL gastronomiczny zatrudni tancerki,
tel. 20-01-70 (14.00 - 16.00)
p
LOKUM Ltd. zatrudni samodzielnych
sprzedawców i prawnika, mile widziany samochód, tel. 31-38-30

MN

produkcyjne, działki, mieszkania.

PROFESJONALNY, skomputeryzowany
dobór kadry zawodowej. „Electroimpex”
Gdynia, ul. Helska 8, tel. 23-10-98, 23-1398, tax 23-43-80
Miać
PRZEDSIĘBIORSTWO zatrudni pracowników ogólnobudowlanych, spawaczy oraz
ślusarzy z aktualną wizą p.o. lub podwójnym obywatelstwem polsko - niemieckim,
tel. 43-06-87
6
PRZY produkcji unikatów ze srebra, odlewaniu i obróbce bursztynu. Oferty 30333,
Biuro Ogłoszeń, Targ Drzewny 3/7 z
PRZYJMĘ chałupnictwo, chętnie szycie,
56-47-31 od 10.00 - 12.00
31769

PRZYJMĘ zlecenie, 41-29-94

u

PRZYJMĘ rzeźnika, 24-20-29 po 20.00

a

SPRZEDAM działkę Góyx

ul. Spokojna, tel. 9.00 - 17.00 21-3129605

WARSZTAT

ślusarski

potrzebny do wynajęcia 100 - 150
m kw., zaplecze socjalne, siła, rampa.

Skiep lub stoisko handlowe po-

trzebne do wynajęcia 70 - 100 m kw.

Kawalerkę kupi pośrednictwo.
Lokum Ltd. Ś. 31-38-30

ANTIDOTUM sprzeda domy - Suchanino,
Kamienny Potok, 41-06-92
15838

ANTIDOTUM sprzeda działkę koło Akademii Medycznej 41-06-92
a
ARG Biuro Nieruchomości, Gdynia, uł.
Starowiejska 17/5, tel. 21-95-42, kupno,
sprzedaż, wynajem. Zapraszamy!
DOM kupię 31-99-55

e

DOM do remontu Łęgowo, działka 2000 m,
telefon oraz M-5 Gdańsk, telefon zamienię
na dom z działką ok. 1000 m - Gdańsk,
32-98-96
DOM całoroczny nad jeziorem sprzedam,
22-20-37, 72-82-57
32043

DOMEK rekreacyjny całoroczny wraz
z działką, nad jeziorem, własność hipoteczna - upię. Oferty wraz z ceną
31241 BO Prasa Gdańska, Targ Drzewny
37

31241

DOMEK wolno stojący do wynajęcia, 70
m kw., Gdańsk-Osowa, tel. 52-78-35 U
DZIAŁKĘ budowlaną w Pierwoszynie z widokiem na zatokę, przy lesie, tel. 25-09-84
po 18.00
29562

DZIAŁKĘ tanio, 53-08-75

YA

ne, japońskie) WrzesSZCZ 41-49-92,

Kościuszki 8. Orunia 39-02-2029

wew. 230, Jedności Robotniczej 223 (El-

tor) Gdynia 20-49-77, Kapitańska4

*"AUTO - SZYBY oryginalne, sprzedaż, montaż, Gdynia,
ez1/7. s

"AUTO Szyby Przymorze, Czar-

A 6

AUTO»
O - ALARMY centralne

AUTO-ZŁOMOWIEC. Sup

towa 43-50-60, Brzeźno, Uczniowska
22078

AUTOALARMY
Piranha, Gdynia 21-12-00, Gdańsk-

AUTOMOLOWANIE 32-6831062

HAKI holownicze osobowe,
dostawcze Gdynia, Chwaszczyńska 7, Au-

KUPIĘ mieszkanie lub strych do remontu
Sopot Oliwa, 53-34-08
a
LOKAL/kamienicę Wejherowo, Sobieskiego kupię. Oferty 26631 Biuro Ogłoszeń
Gdynia, Władysława IV/24
Hist

bor, Gdynia, Sienkiewicza 2, codzienne

dyżury architektów

AA

- 20-73-77 DOMENA s.c. Zgłoszenia
bezpłatne. Gdynia, Świętojańska 9_

sme/*gy

KUAGO
31238 _

SPRZEDAM FSO 1500, 05 r.. Gdańsk,
W

Ładę 2107, 89 r., tel. 24-36-

SPRZEDAŻ 126 p, raty, 53-19-61,

GARNKI
typu Zepter, tanio, tel. 21-63-93
1

SPRZEDAM lub zamienię BMW 316, 85 r.,

- SUPEROFERTA! Audi 100 GLD, 1980,
27 000 000,- 24-03-95

26765

KAMEROWID Video 8, Fisher, 51 7854,
KOŁDRĘ puchową, nową, 21-98-66 A

MINISZNAUCERY oraz średnie, 72-63-05

MOZAIKĘ tanio - transport zapewniony,
43-14-06

:

NORKI, 56-15-78

31773

a

OKAZYJNIE, maszyny piekarnicze, dzielarka automatyczna, 20-75-44

OVERLOCK 3-nitkowy, tel. 25-28-14
OWCZARKI kaukaskie, 21-60-68 |.
PIONEER - Compact Disc, tel. 57-38-02.

AUDI 100, kupię, tel. 22-39-28

TOYOTĘ Starlet listopad, 1988, 57 mln,

32

AUTO - ZŁOM Mosty, skup gotówką, tel.
79-12-35
AA

nie oclona sprzedam, tel. 57-04-47

31576

CZĘŚCI do „japończyków”.
FIAT Tempra 1,6 93 r., ciemna zieleń, metalik, gwarancja do IV/94, 26 000 km, bezsprzedam. Cena 235 mln, tel.
41-87-63, 8.00 - 15.00
U
FIATA 126, 90 r. sprzedam, 31-35-62 Ie
FIATA 126 p, 1989/90 r. 31 mln sprzedam,
tel. 81-80-78
31235
FIATA 126 p, 1987 r., tel. 43-19-40

na

TRANSIT na bliźniakach,
Wrzeszcz, Wingoronowa34

81

rok,

UWAGA! K 8x J Automobile
przyjmuje do sprzedaży wszystkie samochody. Oferujemy raty, leasing. Pojazdy na
placu są ubezpieczone, drobne naprawy
i mycie silnika gratis. 23-42-46
W Jetta po wypadku lub spalona - kupię,

WYDZIERŻAWIĘ warsztat samochodowy
lub pomieszczenie, 23-84-04

GARAŻ Sopot Wyścigi przy stacji PKP

WYPOŻYCZALNIA samochodów osobo5-85

owy Sk

nie

czych „Nava”, 39-02-20 w. 224

sowy

SPRZEDAM rozpoczętą budowę, 31-53-30
SPRZEDAM bliźniak Rumia, 71-29-86,

JETTA 1,6 D, 85/86 lub Audi 80 kupię, tel.
22-23-59
ke
KADETTA GSI 18i, 86 r. Wiadomość:
„ Wrzeszcz, Fiszera 7 A, 56-18-31

KUPIĘ do remontu: Fiata 126, 125, Poloneza, Mercedesa 32-99-66
ue

SPRZEDAM działkę 1280 m kw., uzbrojoną Dąbrowa. Wiadomość Mały Kack, ul.
Kaliska 44
O

KUPIĘ zachodni do 100 000 000,- również
uszkodzony, 53-02-12
dok

SPRZEDAM działkę rzemieślniczo-budowlaną, 78-31-78
z

KUPIĘ naczepę, ciągnik siodłowy, Warszawa 46-19-85
R-1703

KUPIĘ FSO, Poloneza, Ładę, chętnie remont, 51-38-25
28528

KUPIĘ VW Passata 84/87 rozbił, spalony,
53-29-17
a
KUPI Aui80, 79 - 82 r., po wypadku, tel.
53-92-57
31652

RATLERKI - pudelki, Gdańsk, Refektarska
11
31226

Na

SKLEP komputerowy - najniższe ceny
Gdynia, | Armii WP - Golden Market 12379
SONY CDP 297, roczny, 51-98-19

4

AL

AMERYKAŃSKA dachówka
bitumiczna „Globe”, okładzina elewacyjna
(siding). Ceny konkurencyjne 23-1 4-50

AMERYKAŃSKIE,

ho-

lenderskie meble skórzane używane, tel. 32-58-01, 10.00 - 18.00
BILARD 5-stopowy, pianino, Tczew,

BLOCZKI, pustaki, gazobeton, cement, płyty, obrzeża, cegła, źwir, transport,
48-78-00

BOAZERIA - świerk, sosna, 32-

"41-24-05 - "LOKUM" natychmiastowy wy-

se

SPRZEDAM Akcje Banku Śląskiego,
Gdańsk, tel. 56-03-00
35056
SPRZEDAM numer 57 ... 57-67-21

31624

ANTIDOTUM Kance-

laria. Prawnicza, pośrednictwo'w obrocie
nieruchomościami, Wrzeszcz, Chrobrego
1/2
Ay

Inne Nierucho-

mości!!!
e - Trójmiasto. Kraj - Europa - Rosja!!! Zapraszamy zainteresowa-

nych!

NP

31-68-41 v. 265, ABC kup-

no,

sprzedaż,

wyna-

jem, zamiana, Długi Targ 1-7, 9.0017.00

29826

'52-57-05 - POSZUKUJĘ mieszkania

28027

"KAWALERKI - POSZUKUJĘ!!! 41-22-22
s.
20-01-26 MIESZKANIA, nieruchomości.
Kancelaria Prawnicza S 8 S, Gdynia,

Świętojańska46. Obsługa prawna

20-14-03 „SZMIDT”. Nie marnuj
czasu. Zadzwoń. Wykaz ofert: Rynek Nieruchomości
26411

20-98-93 KANCELARIA „into”.
Sprzedaż - kupno mieszkań, nieruchomości, Gdynia, Abrahama 10
aa

21-09-95 - FORUM, domy, mieszkania, działki, kupno, sprzedaż, zamiana.
Gdynia, Bema 6/1
10574

||

23-60-16 KUPIĘ mieszkanie, dom,
Trójmiasto

ASciB

24-37-30 - KUPIĘ mieszkanie

3 HALE odnajmę, 39-04-88

30748

20605

kupię, 31-45-00

a

3-POKOJOWE Przymorze zamienię na 2
mniejsze, tel. 53-23-42 po godz. 20.00 9

32-69-58 MIESZKANIE sprze26412

415-365 M GIM biuro. Wynajem, kupno,
sprzedaż nieruchomości. Zgłoszenia 311206

20-06-11

31248

- WYNAJEM

mieszkań, biur, sklepów. Zgłoszenia bezpłatne
ak

52-46-34. WYNAJEM,

kupno,

sprzedaż. Zgłoszenia bezpłatne

TĘ

ABRAMOWSKI - kancelaria

SPRZEDAM - nowe ładne sukienki do tańców towarzyskich (latyna, standard), tel.
24-88-76
u:

AGENCJA „Gem”, 41-46-93,

SPRZEDAM 8-tygodniowe amerykańskie
stafforty, Malbork, Prądzyńskiego
10/5, tel.
31-22 gdoz. 10.00 - 17.00
A

AGENCJA z
rB
Informacji
nika koś pocia
a:
kupna,
sprzedaży - zamiany n atak,
mieszkań. Cały kraj.
Biuletyny. Doradztwo,
wycena, konsuitiny:
abo zz amy 11.00 15.00 17.00

STYLOWE kanapy, 48-79-78

sca

BOAZERIA - 55 - 80 tys., tel. 39-

SUPERTANIO - wózek inwalidzki, rożno,

frtykownica, zamrażarki, przyczepa gastro-

BROŃ myśliwską :. A

nomiczna, campingowa, 71-83-84

1973, dryling z lunetą 6 x, tanio sprzedam,

SZNAUCERY średnie czarne - wspaniały
prezent gwiazdkowy, 435-808
31231

94-82

prawnicza, Gdynia, 10 Lutego 33, 21-8963

ZAMIENIĘ lokatorskie 3-pokojowe (63 m),
Pogórze na mniejsze własnościowe, 2242-30
M

AA

CZTEROPOKOJOWE sprzedam, 31-9955

ZAMIENIMY dwa atrakcyjne mieszkania na trzypokojowe, Pośrednictwo, 41-46-93.

28074

rowe, 53-10-08po 18.00

ZDECYDOWANIE kupię M-4 lub M-3 chętnie Chełm, 57-48-81
31643

a

LS
matologiczny.
RH
32-48-77 STOMATOLOG 28190
31-89-53 - LARYNGOLOG - neurolog - pediatra

DWU-, trzypokojowe kupię, 82-83-66
(15.00 - 20.00)
e

teczne. Fotooferty. Porady. Prezenty. 4420

SPRZEDAM pawilon gastronomiczny na.
dworcu PKP Gdynia. Oferty 29618, Biuro
Ogłoszeń, Gdynia, ul. Władysława NV24,

26-03

12511

CHYLONIA jednopokojowe sprzedam, 21-

"53-28-87 - MIESZKA:
NIA - poszukuję!
A

-WYNAJEM "Astra:

ZAMIENIĘ 3 pokoje, 63 m kw. spółdzielcze na mniejsze z dopłatą, tel. 52-76-07,

BIURO obrotu nieruchomościami, mieszkaniami, 414-001 w. 50

DWUPOKOJOWE sprzedam 31 99-55,

*24-37-30 - POSZUKUJĘ mieszkania, 2

R-2164

ZAMIANA mieszkań. Teleoferty 31-31 33,

c

najem!!!, Wrzeszcz, Uphagena 15,
(10.00 - 19.00). Zgłoszenia bezpłatnie!!!
i

dam

SPRZEDAM kontener 40-stopowy na giełdzie w Gdańsku z lokalizacją lub bez, tel.
24-28-65
io

u

o

3-, 4-POKOJOWE Gdańsk śródmieście

ZNAKOWANIE, tel. 47-74-14

ści samocho„ Redłowska 14, 22-

SPRZEDAM zamienię 11 ha, Jakimczyk
Czesław, Koszwały 9
aś

Wi

ANTIDOTUM kupi 4-, 5-pokojowe mieszkanie, 41-06-92
15838/3

**37-43-56 - MIESZKANIA pilnie
poszukuję!!!

WYNAJMĘ na okres 2 lat mieszakanie
2-,
3-pokojowe
z telefonem dla 4-osobowej rodziny w Gdyni-Redłowie okolice Stadionu
Bałtyk. Pisemne oferty proszę składać pod
adresem: ADAL Budowa Maszyn, Adamówek, ul. Prosta 21, 05-152 Czosnów

ANABELL - SARITTA 24-08-43 |
ANTIDOTUM sprzeda M-2, M-3, M-4, 4106-92
15838/2

DWA lokale 25, 36 m kw., na działalność
centrum Wejherowa do wynajęcia, 78-3056

| EN

WYNAJMĘ lokal na różne działalności, 2705-34
He

handlowego w akayym punkcie Trdjmiasta, 21-63u

DOMY, mieszkania - Trójmiasto, okolice sprzedam, 52-76-86
ee

- 18.00). Zgłoszenia bezpłatne

WYNAJMĘ mieszkanie, 41-29-94

lokalu

BIURO odnajmę 31-99-55

56-38-28 MEDICUS, Opolska 8,
stomatologia - znieczulenia ogólne, protetyka, USG - stawy, dzieci, dorośli, EKG, lekarze specjaliści, gastroskopia
AN

FIRMA poszukuje na terenie Gdańska
pomieszczenia magazynowego 0 pow.
od 100 - 200 m kw., tel. 32-04-41, 3218-13
GRUPA FiUn

Peli
AC
-

* Hutnicza 16/śprzeda
cu Głównym -o tel. BZ

A-DENT - Stomatologia, GdyniaCisowa, Chmielna 14. Czynne codziennie

23-67-34

leczenie problemów

KAWALERKI poszukuję, tel. 53-32-40 AA

KUPIĘ mieszkanie, 31-41-48

30952

ks

, Stanów

poalkoholowych, espera
ALKMEDYK-

27196

, stany poal-

koholowe, esperal, 31-89-53, 20-6816

15986/2

ALKOSAN - Profesjonalne leczenie stanów poalkoholowych, 21-91-36,
CENTRUM
giezne

Stomatolo-

Vis-Dent

- specjaliści

ortodoncji,
chirurgii stomatologicznej,
pro
tetyki, anostezjolag, 41:-92-96, 404

KUPIĘ kawalerkę na trasie Gdańsk - Oliwa. Oferty 31631, Gdańsk, Targ Drzewny

CHIRURG -wizyty 31-25-26 ee

12/14

CURODENTAL. Gabinety Sto-

KUPIMY mieszkanie, 21-69-64

31631

a

matologiczne czynne 8.00 - 20.00, również

w niedzielę. Gdańsk, Pańska 6

LOKAL biurowy, górny Sopot, dwie linie telefoniczne, 51-44-83
EJ)

(naprzeciw Hali Targowej) 31-69-58 |

LOKAL gastronomiczny w dobrym punkcie

ia

53-79-86

DEFANT. zespół implantologii
sto-

DEFANT - pracownia eye :
za miękkie, teleskopowe,

odstąpię, oraz pomieszczenie na sklep, tel.
31074

LOKALE do wynajęcia 101 m kw. (suterena), 175 m kw. (parter) Gdynia centrum,
tel. 20-85-51
16104

M-2 własnościowe zamienię na większe
może być kwaterunkowe, tel. 56-48-79

14733

matologicznej, Gdynia, Syrokomli 4/5 -

przyjmują specjaliści stomatologii móai
protetyki - chirurgii szczękowej, pon. 10.00 - 18.00, tel. 22-06-26
biu

DENS

net

- Prywatny Gabi-

Dentystyczny Długa

M-4 zamienię na kwaterunkowe mniejsze,
tel. 32-95-05
Ea

67/68. Codziennie 8.00 - 20.00, sobota

MAM lokal 100m kw., z telefonem, 53-65-

GABINET

12 - do wynajęcia.
MIESZKANIE odnajmę 31-99-55

30988

MA

8.00
- 14.00. Rejestracja 31-12-58
Pomocy

Psy-

rojegioznej : Psycho:
teraP Gdańsk, Ogarna 72, tel. 3214834

MIESZKANIE nowe 74-metrowe Gdańsk-

Jasień wynajmę, 32-69-66

eo

MIESZKANIE 130 m, Wzgórze św. Maksymiliana, hipot., komfortowe, dwupoziomowe, tel., garaż, działka, 65 tys. USD (do
negocjacji), Gdynia, 22-45-00
BG

GABINET

dentystycz-

ny, 51-03-33 - wznowił przyjęcia.

ao

GINEKOLOG, 41-77-92
GINEKOLOGIA wyjazdy do kiniki w Kaliningradzie, tel. 52-08-33

MIESZKANIE 68 m kw. w centrum
Wrzeszcz sprzedam, 47-10-51 w 55 be

GINEKOLOGIA, testy ©

MIESZKANIE własnościowe w Ortowie 58

INTERNISTA- wizyty Tw.
53-42-59
a
INTERNISTA - wizyty, tel. 4131-02, 24-89-87
A
INTERNISTA wizyty domoWe, EKG, 41-26-94
R.

m, 3-pokojowe sprzedam, 24-8464, 24-85-68
EN
MIESZKANIE - 280 mln, kupię, 53-21-87,

NAJTAŃSZY wynajem 500

000.

Zgłoszenia bezpłatnie, 52-31-07
ODDAM w dzierżawę pawilon Wrzeszcz

Manhattan, 32-98-42 po 16.00

NE

ODNAJMĘ 2-pokojowe mieszkanie w Pruszczu Gd, tel. 56-59-68
U
OKAZJA! M-3 własnościowe w Sopocie,
komfortowe, telefon z widokiem na morze.
Mały czynsz - zamienię bez dopłaty na duże kwaterunkowe w Sopocie, tel. 51 85:68

10549

architekt - obsługa prawna - kupno - sprzedaż - wynajem - zamiana
15830

16171

ALCMEDICUS - wizyy, 411 42:44": Piotr Stefanowicz - psychiatra,

JEDNO - dwupokojowe kupię, 31 9 :
JEDNOPOKOJOWE sprzedam 31-99-55
KAWALERKĘ - komfort sprzedam, 53-2187
31213
KUPIĘ M-1, M-2, tel. 57-04-25

e

31-89-53,
20-68-16 LEKARZ
domowy.
Wizyty
specjalistów, dzieci, dorośli, E
W

DWUTYGODNIK "Rynek Nieruchomości” - wydanie świą-

11075

TE

WYNAJMĘ lokal na działalność gospodarczą, 20-26-43
0

WYNAJMĘ M-1 lub M-2 na Suchaninie lub
w okolicy 32-16-40
31099

24348

POSZUKUJEMY

29408

dukcyjny, tel. 71-34-69

mieszkanie M-4, 63,5

- „Zieleniak” (10.30

najem 37-42-

16.00

WYDZIERŻAWIĘ pawilon handlowo-pro-

m kw., parter, standard, 5,2 mln/m kw.
Oglądać dzisiaj 17.00 - 18.00, Chełm, Ja- .

"ARTU

21-96-12 POSZUKUJĘ mieszkania, ole

SOUND Blaster PRO, tel. 32-77-33

GDANSKA Kancelaria
Prawnicza O. Koprowski 8 T. Krzemiński

DO wynajęcia pomieszczenie 50 m kw.
Tel. 20-45-80 po godz. 16.00

91, 37

WITOMINO lub Obłuże, mieszkanie dwupokojowe kupię, tel. 24-28-78, 25-34-40 po

38107

57-66-49 - PILNIE!!! poszukuję + Mieszkania

PRODUCENT rajstop grubych i cienkich

WYPOŻYCZALNIA Polonezów, 24-192

TRZYPOKOJOWE, 61 m, Przymorze, zamienię na dwa mieszkania, 51-74-73,
17.00 - 21.00
EE

FIDES - obrót mieszkaniami, nieru-

sprzeda

30089

as

TRZYPOKOJOWE sprzedam 31-99-55,

30353

DO wynajęcia na dłuższy okres willa, pow.
150 m kw., z przeznaczeniem na cele biu-

poszukuje odbiorców, tel. (0-42) 16-0363 Zgierz, ul. Majakowskiego 27
aa

ROTTWEILERY, 81-11-69

DIOGENES - wynajem, Piastowpłatne.

16.00)

SPRZEDAM pawilon 41-19-58

TRZY - czteropokojowe kupię, 31 -99,55,, :

ska 7, 52-12-46 w. 260. Zgłoszenia bez-

***56.71-15 - MIESZKANIA - poszukuję =
bardzo pilnie!!!

21-9%-2- WYNAJEM.

44-51

WYNAJMĘ garaż, 56-83-54
WYPOŻYCZALNIA samochodów dostaw-

GARAŻ do wynajęcia Gdynia, Dembińskie-

PPH „Żuławy” oferuje- betoniarki, na-

REGAŁY magazynowe, metalowe, tel. 22-

FORD Transit Chłodnia, diesel, bliźniaki, sprzedam, 23-42-46
iw
po 16.00

10985

grzewnice, taczki, wiadra ocynk, - giętarki
do rur, giętarki zbrojarskie, nożyce do prętów, agregaty tynkarskie, wiertarki stołowe,
pompy, inne urządzenia budowlane i warsztatowe również komis, 31-02-54, 31-3911 Gdańsk
EA

PRODUKCJĘ, 81-32-77
VW Golf 1,8i, 85 r., sprzedam, 72-56-11.

22368

*47-67-64 - „POLSTAR” - wynaki o: r - Zamiana!!! - Mie-

PODŁOGÓWKA, boazeria, tarcica, 31-06ue

52. Wrzeszcz- Miszewskiego 12 1900
9.00 -

2483.83
KAMERĘ Blaupunkt CR 2000 SVHS Nikon
F3.
Dzwonić
20
grudnia
po
17,00,
43-45;k
"e55
da
(8-05 ,fi- :*41-06-922

TAVRIA - 91 r., 32-11-10

OKAZJA - bliźniak - sprzedam Rumia - Janowo, 71-45-57
SIENI

11035

FOTELE jednoosobowe, rozkładane z pojemnikiem, tel. 25-28-14
Sa

MINISZNAUCERY po interchampionie, 5605-33 ME

WYPOŻYCZALNIA samo-

„Apek” 51-47-41, 82-35-55, 10.00 - 17.00,

UWAGA firmy! Teren 1,5 ha, pomieszczenie biurowe, 5 numerów telef. hala produkcyj.-magaz. 400 m kw., 3 garaże, budynek
gospodarczy, dworek do remontu, centrum
Wrzeszcza, własność hipoteczna - sprzedam, tel. 57-54-17

ELEMENTY z drewna bukowego, suszarnia 2-komorowa, suwnica bramowa, wiaty
blaszane, wózki szynowe, okucia do stolarki otworowej itp., tel. 23-36-13

SPRZEDAM Dacię IX.91, 5-biegową, tanio, tel. 25-45-82 po 16.00

cena 100 mln, tel. 72-15-34

CINQUECENTO 700 92/93 sprzedam, za:
mienię, 39-45-34

TANIO sprzedam działkę budowlaną 700
m Dąbrowa, 51-97-00
A

DOBERMANY, bardzo duży garaż, tel. 3137-76
31619
DYSKIETKI, akcesoria komputerowe, filtry,
kasety, hurt, zaopatrzenie firm. Atemor
Gdynia, Łużycka 10, tel. 24-26-06
kN

KSEROKOPIARKĘ Canon NP-1020, nową
tanio sprzedam, 20-22-20
se

chodów dostawczych, mikrobusów "Tex",
VW, Mercedes. 41-24-30

OGŁASZAM przetarg na budowę domu
jednorodzinnego. Oferty 29435, Biuro
Ogłoszeń, Gdynia, ul. Władysława IZA

SPRZEDAM lub oddam w najem lokal 80,
plac 700 m, przy Wielkopolskiej Gdynia
(podejmę współpracę), tel. 25-28-14 NR

29591

SPRZEDAM 126 p, 87 r. 24,5 min, tel. 25-

sam
samo-

57-34-33 m

31609

KOMPUTER Atari, tel. 25-28-14

WYPOŻYCZALNIA

go, 51-88-55

20-19-77 - DOMY, działki, mieszkania, gospodarstwa, Giełda Nieruchomości Ta-

STBYDROC!

MIESZKANIE dwa pokoje, łazienka, kuchnia, własnościowe, w starym budownictwie, we Wrzeszczu o pow. 55 m kw. z zatwierdzonym projektem rozbudowy do 120
m kw., ogrzewanie gazowe - sprzedam,
Gdańsk 50, skr. poczt. 554
Re

SPRZEDAM działki budowlane w Borowie,
tel. 81-37-47
o

wy, pół zamknięty, pow. całk. 405 m kw.,
mieszk. 215 m kw., zaplecze usługowo-gospodarcze i biurowo-gabinetowe. Możliwość rozbudowy sprzedam lub zamienię
na mieszkanie 70 + 100 m kw., tel. grzecz.
21-60-29
U

SPRZEDAMM kadę kombi 1986 r. tel. 71-

SPRZEDAM VW Goff Ill, 1.9 TD 1993, 32-

ZNAKOWANIE,

29579

71-12-59

SPRZEDAM BMW 520, 82 r. 57- 79-75

chodów, 21-14-79

ZATRUDNIĘ wykwalifikowaną ekspedientkę do kwiaciarni, tel. 25-30-68

1/2 BLIŹNIAKA - Orłowo górne, stan suro-

do wyboru, K 8. J Automobile

WYPOŻYCZALNIA samo-

SPRZEDAM działkę rzemieślniczą 1400
m kw., domek lokalizacja, tel. 22-48-47

1/2 bliźniaka komfortowo koŃczono
sprzedam, tel. 32-95-05
M

przebieg 112 000 km, tel. 43-12-78

BAREK do salonu, lokalu sprzedam, 2441-80

MAŁY domek szeregowy - niedrogo sprzeda Merpol, 211-203
a

sprzedam, 25-11-13

okej

AMIGĘ 1200, tel. 21-93-76

29434

HURTOWNIA luster, ram, obrazów, tel.

KÓW - Automar, 52-45:79,). -oeznnśa00

ać

PPU Malmor sprzeda Citroena AX 14 RD,

1991, pierwszy właściciel, ewentualnie za-

27352

Mieszkanie - ot

Wynaj: przyjmujemy bezzg ue.
naj em
444 :006 wew.

Żu-

ZNAKOWANIE 53-11-70 i

*""BARON - Chcecie
Państwo błyskawicz-:
nie wynająć swoje

AMIGA 500, monitor kolor, oprogramowanie, 22-36-95

pojazdów

szkań, nieruchomości, lokali użytkowych.
Oliwa, Czyżewskiego 38, tel. 52-50-41 w.
291
97671

MIESZKANIA, domy,
działki - Kancelaria Prawnicza „Lex”,
A
M. Focha 31, 20-61 „45,

500 zł - wznowił działalność, Sopot, al. Niepodległości 781, tel. 51-18-21, 51-06-29

64,

COMMODORE
C 64, tel. 22-40-21

CEF - sprzedaż, kupno, wynajem mie-

SKUP butelek monopolowych w cenie po

ROWERY górskie - hurt de-

SAMARĘ granatową, 89 rok - sprzedam,
tel. 20-73-76po godz. 17.00
»sss

szkaniami, nieruchomościami, Zaspa,
Startowa 13 E, 56-99-36 (11.00 - 1700

błońskiego 15/2. Inf. tel. 41-62-74

KUPIĘ numer telefonu 22 kontakt 51-1 0:75

A:

BOAZERIĘ, 57-54-31 | |
BŁ
BOKSERKA 4 m-ce, metryczka, tanio, tel.

SOPOCKIE Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Hestia Insurance” plnie zakupi małe
mieszkanie w Sopocie lub najbliższej okolicy, tel. 51-32-05 w. 2108, 2117 (8.00-

Pośrednictwa - obrót mie-

21471

POLONEZA 90 r., sprzedam, tel. 38-59.28

SPRZEDAM Hyundai Pony GLS 1500,
czterodrzwiowy91 r. 40 tys. km Skoda Favorit 136 L, grudzień 90 r. 23 tys. km, Tawria
92 r. 13 tys. km, tel. 20-32-53, 25-32-21

MŁODZIEŻOWA Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni, Paprykowa 12, 290-016, oferuje do sprzedaży działki budowlane pod
zabudowę jednorodzinną szeregową oraz
wolno stojącą. Działki zlokalizowane są
w Gdyni - na obrzeżach osiedla Dąbrowa
w Chwarznie. Koszt 1 m działki wynosi

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Jaśkowa Doliną 84

18-21, 51-06-29. Oglądać u Hirsz Mirosław, Barwik 9, gm. Przodkowo

BIURO

12261

FOTOAPARAT obiektywy 57-77-19

lowe, tel. 41-52-36, 2, a 37 "Intech"

WIDEOKASETY. tanio, 21-78-

SPRZEDAM malucha '86, stan bardzo do-

chodów dostawczych, tel. 47-99-24 |

regaty meta-

1987 sprzedam, cena ok. 40

wypadkowa, 23-42-46

29483

DREWNO różne w dużych ilościach, tel.
81-09-05, tax 53-21-22

światłoko”

PLANDEKI, 71-19-36

- metale kowe,
8949

PO wypadku kupię, 329-591

SPRZEDAM Liaza, naczepę, tel. 435-718

chodów JW, 52-36-23.

JARKOMET
tel. 24-42-21

PIEC elektryczny
o
rowo-komorowy Yi
[74

piarkę OCE-212,

SKLEP Wrzeszcz wydzierżawię - spółka,
56-15-78
u

dysława IV 34 B/5 (róg 10 Lutego), 20-3622, (10.00 - 17.00)
e.

74-48

MATERIAŁY podłogoWe, deski, parkiety, bary, 52-16-32

26

wolska. Zapraszamy, Gdynia, Wła-

chomościami, Gdynia, 10 Lutego 19/7, 20-

Prezent!!! Poszukujemy!!! - Kawalerek
Mieszkań - Domów.
Gwarantujemy - ekspresową realizac ę
zgłoszeń!!! (41-44-2

SPRZEDAM Forda Scorpio

a

31795

e

WĘDLINY
- ostek”, Pina

SIERRA diesel, kombi, 1988 r., bez-

WYPOŻYCZALNIA Samo-

ki, 51-47-96

31863

ŻUKA sprzedam, 57-51-14

grzewcze, grzejni-

PILNIE 126 p, 1990, 57-15-35

Przymorze, ul. Arkońska 2, 52-12-58 w. 45

sel kombi, 1991 listopad, bogate wyposażenie dokumentacja, 206-206, 11.00 19.00
e.

30583

LISTWY

o

SUKNIE ślubne "Marietta", Gdynia,
Władysława IV 1, Morska 169
:

SKODA - Favorit sprzedaż, komis, serwis,

Primera 200, die-

chodów dostawczych, 41-39-24

WYPOŻYCZALNIĘ kaset video, tel. 25-4117
29552
YORKSHIRE Teriery szczenięta. Gdańsk,
Fundacyjna 8/5, za zajezdnią takowa

sza sklep 55 Centrum Bazar, Gdańsk, ul.

PILNIE sprzedam odnowionego garbusa
1300, tel. 22-22-08

23-42-46

roko
e

31787

Wiadomość Tczew tel. 31-63-76

190

RYNNY, wentylacje itp. 'Fal-max',
32-56-67
a

SILNIK 1,9 D Talbot Horizon oraz inne

52-59-72

we, lawety, 25-14-92
e
WYPOŻYCZALNIA samo-

- kubki

31598

WYPOSAŻENIE baru gastronomicznego.

*Olko”, Sopot, al. Niepodległości
648, 51-54-07
r

OPLA Omegę 1,8 1987 r., sprzedamy 'Euro-Car' Gdańsk, Siennicka 30/40, tel. 56-

30

LAWETY przyczepy wypożyczam,

WYPOŻYCZALNIA polone-

norazowe

tal, ceny konkurencyjne, 21-53-64

SAMOCHODY dostawcze różne,

LAWETĘ wypożyczam, 41-24-30

ZATRUDNIĘ mechaników samochodowych, blacharzy z praktyką, tel. 52-29-95

(o

a

24345
KUPIĘ działkę budowlaną Gdańsk - okolice, tel. 31-54-30
o „WYPOŻYCZALNIA osobo-

SPRZEDAM grunty pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, hurtownie, magazyny, rzemiosło - Osowa, Kokoszki,
Chwaszczyno, 52-76-86
e

Nye

LT

zów 29-03-59

TRANSPORT Żuk - izoterma, 57-51-1 HA

10197/1

eh

PRZYCZEPĘ rolniczą D-50 sprzedam, 51-

EURO - CAR PL - skup, pośrednictwo - sprzedaż. Gdańsk, Siennicka
30/40, 31-14-19 w. 37
ea

WYPOŻYCZALNIA Żu- '

SPRZEDAM ziemię 6,5 ha w Gdańsku
z przeznaczeniem pod pracownicze ogródki działkowe, tel. 43-52-76
IE

ZATRUDNIMY szwaczki, 57-15-15

e

19150

Hożna,

OKAZYJNIE sprzedam Hondę Civic 1,3,
idealny,
dodatki, tel. 51-68-92 po południu

POLONEZA

- p sprze-

26-33

9%

BoKZ34

Wrzeszcz 41-00-31 w. 57, Tczew 31-40-08

WYPOŻYCZALNIA
<Piast” - osobowe, dostawcze, 52-

FRYTKOWNICE,

SOLARIA, 31-05-33 wew. 51 e

nak "6487, 8212-08

ków, 57-61-94

WIEŻĘ Kenwood, cena - 9 mln, tel. 56-45-

51-50

zeniara 23-42-46

29298

NISSAN

DRUKI akcydensowe, 51-46-61 p.

ZAMRAŻARKĘ szufladkową, satelitę, 48-

NISSAN 200 SX 16 V, turbo, tel. 41-33-85

AC. osie "Warta" u klienta,

NAPRAWA szyb
wych 21-81-47

SKLEP kupię - wynajmę 31-99-55

FUTRA naturalne i sztuczne, import

126p kupię, 1987 - 89, 311-122
po 14 0

to Myjnia Karwiny.

BIURO Obrotu Nieruchomościami J. Odrzy-

cam - Pal, 41-47-11

USA, poleca sklep Wrzeszcz, Dmowskiego
6 (Marchlewskiego)
Ne

55.06

*AUTO - SZYBY - tanio,
Gdynia 23-68-88
AA

daż, zamiana. Raty 53-19-6

TELEWIZOR kolorowy „Neptun 505" Se-

MERCEDES 190 D, 1991 r. (nie oclony)
sprzedam, tel. 32-94-13

NIEDŹWIEDNIK garaż do wynajęcia, 47-

ny Dwór 10, 534-998

AUTOHANDEL

ska 168 „Prestol” 29-00-36 Styropian
540 tys/m sześc.
AA

Chmielna 12/22, 31-42-34 w. 23

MERCEDESA 406 sprzedam, tel. 24-03:95

10657

Ca

SKLEP sprzedam - wynajmę, 31-99-55

Gdynia, Chwaszczyń-

MERCEDES 124, 250 D, 1988 r., sprzedam, Gdynia, Małopolska 18

MERCEDESA 250 D, 1987 sprzedam,
Gdynia, Inżynierska 87

Podolską do końca,

41-52-29

AKME - pośrednictwo, 51-26-41 |

lane, transport, źwir

FUTRA naturalne, sztuczne - zapra-

an. Sprzedaż, montaż (supertanie, bocz-

DZIAŁKI budowlane różne, Trójmiasto;

SZUKASZ pracy a lubisz szybkie samochody i dobrą muzykę - zadzwoń, 29-0134
31110

ZATRUDNIĘ księgową ze znajomością
księgowości komputerowej, (co najmniej 5
lat stażu pracy), 276-707, 276-777

Ja-

WYPOŻYCZALNIA

SPRZEDAM segment do zamieszkania
w centrum Gdańska, o powierzchni 250
m kw. Tel. 57-47-58
1

WESELA - tanio - smacznie, tel. 31-98-19
w godz. 11.00 - 13.00
ae:

Automobile 23-

DZIAŁKI letniskowe w Łapalicach koło zamku sprzedam, 81-37-93

SPOŻYWCZO - monopolowy Orunia, Jed12625/1

**AUTO - SZYBY-

MASZ samochód po wypadku, przed naoń. Korzystne warunki,

47-67-64 - KUPIMY 126p dziesięcioletnie!!!

mi Lokum Ltd. Gdańsk, ul. Raj

REDA-BEST nieruchomości, 78-33-90

ki

rowe, autobusy, dostawcze. Szybki, profesjonalny montaż, fachowa obsługa. Oliwa,
Grunwaldzka 487, tel. 52-12-65

TECHNICS, Amigę, 217-160

CEMENT, ogólne materiały budow-

grille, opakowania

ska 12, 31-38-30

PRZYJMĘ zlecenia na telefon, 23-89-04
ności Robotniczej 20, zatrudni ekspedient

LAWETĘ kupię, 20-87-27

OKAZJA! kona

OGRODNICTWO zatrudni małżeństwo -

PRACA dla młodych ludzi, 31-20-38 6

*"AUTO
=
GLAS
GDANSK
- szyby samochodowe - osobowe, cięża-

nia, domy, działki. Kupno - Za
wynajem. Biuro obrotu nieruchornościa-

DZIAŁKI rekreacyjno-budowlane w Kamieniu, 21-14-80
e

PRACA dla operatywnych. Sprzedaż luksusowych kosmetyków, tel. 32-47-07 31212

LAKIERNICTWO blacharstwo, ramowy system naprawy nadwozi Autorobot, bezgotówkowe rozliczenia PZU, korzystne
ty, Rumia, Tatrzańska 20, 71-18-29

NYSĘ 1987 sprzedam 32-92-53

DZIAŁKI budowlane Gd. Klukowo, 8 km od
Gdańska-Wrzeszcza. Wiad. tel. 475-51 19,

POSZUKUJĘ opiekunki do dziecka, tel.
51-19-19
O

MOTORYZACYJNE

"WYPOŻYCZALNIA -oso-

młodych z samochodami, 300 - 500 tys.
dziennie. Dla najlepszych bezpłatny kurs
menedżerski, 22-49-16
R

POSZUKUJĘ chcących zarobić chałupniczo 200 000.- dziennie. Mrugalska 87-100
Toruń, box 81
A

KUPIĘ maskę do Hyundai Excel - może
być uszkodzona, 57-34-92

10801

bowe, dostawcze, lawety, 23-79-05

NIE dla wszystkich! Tyko dla ambitnych:©) SG SPZOGBT MET E36 (sn onramaowne

mieszkanie, tel. 31-84-48, godz. 18.00 21.00
TE

ENY magazyn 800 m kw., tel.

daż, kupno, dzierżawa. Mie

29143

HURTOWNIA Owoców Cytrusowych *Luna” w Pruszczu Gdańskim przyjmie od zaraz księgowego. Zgłoszenia w godz. 12.00
- 18.00. Tel. 82-22-24 w. 35
ils

ARA
23-10

27115

PAWILON Centrum Handlowe „Sukces”

wydzierżawię, 32-11-60

RA

PAWILON handlowy 60 m kw., z nadbudowaną częścią mieszkalną lub biurową 100
m kw., sprzedam, 32-65-07, 12.00 - 18,00
PAWILON Sopot wydzierżawię, 29-00-7

31797

POGÓRZE 33 m sprzedam, 21-94-82 29516
POMIESZCZENIE na magazyn lub produkcję do wynajęcia w centrum Rumi, tel.
20-11-98, 710-509
sa
POSZUKUJEMY 2 pokoje z telefonem na
biuro, 31-74-92

13123

porady, 51-33-68

KRĘGARSTWO. Gabinet lekar-

ski. Rwy, bóle głowy, korzonkowe, drętwienia kończyn, 41-90-63

R

NEUROLOG. Dr med. Jan Niżnikiewicz. Rejestracja 56-12-49. Również wizyty domowe
13883

NORD-MEDICA

- USG,

EKG, gastroskopia, porady, Sopot, 51-0504, Kościuszki 58
w

OKULISTA Aicja Jettmar - komputerowy dobór szkieł, soczewki kontaktowe, Wrzeszcz, ul. Wajdeloty 12/13, codziennie z wyjątkiem wtorku 15.00 - 18.00,
41-65-82
i

OKULISTYCZNA Poradnia
Visus - dzieci, dorośli, codziennie
10.00 - 18.00, Wrzeszcz, Uphagena 8, 4130-40
29782

OKULIŚCI. Optyk. Okulary dobór, wykonanie, soczewki kontaktowe.

Czynne od 11.00. Badania specjalistyczne, Chełm, Biegańskiego 43 C BI

Sr.

20 grudnia
1993
OŚRODEK

7

guynia,

torium, Konsultacje
cjalisttów

Fiat, Polonez.

Księgowych w

ZDZ Gdynia organizuje kursy: księgowość.

nia, 48-55-50

bhp, komputerowe, kucharz - kelner,

uprawnienia
SEP,
energetyczne,
ranczo oraz inne zlecone, tel. 20-92-

muje Wrzeszcz, Hallera 17, wtorki 14.00,

e

PSYCHIATRA. wizyty, 31-58-

KSIĘGOWE

biuro, 51-72-41

27197

"REKLAMY świetlne, planszowe,

SALON
Meycznych
Kreps Gdynia, Starowiej-

zyc!napisy, wykonuje Studio - Reklama

ska 23. Echokardiografia, USG brzu-

| 'ANTENY, 31-65-27

ray

*SONY

STACHURSKI Lech - urolog,
STOMATOLOG. 41-43-10,
USG w domu pacjenta, 51-05-04

Ee

- naświetlania,

ai

GABINET chirurgiczny, dr med. Maria,

|,

ANTENY, 52-30-30

|.

57-94-72. Gwarancja

- do 50 procent taniej. Gdańsk, Kartuska 13

PRALKI 2010

A

PRALKI- 56-15-15

ANTENY, 22-45-05 |

zamki, 56-88-36

przyjmuje Wrzeszcz, Hallera 17, poniedziałki 14.00, środy 14.00, 41-25-93 A

09

Królowej Jadwigi 9/5, 51-38-88, 51-05-38.
e;

©

26400

BIURO tłumaczeń, Starowiejska 26, tel. 20-

FP.

Senice. Księgi przychodów i rozchodów,

30-44 |
27509.
MEDIN - lekarze specjaliści. Rok założenia

Rzetelnie, poprawnie. Gdańsk
- Wrzeszcz,

8.00 - 10.00, 16.00 - 18.00, tel. 52-

1988. Bezoperacyjne leczenie kamicy żóła naka prostaty. Zapisy - 51-05SEKSUOLOG, 41 -52-29

24-11-33

BIURO

22588

SEKSUOLOG, 23-63-08

.

Tłumaczeń

Ba-

- bel, Sopot, Ks. Pomorskich 9, 10.00 « 16.00, 51-43-72
20871

ao

VITAmedicine, 51-77-11, profesorowie,
z kśch badania
baca okresowe, USG, 14,00
28059

WYJAZDOWA Pomoc Lekarska, dzieci,
dorośli, nA

Niai

BIURO rachunkowe, obsługa WAT Przedsiębiorstwo *Pat', tel.

2a

56-27-40, szcze22577

BIURO Rachunkowe 'Fal-max', księga przychodówi rozchodów, rozliczamy
VAT, prowadzimy ewidencje VAT, 32-5667
12552

A

:

18252

komputerowe

Infomer, 31-67-34

A

PRZEDSZKOLE -Euroschool centrum, Orłowo, 20-45-80

AMERICAN, 53-64-88
ANGIELSKI, 51-53-78

25881

Ee
o

CENTRUM Edukacji Związkowej NSZZ
Solidarność", Gdańsk, ul. Wały
Piastowskie 24, tel. 31-96-23, 38-42-38

lodówki,

pralki, 52-16.

we, videodomofonowe elektroakustyczne.
Autoryzacja, sprzeda? sprze:

tu, serwis 5

DEZYNSEKCJA

gwarancja,

57-86-02

p

DEZYNSEKCJA, deratyzacja,
51-87-59
25337

DEZYNSEKCJA 23894

DEZYNSEKCJA. Gwarancja!,
51-91-53
R
DORADZTWO

podatkowe,

księga podatkowa, 51-40-42, 53-1330522

KURSY - księgowych - sekretarek maszynopisania - obsługi DD uterówkasjerów walutowych.

26-30-

32, 41-12-31 wew. 34, gp

Że

KURSY maszynopisania
"Żak', tel. 31-41-15w. 30
30474
KURSY: bhp - szkolenie podstawowe,
okresowe, operatorów żurawi, koparek,
spycharek, ładowarek, kafarów, pomp do
betonu, węzłów betoniarskich, sztaplarek,
suwnic, spawania, palaczy C.0., kierowców
B,
przyuczające . do
zawodów
budowlanych. Ośrodek Szkolenia, Oliwa,
53-10-30
27415

MATEMATYKA, fizyka, 51-04-00
MATEMATYKA, 23-60-21

-

30958

e

NAUKA gry na instrumentach
muzycznych - studio piosenki, 25-48-10,

DRZWI pełne dodatkowe, KOM-

fortowe, harmonijkowe i akcesoria,
zamki, żaluzje. Piwna 19/21, 31-60-48

1,

- DRZWI dodatkowe, tapicerka, 31-70-

30

30427

DRZWI - montaż 51-95-11
DRZWI przeciwwiamaniowe, kraty,
32-65-49

13933

DRZWI przeciwwyważeniowe, kraty,

antywiamać"

SAF

SA

cja, montaż. Marlux 51-12-51 w. 233 |.

0 -

maniowe, zwijane, kraty, rany, 31-10-11
w. 31
10704

DOMOFONY 43-22-20

| -

DOMOFONY, 2555-10

TELE-Colormat, Neptun, inne, 32-37-30, 23-51-04 o

NE

we, 56-51 71

A

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

GEMINI - Żaluzje, drzwi harmonijkowe, 51-97-73
24711
. HYDRAULICZNE - gazowe

„Sanitas” 57-49-59

30301

ZEW

TELEVIDEOSERWIS, 32 |

81-69, 25-21-97 - bezpłatny dojazd
TELEWIZYJNE

dzieckie, 53-09-62

20049

da

o

ELEKTRONSTALATORSTWO, 41:09:41 |

TELEWIZYJNE zachodnie, 47-

polskie, przestrajanie. 41-20-10, 41-17-95

FIRMA Parkietus, 51-26-04, ukła. TELEWIZYJNE, 53 5t 01
parkiet (własny, powierzony). Rachunki.
przeciwsonec c
17346

UBEZPIECZENIA oc.TUK najtaniej. Wrzeszcz, Grunwaldzka 127
(„wysepka”), 41-04-54 (9.00 - 17.00) 16

cyklinowanie,; laUKŁADANIE,41-16-72

kierowanie parkietu,

USZCZELNIANIE

okien,

36

HYDRAULICZNE -nowoczesna

* budownictwo potne
> 487-123

okien

HYDRAULICZNE, 32-58-94

30912

Sk

VIDEOSERVICE. 22:24

HYDRAULICZNE,
31-34-38
:
*

WIDEOFILMOWANIE

HYDRAULICZNE, 25-26-46

!28323

4

l

HYDRAULICZNE, 51-96-38

z

"

ŻALLUKX. Żaluzje pionowe, pozio:
me. Rolety. REZIANNONE ana

27-84

!

* HYDRAULICZNO - gazowe, 25-46-02

" ŻALUZJE pionowe, maiki- |
zy, rolety, drzwi harmonijkowe, produkcja,

montaż, Gdańsk, Rajska 31-31-23

ŻALUZJE.

pionowe, poziome,

Producent,
I

31860

HYDRAULICZNO - gazowe, 3206-32 |

3113847

:

WO LE

HYDRAULICZNO-gazowe, 53-09-27 a

KAFELKOWANIE, 56-15-78
KAFELKOWANIE, 53-44-85

23510

, Luna” 221270,
2786

towarowe (firmowe) -- OCHOTĄ

- SAMIDE, 22-13-47 - aw
rodzin marynarzy. Wynajem mikrobusów

TRANSPORT, 57-70-96
|

wykwintną kolację. Cena 600 000,-. Pokoje

VS. 41-27:61

199/201, tel. 53- 09-28

SYLWESTER

%

28187

| VIDEOFILMOWANIE! 47-67-64

VIDEOFILMOWANIE, 41-52-86
VIDEOFILMOWANIE, 56-85-19
VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95

.

- 28610

:

28037

ROZI. Agencja Całodobowa. Panie, |
panowie, 41-10-60, Gd. - Wrzeszcz, ul.
Karłowicza 49
15980

TOP - 56-98-96

18882

VEGAS - 51-47-02
AGENCJA Gold zaprasza Panów, tel. 76-

00-81

17398

* CZEKAMY na Ciebie.- Paradis
DAMA Pik

panie, noclegi, 270-446 A e

Restauracja Night - Club

DANKA szuka „sponsora”, 57-05-23
KONKRET, 41-73-37, całodobowo

MAXIMUM relaxu zapewni Ci Klub
Manuella.

Dysponujemy

apartamentami, sauną. Zapraszamy 18.00
-

6.00, 24-35- 18

23496

. PARADIS, Sopot, Zerónskiejo 6, 51-49-

60 (20.00 - 6.00)

I

TRANSPORT
IVECO 2 tony, nowe, el 82-73- 5

ODNAJMĘ agencję towarzyską,
tel. 22-39-'

Australia, Japonia. Narty - Słowacja,
Austria. Bilety lotnicze Gdańsk,
Grunwaldzka 116, 41-62-41
pó

PRACA Belgia - transport tanio, 26-40-03,

AUTOCENTRALA

' KONTYNENTY.

ATRAKCYJNY sylwester w Łebie
-

GT

-

Najtańsze,

komfortowe przewozy. cudzym samocho- dem, autokarami, mikrobusami. Wczasyzimą. Kursy językowe - Anglia, 374-406,

| 374-664. Zieleniak”.

14746

BANK przewozów autokarowych Europa Berlin - Hamburg, poniedziałek, środa, piątek
Ubezpieczenia komunikacyjne, Globex,
20-07-27, 20-37-06
;

14739

Ny - Słowacja, Wiedeń 3700,- Wenecja,
Paryż. Bilety lotnicze, autobusowe, Wcza: sy narciarskie - Tatry, Austria, Heweliusza
11, 31-36-36w. 410
|

22365

29606

VENTUS zaprasza USA, Kanada,

r4 1 JDGODE,

CT: sylwester: 2650- Pieszcza-

24163

26824

Jastrzębiej Górze. Balt - Tur Sopot, ul.
Kościuszki 12, tel. 51-64-44
ae

24242 +

UKŁADANIE parkietu, 51-34-33

1445

17395

LOKATY - pożyczki, 20-57-29

"po kaszubsku”, 31-28-61 wew. 313;

51--

IMPERIUM - piękne panie, 23-32
20

SYLWESTER v ośrodku w

stria, 100 x słońce: Wyspy, Afryka, 100
x przewozy: Europa, Chmielno - sylwester

VIDEOFILMOWANIE pór:

nad

158:

7137

TRANSPORT, 53-60-98

13975

e

morzem

10650>

TURYSTYKA
ep

UKŁADANIE, cyklinowanie, 32-40-44

21493

<Faleza” z sozaia Góra, tel. 749-

TRANSPORT, 23-83-59

31474

51 „36-

HURTOWNIA papierosów „Atlas-Pop”,
Olsztyńska 3; 53-43-40, 56-39-96

glonów 126, Gdańsk, 3 Maja 9, 24-25-74

28763

:

Florencja, Mediolan, Werona. Ventus Gdańsk, Grunwaldzka 116, 41 6241

|

EUROPLAN Poland J.V. siedziba centrum
Gdyni z tel./fax, dobra znajomość niemieckiego, poprowadzi przedstawicielstwo lub
inne propozycję. Gdynia 1, skr. poczt. Bess

PASZPORTY, zdjęcia, Warta, Gdynia, Le-

TRANSPORT 10, 51-44-69

C3C28BH

PRZEWOZY - ekspresowe,
Rzym,
Turyn, Wenecja, . DANA zaprasza Panów, 53-06-48

DUŻY garaż - Wrzeszcz na warształ - od-

be.

VIDEOFILMOWANIE profesjonalne Maribu
SC. 53-62-02, 23-77-33, 71-03-52

*Christpol" profesjonalne, 31-41-48, 21-8963

A

- UKŁADANIE boazeni, tel. 23-65-82 »ss
|
zai

30041. |

koncesjonowana linia: Lubeck, Hamburg,
Bremen - wtorki, piątki, zniżki. Losowanie
. bezpłatnych przejazdów. Przewoży
* międzynarodowe. Wynajem autokarów.
Sylwester w Paryżu. Gdańsk, Grobla II,
| 31-62-97
ea
10469

24822. |

TRANSPORY, kaj zaganka, 57903, a 100-BURO Podróży, 100 x narty: Au-

- HYDRAULICZNE, 32-86-97

czynne 8.00 - 19.00, Rajska 6 (NOT), 31: 79-14, 31-13-24, Zapraszamy
10465/2

BIURO Patentowe 51-38-88 znaki

TRANSPORT, 485188

: PYDRAULICZNE - gazowe, 32- 73-88 EH

a

USZCZELNIANIE

NSB Letorex,

ea

HOLLYWOOD,

OLA szuka sponsora, 53-04-35

gratis. Gdańsk - Jelitkowo, ul. Piastowska +

27599

mena

blenz, Stuttgart. Wczasy, zimowiska, wy„Cleczki zalogowe,

OLIVIA: Faniokarem do Niemiec,

LOMBARD - pożyczki pod zastaw

dam w dzierżawę, tel. grzecz. 56-21-6031615

DALIA zaprasza panów, panie, pary
całodobowo, 48. 5! -52

JANET, 21-64-74

» 10465

48-58-69, pon..piątek, godz. 9.00 - 17,00

23-66-25.

CAŁODOBOWO, 53-98-08 1

Bremen, Kolonia, Leverkusen, Bonn, Ko-

TRANSPORT kraj - zagranica, 41 67-52

TRANSPORT 5 ton, tel. 32-85-24

M

technika grzewcza. Specjalizacja

Wrzescz, Grunwaldzka 76/78, 41-12-31 w.

63, Goynia, Kilińskiego 6, 20-73-62. ŁeLOMBARD pożyczki pod zastaw, - galne linie autokarowe Hamburg,
10051

TRANSPORT iędzykalodowy, 310-400.

|

27056

TRANSPORT zagraniczny, 56-69-08
a
|
- Mercedes, 24-33-05
e | TRANSPORT
EC | TRANSPORT 1,51, 79-12-30

HYDRAULCZNE, wodomisnóe tanio, 2178-87

e

OLIWIA Gdańsk, Rajska 6, 31-13-24, |

niczny, Sopot, Podjazd 7; 10.00 - 18.00,

WRÓŻKA

10617:

10463/1

HOTEL Piast zaprasza na Bal Syl-' SKIFF - przewozy 31-23-46, 31-95-31
westrowy. Szampańska zabawa . SYLWESTER - Czapielprzy orkiestrze
i w dyskotece. Zapewniamy
ski Młyn „Elf” Holida-

TRANSPORT 1,51 51.0149

ksowa, tel. 47-19-94, 47-27-79
TELEWIZYJNE, 20-21 Soy
GAZOWE, 9226-30
TELEWIZYJNE, 53-51-01, 57- | GAZOWE, 53-71-22
04-71, 20-32-78 dojazd bezplatny
TŁUMACZENIA przysięgłe - GAZOWE, 32-73-08
angielski, niemiecki, 21-15-84 - Gdynia,

28038 :

TELENEPTUN, 21-89-57
e
TELEVIDEOSERWIS, 32-81-69, 25-21-97
-bezpłatny dojazd w.
TELEWIZYJNE, 31-85-23
p

GAU Ty s.c. Prowadzenie ksiąg |
podatkowych. Ewidencje i rozliczenia
VAT. Zakładanie firm. Obsługa ko

TELEWIZYJNE radzieckie,

Pomorska 29/13

deo 52-37-30, 23-51-04 .

ELEKTROINSTALATORSTWO, 51-695 |
ELEKTRONSTALATORSTWO, 20-434 |
ELEKTROMONTERSKIE, 530-141 some

FOLIE zyanaan
ne, 23-57-86

nica - ferie zimowe.

tel. 51-71-18

02-74

EXCLUSIVE, « 47-80-24
| 24H)" PP OSY" Inobeysow clb ai

i nia; Londyn; Paryż, Alpy. Freptuskien:
Wczasy, obozy młodzieżowe- kraj, zagra-

- Gdańsk, Długie Pobrzeże 14, tel. 91-52:95

| TELENAPRAWA Sony, i inne Vi

garażowe, 23-26-86, 22-27-97

Gwarancja. Najtaniej.

- ra-

CAŁODOBOWO - atrakcyjne gałewezyny; 51-

Gdynia, Jana z Kolna 4, 20-

eM

LOMBARD pożyczki, komis tech-

:

panie

zapraszają, 25-02-42

14734

x

cent, Gdańsk, ul. Marusarzówny 2/38, tel.

DRZWI dodatkowe, tapicerka, za:
- mki 56-44-74 |
| TELEHELIOS, Neptun, Sony,
28616 .
Neptun, Helios- dojazd bezpłatny, 31-88videonaprawy, 52-02-78,
63,41-01-66 |
- DRZWI dodatkowe, antywłama- "inne,
'28647
ssie
niowe, tapicerka, kraty, bramy 23-05-95

TELENAPRAWA, 3228-17 | |
TELESONY, ime, videonaprawy, 23-05-95, 52-02-78... |
TELEVIDEOSERWIS, 53- |
12-71 w. 46, 56-33-74
wiek
|

NORD

zaprasza,
e

ATRAKCYJNE

16647/2.

87-11. Sylwester. Narty. Zimowiska.

LOMBARD "Horyzont - niski pro-*

A ooyh

AGENCJA
31-45-24

LOMBARD, Sui Sikorskiego 7, - OLIVIA - Bank informacji. Wolne auTAPICERSKIE, 56-38-77 |
0 - 51-16-88
:
© 26437 s; tokary, mikrobusy, przejazd cudzym samochodem.
.
TELE - Colormat, Neptun, POŻYCZKI, lokaty 52-46- 34
10465/1
inne, 32-37-30, 23-51-04
28038/1 PODRÓŻNIK.
Najtaniej
WROZENIE: Tarot tako. :

TELENAPRAWA - Jowisz,

lat gwarancji, 47-67-10

FOLIE śanitchodawe, antywłamanio-

| p

AGENCJA
Tifani
całodobowa 22-48-66

| MORSKA Agencja Turystyczna, 31-

- Żabianka, Gdyńska1, 57-80-91

ŚW. Mikołaj do domu, 57-49-13 | |

Energomont, 51-29-41

ciwsłoneczne. Stolarstwo. „Lumen 32-27-

ae

U

- maniowe, 31-82-66

31601

HYDRAULICZNE, 43-17-10

tel. 51-60-22, 53-79-83

STOLARSKIE, 81-19-11

7

Wieszcz, 412432 e
Sopot, Haffnera 24/1 51-47-12

PAY
; 30519

22-49-51 - INTERMAX-

dziewczyny, panowie (całodobowo)
23707

obozyioczenia ko-

LOMBARD- pożyczki pod zastaw, |

|

SZKLENIE okien, wystaw, folie antywła-

ać

- DOMOFONY, 57-24-41

a

7

STOLARSKIE,
41-71-03
TY

14438

« 14-05, 20-66-66. Ekspozytura NOT, RajGdynia, 10 Lutego35; 20-47-77 > 26136 . Ska 6, pok. 205, 31-28-61, wew. 205. Koncesjonowane linie Niemcy, Belgia, HolanLOMBARD. samochododia, Paryż, Londyn: Komfortowe autokary,
Wy Gdynia, 20- 39-24.
* również wynajem na zlecenie.

1.20. ża; 1261 100:

STOLARSKIE, 47-85-23 |

MAXITOUR.

27147'

.

56-98-24 EDERA

16647/1

- munikacyjne

- 31-62-08 NAJTAŃSZY lombard

4913

13897

56-37-02
- AGENCJA Ewa

- sylwester, wczasy,

- LOKATY, pożyczki, Pro : zimowiska
10205

A

16647

MAXITOUR

. CENTRUM - Lombard

DOMOFONY "Berg". 512012 tym | STOLARSTWO, 21-12-89 >

a

USZCZELNIANIE okien 10

FOLIE antywiamaniowe PHU „Janex”,

4

56-27-32 - MŁODA, atrakcyjna szuka

MAXITOUR - 41-80-74 - przewo-

A

| 16178

Spo nsora.

Gdańsk - Hamburg, posiłek, napoje, ubezpieczenie w cenie biletu, tel. 41 98-89

'31-70-21 wew. 25 Lombard obok

AGENCJA

i „Amadea”

10467

chy

22586

24-80-05

ISABEL - supertanie przewozy

mis. Wyprzedaż świąteczna. Dom Towarowy, Chylonia, Box 37, *
Sio0o |

57-93-45,

STOLARSKIE - schody, 32-97-29

a

FOLIE i szyby antywłamaniowe, przePA

s,

rodowe; wypoczynek zimowy.

15883

:
AA

codziennie. Przewozy międzyna:

23-10:54 LOMBARD - sklep - ko-

21488.

STOLARSKIE 30-35- 7

29087

STOLARSKIE, drzwi przesuwa:
ne, zabudowy, 52-28-52

o

ul. Goplany 7 „tel.24-80:80

31233

DEKARSKO - blacharskie ocieplanie stry-

HYDRAULICZNE, 23-70-61

ogrodzenia, 32-45-57, 41-86-43

40 do 22.00

s

amochod, RTV,

Capital.

27462

*PARADIS

30458

zy Anglia, Francja, Benelux, Niemcy, Wło:

21-90-14

21451

*AGENCJA całodobowa, 53-64-19.

HIGH-SOCIETY, Elżbietańska
10/11, 31-51-11, mikrobus Kóln -

Zieleniak Ip, pokój 107, 374-234, 374.4-534 |

2a SITODRUK, eklama Pokrafia,z.

ROLLGATE - rolety przeciwwła- - chów, montaż płyt gipsowych, tel. 32-26-

i drzwi profesjonalnym systemem HETU,
tel. 41-63-97
Fa

>

16645

Y E
STA

UPA

29456

rze, Szczecińska 36, tel. 56-10-48

41-21-82, 32-49-71

RA

TELENAPRAWA, 23-52-42 ,

(DOS, NC); - podstawowe Il (Tag, Lotus); Windows 1 (podstawy); - Windows 2

KURS prawo jazdy wszystkie kategorie
*Credo", 32-32-18
15865

EP

No

EH

-

- pod zastaw. Gdańsk, Wały Piastowskie 1,

> RENOWACJA wwarenn, tel. 28-45-95
a
niwar Hz
dy
WY

CHŁODNICZE

DRUKARNIA. Studio
Graficzne. BTCh. Przymo-

KOREPETYCJE - agencja; 41-82-20 b.
KURS „B”, 48-72-83, 41-50-92

i

PRZEPROWADZKI, 57-90-33

CZYSZCZENIE dywanów, 20-12-66

;

- przyjmujemy wszystko - Gdańsk -

PRZEPROWADZKI, pa
53-708 |

DROBNE naprawy domowe, 22-48- e

zaprasza
na szkolenie
komputerowe - podstawowe |

(Word, Excel); - Ventura Publisher

da e

».

CZYSZCZENIE dywanów, tapierki, 2107-33, 20-19-75
e

dojazd, 52-44-60

35076

mieckiego, nowe zapisy do 21.XII, pon.,
wt., czw. 18.30- 20.00, śr. 16.45 - 18.00. +
Politechnika Gdańska, gmach *B”, pok.
305, 41-51-78, 47-75-06, 47-62-89, 56-8751:
o

DD i/

26433

Kolonia. przewo:

HAMBURG, Bremen Kiel, 47-98.

23608

pz

-

28

"LOMBARD. Najlańsze pożyczki

>

10481

. HAMBURG - tanio, s SE
dnie dwa razy w tygodniu, 3 -38

złoto, Gdańsk-Przymorze, ul. Kolobrzeska
» 39F, tel. 53-04-68

29690:

PRZEPROWADZKI 56-408

TELENAPRAWA czytany.

< 53

64028
:

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 21-

zakres!!! - Badanie bilansu!!!, 47-67- 64

+ BIURO - Księgowości!!! - e

EUROSCHOOL - angielski, nie- | CHŁODNICZE 25-48-51 23713
miecki, 20-18-38, 25-48-10
* R
COMMON - instalacje elektroniczne: alarmowe,
antenoFLUENT - kursy angielskiego, niewe TV SAT, RTV, domotono-

KURS B,

PRALKI, 56-61-11

57-28-15

HALLO

27535,

Zbrojowni

22592

- AGENCJA

zy, 41-78-18, ulgi.

i ATZEE

"LOMBARD - samochody, RTV, |

PRZEPROWADZKI, transpor 57 12-68,

32.01

DOMOFONY, alarmy, instalacje, serwis.

CHŁODNICZE -- lodów.
EUROSCHOOL - Szkoła pod- ki,
51-70-91 po tags:
stawowa, 20-18-38, 25-48-10

KURSY

i

*-

"52-73-77

225921

. 14735

złoto, Sopot, al Niepodległości 743, tel.
51-15-5023609

PRZEPROWADZKI owcza: 51 -5954,11.00-19.00
.| 26635

' 24162

99-33

"LOMBARD.

|

as

Gwarancja wiz. Greckie Biuro Podróży - Komandorska 18, 20.00 - 6.00
„Barkost”, Gdynia, Starowiejska1, 21-80'ATENA, 32-11-20
46 wew. 108 |
;

21145

- Gdynia, Morska
171 .

PRZEPROWADZKI - transport, 251

TELEHELIOS, Neptun,
inne, 23-05-95, 52-02-78 |
35081/1

zamrażarki,
ANGIELSKI.

PRALKI, 56-86-72

: PRALKI, 26-46-78

niowe, ocieplające- DEBET usługi księgowo- „ekonomiczne,
komputeryzacja, księgi handlowe, książki
*Sohns-Pol", 39-92-65
9052
podatkowe, wdrożenia programów Tres”,
ROLETY zabezpieczające, produk- - tel. 211-971, 710-528
RE

księgi handlowe, rozliczenia z US i ZUS.
Kościuszki 2 A, 417-224 w. 7

:

e". > CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki,41-

i

niarskie przyjmowanie zleceń

24347

PRALKI, 56-22-47

a

MIKOŁAJ, 56-28-67
om
OKNA.PCV 48-37-51 |
JE
PARKIECIARSKIE, 23-58-17 |
POSADZKI, zbiorniki, 21-18-88
PRALKI - naprawa, 41-50-86 za
| ś:

52.

za”

"pielę: BIURO Rachunkowe
sot..! ROLETY"
:

9

„13814

|.

pieniężne, komis. Pod samochody
prace pożyczki.

ę MASZYNOPISANIE komputerowe, 52-42-

PRALKI, 22-29-38, 23-74-27

PRALKI, 32-51-19

stropy

29808

- Bingo
Klub
Towarzyski,
Gdańsk-Osowa,
GRECJA, wycieczki, sylwester,

z 10-54 LOMBARD" życzki

MALOWANIE, epeowai, 56-48-50,31105

a.
e

CZESC CZENIE „dywanów, tapicerki, 56-

PROJEKTOWANIE, '*kon=" >

54-53
p

ze

tapetowanie,
|

29156

56-51-05- dojazd

- TOURIST

morzem

KĘ

es

2027

"43-59-47 - PALOMA

świąteczne i noworoczne wW górach l nad

BIURO MatymoniaNiy Ewa, : Gdańsk 6,4.

"podwieszane, układanie kasetonów, 2367-19 26790

27562

57-53 :
:
CZYSZCZENIE dywanów, 32-33-45

PRALKI, 23-59-30, 20-99-84 Rok

AUTOALARMY, alamy 23-12-

LEKARZ stomatolog Andrzej Hebel Sopot,

MALOWANIE, 20-74-81 | |
MALOWANIE,

:

skrytka 237, tel. 57-62-42
LIDO - 24-83-88

|

Ciciolina - masaż

| "ORCHIDEA - 41-33-45
Heweliusza 8, 31-48-16, 31-12-15 za**53.68.97- AVALON.
prasza na bale sylwestrowe, wczasy
GDAŃSK

MATRYMONIALNE

MALOWANIE mebli, 43-47-84 |

: CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 23-

z - 14974

AUTO - ALARMY o
32-48-94, 52-48-11, raty
, 6591

two i choroby kobiece

MALOWANIE tapet, struktura, remonty
biur, mieszkań, tel. 25-18-30
25775

|

M

ŻWIR, 27-01-02

28210

MALOWANIE, tapetowanie, 41 38-74

CZYSZCZENIE dywanów toi
35-19

KI26156

PRALKI, 32-55-21

ATESTOWANE zanki, drzwi
przeciwwłamaniowe, 56-22-43

LEK. Anna Szczurowicz położnic-

04

o

8

bezpieczenie mieszkań, drzwi dodatkowe,

| MALOWANIE solidne, 53-92-32

CAŁODOBOWO

rciarskie wkrajuina Słowacji

26776

MALOWANIE, tapetowanie, tel. 53-55,97

85-19

PRALKI, 23-44-48, 20-19.75, 27-09-

ANTYWŁAMANIOWE z:

|
|
|
|

e:

ŻWIR, 22-22-66 |

.

"56.43.96

TOUR. Sopot, Helska

GDANSK - TOURIST He:

13892
20589

-

weliusza 8, 31-48-16, 31-12-15 oferuje | "ASTRA,
wczasy, zimowiska, imprezy na- bezpłatny

ŻWIR, 48-54-76

LODÓWKI, zamrażarki, 32-55-21

TOWARZYSKIE

Wynajem mikrobusów. Ubezpieczenia. |,

ŻWIR przywiozę, 56-00- 34

|. 30285

-

olandia, Bel-.. 1157.69.27,
po Paryż,
gia, Szwajcaria, inne. . tajlandzki.

ŻALUZJE, 92:36-96,7-07-72

27331

Panda

DAP

*

ŻALUZJE, 32-18 49

NOT;

14747

11, 51-66-60 (10.00 - 17.00). Przewozy

©

I KRATY, bramy, ślusarskie 244-489

- CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56:

OAI

bezpłatny,

lety ocieplające, Piekarnicza 1, 32-62-51
w.208
R

HskŹ ogrodzenia, bramy, balkony, 3233-10
31613.

ma | MALOWANIE - tapetowanie, 51-04-73,

CZYSZCZENIE dywanów, 56-88-53 „

- wszystkie typy: Dojazd
ANTYWŁAMANIOWE r. . PRALKI
a”
41-97-74 |

nie 14.00 - 16.00, 41-10-19

R

x:

ŻALUZJE, 24-35-66

a;

16598

Wynajem mikrobusów - kraj, zagranica,
51-33-88

cy, 31-55-25, Brama Wyżynna (siedziba
PTTK) Biuro Brokerów, 31-28-61/407
czew (0-69) 31-46-60

17347

ŻALUZJE pion/poziom, 23-34-74 |

.

.

YOU-TOO - Przewozy międzynarodowe.

Ro -. EURO

+

Tę

30452

siedziba

ŻALUZJE tanio, 23. 57-86

Francja
! je

EST - przejazdy autokarowe - Niem-

ŻALUZJE poduóen %w 000, tel.51 05 99

27915;

LODÓWKI, 24-88. 70 usługi pa

z

z ZESPOŁY - wesela, 53-49-89

KRATY, zabudowy balkonów, 48-76- ró

ya
A
z

CYKLINOWANEE, 234020 |
:
CYKLINOWANIE, 52:16:69 |

Posezonowa obniżka cen. W grudniu: 30

i Łostowicka 32

711534
264678
53-14-09
53-1840

.: 28362

WSZELKIE usu slaski 7 21 59 7

KRATY, podana drzwi metalowe, 0
-VAT, 57-20- 17
10531

CYKLINOWANIE, 373221 |

POMNIKI granitowe i grobowce.

CS

pia. Gdańsk, Aksamitna1, rej. tel. codzien

sizes

e

- ANTENY, 31-36-64

urolog. konsultacje, USG, cystosko-

MEnĘGR ża

ANTENY 41-89-97

m

KRZYSZTOF Szkarłat specjalista

u

+ CYKLINOWANIE,
| CYKLINOWANIE,
PARKIET eksportowy gwarancja, rachunki, 47-75-31,
06 ć CYKLINOWANIE,
PARKIET (wasny, powierzony).
mozaika. Układanie, cyklinowanie. „Maan” - PCYKLNOWANIE,

ANTENY, 51-40-47

- 27904.

LOGOPEDA, 41-52-29.

Roczna gwarancja, własny- powierzony.
Tel. 57-06-69
Pod
okay

PRALKI krajowe, za29.
chodnie,

27811

Również narkoza

26697

| WDEOFILMOWANE, 41 14. 54 *

zabudowy, > Ek

WALKER - 39-65-05. Sylwester, ferie.
Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria,

EIDPOL, 31-15. dt. "Weekend sylwe-

1

|

2838

10466,

i Strowy; zima - kraj, zagranica, Tajlandia;
"inne. Przejazdy

27962

|

LODÓWKI, 32- 51 19

- CYKLINOWANIE, 20-74-81

30917

ao

10792

GABINET Chirurgii Ogólnej i Kosmetycznej - Lekarze specjaliści: Ewa KlimkiewiczWiesiołek i Mieczysław Ledwożyw. Sopot,
Pułaskiego 33, tel. 51-74-39, poniedziałek
- piątek 16.00- 18.00
24816

£

eksportowy.

ANTENY -32-91-31

GABINET stomatologiczny. Oksywie, Biała

GINEKOLOG, 41-19-85

:

PARKIET

ANTENY najtaniej, 31-81-49 |

23582

Jk

10180

ALARMY - inżynier elektronik, 3174-79
i
:
A
ALARMY, 56-33-74
u

BADANIA lekarskie, wstępne, okresowe,
kierowców oraz inne, lekarze: przemysłowy, internista, reumatolog, neurolog, psycholog i rehabilitacja. Przychodnia Lekarska "Senior", Gdańsk, Wały Piastowskie
24, 384-302, godz. 10.00 - 18.00
9861_

GABINET pielęgniarski, 41-29-58

28025

- ALARMY
- ubezpieczenia, 53:29:77

30487

2, 25-11-13

Anteny sat. (sprzedaż,

KRATY| - oooAne

CYKUNOWANE, 588688

* CYKLNOWANIE, 268495 |
NEPTUN - naprawa, przestrajanie,
pilot, tanio, 22-24-96
:CYKUNOWANIE, 32-742 |
ODNAWIANIE mebli skórzaCYKLNOWANE, AA)
nych, tel. 32-58-01, 10.00 - 18.00 rBigaki
PARKIECIARSKIE, 32-19- CYKLINOWANIE, 3206-10

35083

ALARMY, 37-06-89
ALARMY, 27-07-92

APARATY słuchowe, dobór, serwis, 3241-87.

Ignacy Pirski, 52-06-96

.

ontaż) - Raty.

ćwiczenia,

Wrzeszcz, Uphagena 8, 41-30-40

y, 57-27-27

nia, konstrukcje, pawilony, 248-973

SYLWESTER: Egipt - 29 000 000,- Izrael
30 000 000,- Tunezja 11.000 000,- Maroko
22 000 000,- Cejlon 27 000 000,„Holidays” 41-27-61

przez.

|;

. WIDEOFILMOWANIE, 41-61-01

rOkanie 24-47-17

"Skok

"tel. 31-

* 027038

KOWALSKIE, ślusarskie, drzwi, o

|

CYKUNOWANE, 20435 Sc

A

"WIOEOFINOWANE 3240-13

32082...

-OKLNOWANE 560195 | RA

MOZAIKA drzwi, niskie w raba-

TELEVIDEO-

ERWIS.

WETERYNARYJNE- ay
domowe, 56-89-56
20854
ZEZ

- video i inne

PRAWA, roczna gwarancja

29151 '

tojańska 98, 20-16-67

37-34-27
- HYDRAULICZNE. | x
57-23-83 - WIDEONA-

AA

CYKLINOWANIE 536385
|
CYKLINOWANEE, 57-26-19 |

sa-Solid i innych. Lares, Gdynia, ul. Świę- |

serwis (bez VAT-u) 32: :37-30, 23-51 04. R

Gdańsk, al. Zwycięstwa 43, poniedziałek,

czwartek 14.30 - 17.00

- TV

ssoż.

zamków: Gerda, Abloy, Ewa, As-

"NAPRAWA „pralek, lodówek, 24A

ZCZUFowicz- rozrodczość, oi

CYKLINOWANIE, 252935

MONTAŻ - autoryzowany serwis

31092

- KAFELKOWANIE,

DO Europy z Mak - To-

WESELA - gospodyni --lokal - nocleg bez-. - okrągły rok”. Licencjopłatny, 39-04-88 *
nowane, komfortowe
; 1 (20604
sl. 31-36-30
autokarowe, -

KAFELKOWANIE, remonty, malowanie, :
tel. 51-50-28.

64

108077

LODÓWKI, zamrażarki,
- gwarancja, 51-84-61

23613

szne, gnejoiookze, położnicze, urologiczne, szyi, piersi. Gastroskopia, EKG, laboratorium. Biopsje, zabiegi chirurczne
go
ngologiczne.. Terapia bólów.
Prof.
nekologia. Tel. 20-18-11

LIMUZYNA, 23-40-21

e

| CYKLNOWANE bezkurzowe 32-1497,, |
| CYKLINOWANIE 530940 | |

31078

USŁUGI

ŻALUZJE. producent Urbaniak, | KAFELKOWANIE, 52-45-00

BIURO UlmaCZGi. 53-34-08 31125
_

e

KSiĘGI przychodów, VAT, Orgtech,

8912

o

BIURO rac kowe Oliwa, peróowsg
26, 52-24-38
zs

R-2055

KRATY drzwi, zabudowy, ogrodze-

Li.ll, pilot wycieczek, studium inspektorów

- KAFELKOWANIE, 32-56-32

a

uristem,

gwarancji oraz hydrauliczne,
tel. 71-35-13

95 tys. Gdynia, Słupecka 21 (od Warszaw
skiej), 20-62-40, Gdańsk, 32-29-04 *

i podłóg. Szybko. Rachunki, tel.
57-03-75

23607

„poziome, pionowe, nawierzchniowe; Gdynia, Wielkopolska 154, 22-48 97, 24- :28.56

lekkie ścianki działowe, kafelkowanie,
prace wyburzeniowe, układanie boazerii

Polsce organizuje konferencję nt: VAT inf.
tel. 41-25-30
| 12514

PROF. Andrze Szczurowicz - położnictwo
i choroby kobiece - przyj:

„

VIDEOFILMOWANIE, 31-20-79

KAFELKOWANIE,
Ę
79-12-62
- KAFELKOWANIE; wysoka jakość,5 lat

pów EA 31-

ŻALUZJE producent Hanles

monty i adaptacje
wnętrz: malowanie, tapetowanie, |

FAA

STOWARZYSZENIE

zi

KOMPLEKSOWE re-

PRAWO jazdy Auto-Szkoła, 21-14-03,

Śląska35, od 10.00 - 17.00, Cinquecento,

speae

czwartki 17.00, 41-25-93

przenośne, 22-21-16

29098

ci, EKG komputerowe. USG stawy, dorośli,
dzieci. Gastroskopia, Rektoskopia. Labora-

ŻALUZJE

KOMINKI, nowoczesne, piece

NIEMIECKI - tłumaczenia przysięgłe i
korepetycje. Zaspa, Startowa 13 i/9 po
17.00

Medyczne
nia,
Starowiejska
4
ście
esa
13-59 OLA
.00
- 20.00, sobota 8.00 15.00. Echokardiografia dorośli, dzie-

"Arkadiusz", 41-73-68

12509

BALT-TUR przewozy mikrobusami i
autobusami - Europa, do Niemiec zniżka
100 tys. zł, - narty - Austria, Francja,
Słowacja, - rejs karnawałowy po Morzu
Śródziemnym, - wczasy odchudzające w
Jastrzębiej.Górze, - turystyka zagraniczna
ikrajowa - bogata oferta, - wizy: Hiszpania,
Kanada, USA, inne, - ubezpieczenia
osobiste i komunikacyjne, - wynajem
mikrobusów. Sopot, ul. Kościuszki 12, tel.
51-64-44, 51-75-14
:

:

R-2168:

PRZESYŁKI
ekspresowe,

najtańsze

pomiędzy Warszawą, Gdańskiem,
Olsztynem, Białymstokiem, Poznaniem,
Szczecinem, Łodzią, Katowicami,

Krakowem

- już od 2200. zł/kg.

VAN”. Gdańsk 43-23-06, Warszawa
38-92-14, w. 204. Zainteresowanym

prześlemy pełną ofertę cenową

PRZEWOZY tanio, 23-41-84,
713-798

_

SPEDKON

26477

ranspor spedycja

213-292

TRANSPORT

8631

-ka, raka

BALT-TUR - schudniesz i wypoczniesz w

1,2t, tel. 399-666

22

czasie ferii zimowych w Ośrodku Leczenia
Nadwagi i Chirurgii Plastycznej w
Jastrzębiej Górze. Sopot, ul. Kościuszki
12, tel. 51-64-44, 51-75-14
zach

KRAJ, zagranica
48-51-83
:

30292

BEZPOŚREDNIE
przejazdy.
do
Londynu, Paryża, Rotterdamu.
Wizy - Australia, Kanada, Indie, inne,

narty. „Holidays” 41-27-61
MIKROBUSEM, 57-57-52
MIKROBUSY, 21-13-63

|

14744
26871

OSOBOWO - bagażowy, kraj, zagranica,

25-29-34

26839

TRANSPORT - kraj, zagranica 1,6 t, 57-

94-94

TRANSPORT najtaniej 22-43-97
TRANSPORT 4 - 12 ton, 39-05-11

10604
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m

ńsk

A

; Gdańsk

ia.

Gdańsk

yz

24

CLAN NATO]

411E 128 KANAŁÓW

- STEREO WEGENER PANDA

|

:

Gdynia

ĄeT

zestaw

ZZA DraSZAINY ha zakupy |

: POLSKA GRAFIKA

11. Sopot, Grunwaldzka 38 a, 51-04-07 (biurowe)

PSY

Orłowo

|

ul. Chmielna
74/76 | Wrzeszcz — Al. Zwycięstwa 238
tel. 31-28-94
| pietra

UL Partyzantów 27 b

pom
DDD

O ALOBTE

D D

b

Db

be)

|)

) b b

'

M b M M b

SS

Spy arię

OJA|

|

dostarczamy

codziennie

własnym

- Bateie RÓ: KIA

Sprzętema

Baterie R-6, R-14, R-20, 9 v, laskie 3RI2

- spycharka Białoruś”
- koparka sam. Star K-407 B

transportem.

ZAPEWNIAMY CIĄGŁE DOSTAWY!

Oferty prosimy składać w sekretariacie spółki *SNG”, ul. Wałowa 46 do dnia 28.12.1993 r.

DELTA rl Ss a akc stosujemy korzystne rabaty i dogodne formy płatności.
:
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
pe
e)3 KARSIN: | AU
sz!
Y

EA

Poszukujemy lokalnych dystrybutorów.

otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 1993 r.o godz. 9 00 w Dziale Transportu.

"SNG"

ACR

ponad 100 wzorów
ŚCIENNE
ZEGARY
-a
GLUE
e

ogłasza przetarg nieograniczony
na świadczenie usług sprzętowych niżej wymienionym

CA TTA

OFERUJEMY!

S.A.

GDAŃSK”

w Gdańsku, ul. Wałowa 46

© szeroki asortyment wyrobów kol Pr RAA TN i mięsnych
U wędliny paczkowane próżniowo, hurtownia Gdańsk, ul. Rzęsna 3.
Towar

(s(t

M)

<SĄAUR NEPTUN

OLA

4. Tczew, ul. Obr. Westerplatte 12, 31-34-49 |

9

DI PRZETWÓRSTWA NA

UBOJNIA Z YO

Te

(GH) (CZT

"GNATEX".

FIRMA

BT

. 2118 e FA Jaszczurczego
17,.33-61-33
5

e

7

SS

(CG FR
©
Lt

CZCAC
Sa CZCĄ
GL
L
L
L
(

S.A., ul. Wałowa 52 w

Gdańsku.
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Koleżance

KATARZYNIE MOJSIEWICZ
wyrazy

z powodu tragicznej śmierci

z powodu

OJCA

Uniwersytetu Gdańskiego.
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Specjalnych.

Elbl 1

TEŚCIA

w kościele św. Mikołaja w Gdyni- Leszczynki. Pogrzeb tego samego dnia o godz. 10.30

ik

na cmentarzu w Gdyni-Cisowej.

MY

|

MIKULSKI
a

składają
Pracownicy

:

Rade z

zarzą

wz Biura Projektów Budownictwa Morskiego

Projmors*,

PTHM w Gdańsku.
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Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarł
składa

Poprążone mu

Dnia 14 grudnia 1993 r. zasnęła na zawsze nasza najlepsza
Matka, Teściowa, Babcia i Prababcia

MARCIN

ś. Tp.

MARTA

PRZELASKOWSKI
:

>

Pogrzeb odbył się 17 grudnia 1993 r.
Msza św. za Dusz naj Odo
ne

Nie można wprost w to uwierzyć
- Jego wola działania, pogoda ducha

i zaraźliwy optymizm w pokonywaniu trudności,

życzliwość i ufność do innych, uczynność i humor,
z czegoś, z czym stykaliśmy się na co dzień stały się
nagle czymś, co jedynie możemy wspominać...
Wśród wielu zrealizowanych Jego pomysłów,
które nawet trudno wyliczyć, wyróżnia się
niedawno otwarty Ośrodek Narciarski "Prof-Ski" na

Morenie: ies

o

i

iei

Synowie z Rodzinami

ś. fp.

iarze...

zupełnie już nie ten sam.

Żegnaj, Przelaku!

AE
Przyjaciele

z Akademickiego Kiubu Narciarskiego

LESZKA

ś. fp.

Lrsau Varitsi.

Pograteni

Re

|

z

serdeczne podziękowania składa

z powodu śmierci

oraz łączyli się z nami w smutku serdeczne podziękowanie

składają

Żona z Rodziną

Dyrekcja oraz Koleżanki ii Koledzy
z Polskiego Rejestru Statków.

A

T

K

serdeczne wyrazy współczucia składał
: rog.

po Usługowano

Ez

12787

_

yt

lego.

ańskim.

HUDLNTA

|

Koleżanki i Koledzy

13126

po

Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom, Kolegom z pracy
i Wszystkim Znajomym za okazaną pomoc, wspólną
modlitwę i udziałw uroczystościach pogrzebowych

i

z Przedsiębiorstwa Produk

wyrazy współczucia Rodzinie składają
Koleżankii Per
R OStudium Wychowania
Ai Finago

Lekarzom, Pielęgniarkom i Kapelanowi Oddziału
Chirurgicznego Szpitala na Zaspie oraz Ks. Adamowi,

Naszej kochanej Koleżance
ALICJI TOMACZKOWSKIEJ

OJCA

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ

29825

Żona z Rodziną.

o

odu śmierci
powodu

31496

:
PRZELASKOWSKIEGO

GŁADYSZA

NI

LANGOWSKIEGO

MARCINA

ZENONA

Kol. IRENIE CZARNECKIEJ
wyrazy serdecznego współczucia

w Gdyni.

Z powodu śmierci naszego serdecznego
Kolegi i Przyjaciela

ś f p.

LACHOWICZA
a

Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej

29520

Wszystkim, którzy uczestniczyli

na cmentarzu Srebrzysko.

DA

składają

w odprowadzeniu na miejsce spoczynku mojego Męża

:

o

MATKI

|
składają
Dyrektor i Współpracownicy

12420

Msza św. odprawiona zostanie 20 grudnia 1993 r. o godz. 7.30
w kościele św. Stanisława Biskupa przy ul. Legionów 11.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.00

Wszystkim, którzy uczestniczyli w odprowadzeniu
na miejsce wiecznego spoczynku drogich nam Zwłok
BER

dnia

Z głębokim żalem w sercu żegnamy
Naszego Kolegę i Przyjaciela

ż, miejsce spotkania

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Koledze JANUSZOWI ZAWIŚLAKOWI

22 grudnia 1993 r. o godz. 10
w kościele NMP *Gwiazda Morza” w okocie,

ia R wszyscy spotykać

rol

i gór będzie od 10 grudnia 1993 r.

nią

M

Panu

|. ROMANOWI CHYLIŃSKIEMU

OJCA

JANKAU

z d. STOPOWSKA

:

nareszcie przez cały

Szczere wyrazy współczucia
z powodu zgonu

————

ś. fp.

89

FROVAMU

29577

Odszedł od nas

ka

ka tel. 38-59-15

zgębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 grudnia 1993 r.
zmarł nagle nasz Kolega i długoletni ceniony Współpracownik *

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 20 grudnia 1993 r.

Pracownicy

Spółki Pol-Levant - Linie Żeglugowe

ś

ŻONY

Pogrzeb
odbędzie się ea
21 grudnia 1993 r.
g
o godz. 12.00 na cmentarzu
Łostowickim.
Zawiadamia nieytulona w żalu

OP AŁU

eg]

wzw daoki są śmieję

Pani ELŻBIECIE MALEWSKIEJ
ak powodu zgonu

żył lat 76

.
składają

AD

GROBLA

: ANC

LIBELT

składają
Koledzy
ktoratu
ao

s

EUGENIUSZOWI

ZDZISŁAW

BRUNON KLAWIŃSKI

: OJCA

Handlowego

należy
I
składać w Sekretariacie Spółki w ciągu 7 dni od daty ukazania się osłosena

$. fp.

-

Działu

.

ś. fp.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 grudnia 1993 r.
zmarł nagle nasz kochany Mąż, Ojciec, Dziadeki Pradziadek

śmierci

z

o

z

w dniu 17 grudnia 1993 r. zmarł

śmierci MĘŻA

Koleje

BEA

Dyrektorowi ANDRZEJOWI OSIECIMSKIEMU
oraz Jego Małżonce wyrazy serdecznego współczucia

TESCIA

współczucia

-- wiek
do 35 lat,
operatywność w

Po długiej i ciężkiej chorobie,

|

MOJSIEWICZA

e składają
Trener, Koleżanki i Koledzy
. .. Z Sekcji Narciarskiej

z powodu

3-00-7

MIECZYSŁAWA

OJ

. zatrudni:

Kierownika

- doświadczenie w prowadzeniu działalności handlowej,

860 tys./1t + VAT
DOSTAWY NA TELEFON

serdeczne wyrazy współczucia

km

BROS

| Gdańsk. ul. Matejki 6 (p. 314). tel.: 58/470-303. fax 41-76-01

Koleżance

w Gdańsku, ul. Kilińskiego 1-5

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,

Blacha trapezowa już od 102 500,-

EMILII PRZELASKOWSKIEJ

8144/MD

Spółka Hevelius Brewing Company Ltd.

BUTON PPH ALFA|_ |
Gdańsk, ul. Żaglowa 2 |

i plastisolem do natychmiastowej sprzedaży
oferuje

|

AUTORYZOWANA DYSTRYBUCJA I SERWIS
8

Czy

I

Blachodachówki i blachy trapezowe pokryte poliestrem,

5 0-40-7A

|

RYDLEWSKIEGO
31824

serdeczne podziękowania składają
ona z Rodziną.
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6.00
9.00
9.15
9.30
9.55
10.05
10.55
. 11.00

Kawa czy herbata?
Wiadomości —
Mamaija
Domowe przedszkole
Porozmawiajmy o dzieciach
„Dynastia” (220) - serial USA
Muzyczna „Jedynka”
Przyjemne z pożytecznym

11.20 Gotowanie na ekranie

11.40 Szkoła dla rodziców
12.00 Wiadomości
12.15 „Family Album” (12) - język
anglo-amerykański
12.40 „Muzzy in Gondoland” (12) jęz. angielski dla najmłodszych
12.45 Luz - program nastolatków
13.30-15.55 Telewizja Edukacyjna
13.30 Szkoły w Europie: Niemcy „Edukacja ustawiczna - wymóg
życia”: „Rehabilitacja zawodowaw

Niemczech”

13.50 „Między sztuką i inkwizycją.

Świat Veronesego” - film dok.
14.50 „Po nas choćby potop” - program proekologiczny
14.55 „Pokolenie proekologiczne”
15.05 „Po nas choćby potop” (2) program proekologiczny
15.10 „Strażnicy przyrody”
15.20 „Po nas choćby potop” (3)
15.25 „Nie tylko polski problem”
(wywiad z profesorem uniwersytetu w Gwatemali)
15.55 Program dnia

7.30 Panorama

ką:

7.30 Panorama

7.35 Przeboje „Dwójki”
8.05 Dzień dobry,
tu Gdańsk

8.35 „Przygody kaczorka Jonata-

dzieci (powt. Js

na Alfreda Kwaka” (1)

8.45 „5 dni z życia emeryta”
serial TVP (powt Kx
9.45-10.45 „Czego się Jaś..” - blok
programów u
|
. 9.45 Ojczyzna -polszczyzna
10.00 Międzynarodowy Festiwal
Ziem Górskich
10.15 Wspólnota
w kulturze —

Studio „Dwójki”

9.00
9.15
9.40
10.05

„Pokolenia” (451) - serial

„Ona” - mag.
„Muzzy in Gondoland” (12)
- jęz. angielski dla najmłodszych

„Reporters” (11) - język an-

10.10

:

7.35 Jaka jesteś...
8.00 „Ciuchcia” - program dla

gielski dla młodzieży

10.45 Historia - współczesność:

10.20 „Muzzy comes back” (12) język angielski dla dzieci
10.25 „Alles gute” (11)- jęz. niemiecki dla początkujących
11.00 Panorama
11.05 Studio „Dwójki”
11.10 7 dni polskiego sportu
12.00 „Styl romański w Austrii” film dok. prod. austriackiej
13.00 Panorama
13.05 „Czterdziestolatek - 20 lat
później” (3) - „Aukcja, czyli
ojciec założyciel” - film TP

„Górnicy Kopalni Wujek”

11.15 W kraju Zulu Gula - pro11.30
12.00
12.10
12.15

gram rozrywkowy
Pegaz - magazyn aktualności kulturalnych (powt.)
Wiadomości
Program dnia
„Wcześnie urodzony”- film
fab., reż. Krzysztof Gruber

(powt.

14.00 Życie obok życia - program

|

13.35 Tylko w' „Jedynce” - propublicystyczny

publicystyczny

15.00 Moje książki: ojciec Jan Gó- |
ra
15.30 Powitanie
15.35 „Przygody kaczorka Jonatana Alfreda Kwaka” (1)- serial animowany

1435

„W Tabirynoie: telenowela

TVP (powt.)

15.35 Szafa - program rozrywko-

wy (powt.)

15.55 Program dnia

16.00 Panorama
Luz - magazyn nastolatków
16.00-17.00 „Czego się Jaś...”
16.05 Studio sport- „Narty”
Muzyczna „Jedynka”
16.00 A ty im muzo podaj ton
. 16.15 „Jean Pierre Rampal w WarTeleexpress
16.20 Mistrzowie współczesnego
szawie”
Kwant
:
kina - Jerzy Kawalerowicz
16.40 Przegląd kronik filmowych
Prawnik domowy (7) - Adopcja
17.00 Teleexpress
17.15 Polska Kronika Filmowa
„Roseanne” (23-ost.) - serial
17.15 Słoneczne studio
17.30 „Pokolenia” (451) - serial
komediowy prod. USA
18.00 Rewiżja Nadzwyczajna
18.00 Panorama
18.30 Ilustrowany miesięcznik literac18.25 Pan Adam - Obraz XI
18.03 PANORAMA
ki (3)
18.50 Wydarzenie tygodnia
18.35 Koło fortuny - teleturniej
19.00 Wieczorynka „Benjamin Blum19.20 Dobranocka :
19.05 „Ostatni rok - Titanic 1989 chen”
1930 Aoc
1990” (2)- film dok.
19.30 Wiadomości
16.05
16.50
17.00
17.20
17.40
18.05

20.00

Prosto z Belwederu

20.20 Teatr TV - Roger Hall: „Jogging”
(90 min.), reż. Anna Minkiewicz,

wyk.: Piotr Machalica, Magdale-

na Zawadzka, Marek Kondrat, Joanna Żółkowska, Wojciech Wysocki, Agnieszka Kotulanka
22.00 Miniatury: Bronisław Troński „-:. W Ostrej świecisz Bramie”
22.10 „Ptaki wracają” - reportaż
* 22.40 Leksykon polskiej muzyki z

23.15 Gorąca linia - red. Jerzy Ba- |
czyński
23.25 Muzyczna „Jedynka
23.35 „Życie na sprzedaż” (3) - serial
prod. włoskiej
1.00 Przeboje Bogusława Kaczyńskiego: „Władysław Kłosiewicz”
1.50 Zakończenie programu

13.00 Magazyn informacyjny ZDF
13.45 „Sprawa Fricke' go” - film dok.
. 14.15 „Talk Thoelke” - talkshow
15.45-,Sto arcydzieł”: „Ruiny teatru
greckiego w Taormina”

20.00
20.00 „Błyskawice”
(17)
- 20.10
„Mistrz”, cz. 1 - serial USA
20.25 Auto
21.00 Panorama
21.00
21.30 Sport
21.25
21.40 Reporterzy „Dwójki”
21.35
22.05 Noc detektywów- „Kojak” ' kryminalny, prod. USA ( 91
min.), reż. Richard Compton

(16)

0.05 Program na wtorek

. 0.10 „Śmierć leszczom” (T.
-

„Mistrz”, cz. 1 - serial prod.
USA
1.20 Zakończenie programu

9.00 „Podróże z DSF” (powt.)
9.30 Magazyn sportowy —

sa” (ost.) - film dla dzieci

17.00
17.10
17.15
18.00
18.45
18.50
19.00
19.20
19.30
20.00

„Wiadomości dla dzieci
Wiadomości
Magazyn religijno-społeczny
„Migawki z Austrii” - magazyn
regionalny
„Los człowieka” - serial krym.
„Piaskowy dziadek”
- serial
Wiadomości
Rozmowa dnia
„Computer Show” - magazyn
Wiadomości

20.15 „L'Enfance Nue” - francuski
dramat obyczajowy, 1968, reż.
Maurice Pialat (80 min)

2135 „Złudzenia wzrokowe wywołane przez słuch” - film dok.
22.00 Magazyn informacyjny

Love) - program rozrywkowy
0.50 Siedem dni polskiego

sportu

— *

1.40-7.30 Przerwa

9.00 Narciarstwo alpejskie: PŚ
* - mężczyzn w Alta Badia

11.55 Telegram z giełdy
12.00 „Zwariowane rekordy” |
12.30 AE OK”: porady kuseyje:

15.55 „Liryka dla wszystkich”

16.05 „Siebenstein” - serial dla dzieci
16.30 „Fantastyczne bajki Terry Jone-

„Rytm serca” - film fab.,

potrójny C-dur, op. 56
0.00 Panorama

res do zrobienia” - film dok.
0.00 Panorama
0.10 Noci stres
0.25 Dni Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w 60.
1.00

Gość TV Polonia

van Beethoven - koncert

„Znaki zapytania” - „... inte-

rocznicę urodzin
„Błyskawice”

Panorama

reż. Zbigniew Kamiński
23.00 Godzina muzyki - Ludwig

„Śmiertelna słabość” - film

23.35

Prosto z Belwederu
„Klub 21” - cz. 5 - program rozrywkowy

10.00 Narciarstwo alpejskie: PŚ - slalom gigant mężczyzn
+" w Madonnadi Campiglio

11.30 Narciarstwo: PŚ w akrobacjach w Piancavallo

13.00 Akmalności giełdy frankfurokiej
13.45 Trening z DSF

12.30 Narciarstwo alpejskie: PŚ -

15.00 Magazyn sportowy (powt.)

12.50 Narciarstwo alpejskie: PŚ -

14.00 „Historia Formuły 1” (powt.)

16.00 Koszykówka: liga niemiecka

(powt.)

17.00 Piłka

nożna: Bundesliga

slalom gigant mężczyzn (najważniejsze wydarzenia)
slalom gigant mężczyzn

14.00 Mag. sportów motorowych
15.00 Golf: MŚ w Montego Bay
17.00 Mag. dziwnych sportów
17.30 Biathlon: PŚ w Pokljuka

(powt.)
18.00 Magazyn sportowy

18.30 Narciarstwo alpejskie

18.30 Futbol amerykański
19.30 Magazyn sportowy

19.30 Wiadomości sportowe

20.00 Jeździectwo: PŚ w skokach
w Londynie

22.00 Piłka nożna: liga hiszpańska
23.00 „Ring wolny”: wrestling kobiet
w
23.30 „Monster Trucks” (powt.)
0.00 Piłka nożna: liga hiszpańska
1.00 „Ring wolny” (powt.)

20.00 Kręgle
21.00 Wyścigi samochodowe: NA SCAR w USA
. 22.00 Boks: walki zawodowców
23.00 „Eurogoals” - najciekawsze
bramki tygodnia
0.00 Magazyn golfowy.
1.00 Wiadomości sportowe

5.40 „Detektyw Remington
Steele” - serialkryminalny ,odc. 43
6.30 „Posterunek przy Hill
Street” - serial sensacyjny
8.45 „Gigi la Trottola” - odc.
65
:
9.05 „Kapitan Hawk”
- serial
dla dzieci odc. 136
9.30 „Detektyw Remington
Steele” - serial
10.45 „Maria” - serial, odc. 77
11.30 „Dziewczyna z Beverly
Hills” - dramat USA,
1985, reż. Corey Allen,
wyst.: James Brolin, Lisa Hartman, David | —

7.00-10.00 Dzień dobry Trójmiasto
7.20 Bajkowy świat

Hemmings (110 min.)

12.30
13.00
13.10
14.00
15.00

Wideoklipy
Groch z kapustą
Wideoklipy
Muzyka live
Groch z kapustą

15.10 Bez negatywu
15.40 Bramki, punkty, rekordy
16.15

„Czarodziejskie zwiercia-

dełko” - film animowany
dla dzieci, odc. 58

16.40 „Rodzina Trappów”

- film

anim., odc. I

17.05 „Kapitan Hawk” - film
anim., odc. 137
17.30 Wiadomości lokalne
18.00 „Detektyw Remington Steele” - serial

7.30

9.00
10.00
10.30
11.00

„Szpiedzy

i kochankowie

z Beverly Hills” - komedia
prod. USA, reż. Gary Graver, wyst.: Mario Romeo
Milano, Charles Pierce
Nasi goście
Bajkowy świat
Szkoła w telewizji: nauka j.
angielskiego - lekcja 2, nauka
J. niemieckiego - lekcja 2
Historia westernu * John
Wayne

- „Pogranicze bez-

prawia” - prod. amerykańska 1935 rok, reż. Robert N.
Bradbury, wyst.: John Wayne, Sheila Terry
12.00 Nowiny i pogoda - serwis
informacyjny
12.10 M-3 - Magazyn muzyczny
młodych
13.00 „Zaczarowane trampki” -

14.40 Sky Studio - magazyn publicystyczny
15.00 Nowiny i pogoda - serwis
informacyjny
15.15 Sky Top
15.30 Szkoła w telewizji: - nauka j.
angielskiego - lekcja 2, nauka
j. niemieckiego - lekcja 2
16.00 „Rewanż Mobstera” - film
sensacyjny prod. włoskofrancuskiej
17.30 Nowiny i pogoda
17.45 Sky Studio - mag.public.
18.20 Baw się razem z nami- Quiz dla dzieci
18.30 Bajkowy świat
19.00 Historia westernu * John

Wayne - „Pogranicze bezprawia” - prod. amerykańska

i pogoda
20.00 „Jeden bilet na dwóch” - 20.00 Nowiny
komedia USA, 1987 r., reż. 20.10 „Powrót do raju” - dramat
prod. USA
John Huges, wyst.: Steve
22.00 Pasjonaci - felieton filmowy
Martin, John Candy, Ri| 22.30 Szkoła w telewizji - nauka j.
- chard Herd (100 min.)
angielskiego - lekcja 2, nauka
21.45 Wiadomości lokalne
. J. niemieckiego
- lekcja 2
22.05 „Posterunek przy Hill Stre23.00 Nowiny i pogoda - serwis
et” - serial
informacyjny
23.30 Krzyżówka szczęścia
23.15 „Wyższe wykształcenie” 23.30 Kronika
komedia prod. USA
0.00 Puls miasta
0.50 Pasjonaci - felieton filmowy
0.10 Wideoklipy
1.20 „Krwawe pieniądze”- film
0.30 „Spokojnie, to tylko awasens. prod. USA, reż. Steven
ria” - komedia USA
A.Hull
2.30 Bez negatywu
3.00 Nasi goście
3.00 Bramki, punkty, rekordy
4.00 „Śmiertelny nakaz” - film
3.30 Wideoklipy
sens. prod. USA, wyst. Jean5.40 Powtórka filmu z godz. 18
Claude Van Damme
6.30 Powtórka filmu z godz. 22
5.40 Z sal koncertowych
7.20 Wideoklipy
6.30 Muzyka na dzień dobry
8.00 Puls miasta

wykorzystanie - serial |

17.30 Od małpoludów do małp serial dok.

18.00 Metra wielkich miast: Tokio - serial dok.

18.30 Na ryby- serial dok.
19.00 Tylko w Hollywood- serial dok.
19.05 Poza rok 2000 - magazyn
popularnonaukowy

20.00 Ekstremiści: Mark WeIman - sparaliżowany ryzykant, serial dok.

20.30 Małpy skalne: Urok skalnej wspinaczki

- film

dok.
21.00 Odkryj świat dzikich zwierząt: Koala - serial dok.

22.00 Terra X: Saharyjskie malo-

widła naskalne - serial

22.30 Pacifica: Opowieści mórz
południowych - serial

16.15 Bulldożer - mag. muzy-

17.45 Weekend z wędką

18.03 PANORAMA
18.30 „Konie arabskie” 3/4
18.55 Temat wiejski
19.10 Filmowe studio „Trójki”
19.30 Wiadomości
20.00 Panorama
20.05

13.00 „Mila Superstar”

13.25
13.30
14.00
14.15
14.20
14.45

Vampy
„Belle i Sebastian”
„Dzikie łowy Grumpa”
Vampy
„Nastolatki z Beverly Hills”
Vampy

14.50 „Dookoła

świata z Willi Fo-

giem”
15.20 Vampy
15.25 „Mikołaj i jego rodzina”
15.55 Vampy
—

16.05 „Śpioch i ferajna”
16.30
16.35
17.40
17.45
18.20
18.50
19.00
20.00
20.15
21.10
22.00

Vampy
„Daktari” - serial
Wiadomości
„Ruck Zuck” - teleturniej
„Proszę o uśmiech”- magazyn
rozrywkowy
Wiadomości
„Powrót anioła” - serial (powt.
z godz. 11.25)
Wiadomości
„Cover Up” - serial
Studio sport: wrestling WWF
„Wild Palms” - thriller, USA
1993, reż. Oliver Stone, wyst.:
James

Belushi, Dana Delany,

Robert Loggia, Kim Cattrall i in.
(89 min) Polityk Tony Kreutzer
dąży do wprowadzenia nowego
rodzaju holograficznej telewizji,
która umożliwia transmisję nie
tylko obrazu...
23.55 „Pulaski” - serial
0.50 „Cover Up” - serial (powt.
z godz. 20.15)

1.35 Magazyn reklamowy
1.50 Studio sport

9.03
9.45
10.03
10.45

Magazyn dla kobiet | *
11.00 Haindling - koncert live
Gimnastyka
11.45 Studio sport
Korespondencje ze świata
. 12.45 „Zwierciadło czasu” *: Uro„Prawo w Niemczech - równi
dzony przed 85 laty: Oliver
wobec prawa
Messiaen (powt.)
11.03 „Pieniądze albo miłość” - za13.00 „Prawo do miłości”- serial
bawa quizowa dla samotnych
13.30 „Media a wychowanie” (2/2)
12.45 Przegląd wydarzeń
- film dokumentalny
12.55 Przegląd prasy
14.00 „Sprawca - ofiara - policja” 13.00 Magazyn informacyjny ZDF
program publicystyczny
13.45 „Świat zwierząt”: chruściki
| 14.30 „Europa i świat”: „Listy do
14.05 „Ora et labora”: „Klasztorne
przyjaciela” - film dokumenopowieści” wg Georga Lohmetalny; Magazyn Europejski
iera- serial
15.25 Wiadomości BfA

14.50 „Telefon szczęścia ZDF”

15.30 „NORDtour” - magazyn tu-

15.03 „Sauerkraut” - serial animowarystyczny
ny dla dzieci
16.15 „Bremeńskie warsztaty zdrowia”: „O zdrowiu i choro15.25 „Na wszystko jest sposób” program dla dzieci
. bie” (7) - mag.medyczny
16.45 „Bremeńskie warsztaty zdro15.30 „Fantastyczne podróże do rzewia”: „Masaż partnerski” (7)
czywistości” - program popu- magazyn medyczny
larnonaukowy dla dzieci
16.00 „Iogo” - wiadomości dla dzieci
17.00 Wiadomości
17.05 „Piękna Marianna” - serial
16.06 „Alaska Kid” - serial
17.30 „Zwierzęta Hiszpanii” (12):
17.00 Wiadomości
„Jastrzębi lot” - serial przy17.15 Magazyn regionalny
rodniczy
17.45 „Stary” - serial
18.00 „Ulica Sezamkowa” - pro19.00 Wiadomości
gram dla dzieci
19.20 Prognoza pogody
18.30 „Piaskowy dziadek” - serial
19.25 „Mrs Arrys Goes to Paris” 18.35 Wiadomości sportowe
' film obyczajowy, USA 1992,
- 18.45 „DAS! - studio wieczorne”
reż. Anthony Shaw ( 89 min)
19.30 Programy regionalne
21.00 Korespondencje ze świata
20.00 (*) Wiadomości
21.45 Wiadomości
20.15 Rynek w N3
22.15 „Chinatown” - film krymi21.00 „Ring of Scorpio” (2/2)
nalny, USA, reż. Roman Po22.30 Studio sport
lański (125 min)
23.00 „Horyzonty”
0.20 „A propos filmu” - aktualności
0.00 „Hrabia Yoster ma zaszczyt”
z branży filmowej
- serial | —
0.50 Wiadomości

0.55 „Oblubienice CrRNe

Ży-

cie za klasztornym murem”
- 2
filmy dokumentalne
e
ea
a:

-0.25 Wiadomości
0.55 Wiadomości sprzed 20 lat:
21.12.1973 r.

Kwant

odc. 25/70
20.50 The ghost - film dok.
23.00 TV Polonia

W cyklu „Wbrew zdrowemu rozsądkowi”
spotkanie z fizyką i profesorem Tomaszem Hofmoklem. Profesor wyjaśni, dlaczego oglądane nocą niebo
jawi się nam jako czarna otchłań z małymi świecącymi
gwiazdkami, a nie - zgodnie z prawami fizyki- jako
jednolita jasna przestrzeń.
W pięciominutowym odcinku pt. „Jak to było
z Gwiazdą Betlejemską” rozważania naukowców
o tym, czym w rzeczywistości była ta gwiazda - mete| orytem, kometą?, 1 kjedy narodził się Chrystus. Badania

7.00
10.00
13.00
14.00
16.30
16.45

Hity na śniadanie
Ingo przedstawia
Przeboje Paula Kinga
Simone zaprasza
Raport Coca-Coli
Magazyn nowości filmowych
17.00 Wiadomości
17.15 3 From 1
17.30 „The Grind” - show

18.00 Lista przebojów Wielkiej
Brytanii
20.00 „Bez prądu”: Soul Asylum
21.00 Muzyczny non-stop

22.00 Przeboje Paula Kinga
23.00 Raport Coca-Coli
23.15 Magazyn nowości filmowych
23.30 Wiadomości

23.45 3 From 1
0.00 Rock w MTV
2.00 Marijne przedstawia
3.00 Noc z teledyskami

16.30

Program dnia

16.35 Pół metra książek - ma-

naukowe wskazują, że miało to miejąco między 4a5

«.
gazyn czytelników
17.00 „He Man”, odc. 50 - se| rial animowany dla dzieci
17.30 „Mała

rokiem przed naszą erą.

Jogging

księżniczka”,

Teatr Telewizji

odc. 20 - serial animowany dla dzieci
18.00 „Queenie”, cz. II (powt.)

- amerykański miniserial
19.00 Informacje
19.15

„Supermodelka”, odc.

56 - brazylijska telenowela
19.45 Film animowany dla
dzieci
20.00 Sąsiedzi”, odc. 21
|
1 22 - australijski serial

obyczajowy
21.00 Kino Satelitarne (powt.)

- „Lady Caroline Lamb”,
Anglia-Włochy 1972,
reż. Robert Bolt, wyk.
Richard Chamberlain,

Sarah Miles, Ralph Ri,

chardson, Laurence Oli-

|

vier
22.30 Informacje (w przerwie

OS
pektakl według tragikomedii autora żyjąceY go współcześnie w Nowej Zelandii. Sztuka należy do

23.15 „Amityville: Przebudze-

wziętych” - o codziennej egzystencji rodzinnej, przyjaźni, miłości i zdradzie. Akcja toczy się w domu nauczyciela szkoły średniej. Perypetie i problemy bohaterów
y
| są zaskakująco zbieżne z realiami życia współczesnych
| | Polaków. Ich dramaty czasami wydają się śmieszne,
| choć dają też okazję do poważniejszych przemyśleń.
Wśród wyk. Magdalena Zawadzka i Marek Kondrat.

filmu)

nie szatana” (powt.),
USA, 1989, reż. Sandor
Stern
1.15 Program na jutro. Pożegnanie

| lubianego przez. widzów gatunku „opowieści z życia

(żydem prz

Komisarz

12.00 Światowe wiadomości go-

Massimo

spodarcze

12.30 Raport Financial Times
13.00 „Dzisiaj” - magazyn infor-

17.00 „Jonny Quest” - (A/S)
17.30 „Down Wit Droopy'D - se-

rial animowany (A/F/S)
18.00 ”Dast 8x Mutt Wacky Race,,

. - serial animowany (A/S)
18.30 „Flinstonowie” - serial ani-

mowany (A/F)

19.00 „Wieczór z Bagsem i Daffy”
- serial animowany(A/S)

20.00 Filmowy wieczór TNT na temat: „Urodzinowe życzenia
dla wspaniałej Irene Dunne”
„Sekret kobiety” - dramat sensacyjny, USA 1933, reż. Charles
Brabin, wyst.: Irene Dunne,
Lionel Atwill, Phillips Holmes, Una Merkel i in. (81

min) Samobójcza śmierć
męża zapowiada dalsze trudności W życiu piosenkar- "ki. (A/F/Fin/S)
21.35 „The White Cliffs of Dover”
- dramat obyczajowy, USA
1944, reż. Clarence Brown,
wyst.: Irene Dunne, Peter
Lawford, Alan Marshal, Van

Johnson i in. (126 min)
Amerykanka poślubia angielskiego lorda na dobre
i na złe... (A/F/S)
0.00 „Sweet Adeline” - fim muzyczny, USA 1934, reż. Me-

rvyn LeRoy, wyst.: Irene
Donald

Woods,

Hugh Herbert, Ned Sparks
i in. (87 min) W operetkowym nastroju rozwija się
szpiegowska intryga...(A)
1.45 „Balalaika” - film muzyczny, USA 1939, reż. Reinhold
Schunzel

6.00
6.30
8.05
8.35
9.05
10.00

„Minister” - serial
Telewizja śniadaniowa
Wiadomości tv kanadyjskiej
„Wydarzenia” - magazyn
„7/7? (powt.)
„Oblicza prasy” (powt. z nie-

dzieli)
10.50 „Siedem

11.00
12.05
12.40
13.05
13.30
15.10
16.00
16.10
16.25
16.50

dni

w

Afryce”

(powt.)
„Godzina prawdy” (powt.)
„Szansa dla piosenek” - show
Wiadomości tv szwajcarskiej
„Minister” - serial (powt.
z godz. 06.00) |
„Marsz wieku” (powt.)
„Luwr” (powt.)
Wiadomości
„Vision 5” - magazyn popularnonaukowy
„Jak się czujesz?” - magazyn
„Kuchnia muszkieterów” -

magazyn kulinarny

—

17.05 „Une peche d'enfer” - pro- gram dla dzieci
17.40 „
cia” - magazyn popularnonaukowy
18.05 ;„Pytania dla mistrza” - teleturniej

18.30 Wiadomości
19.00 „Litery i cyfry” - teleturniej
19.30 Wiadomości tv belgijskiej

20.00 „Stawka/Punkt”

21.00 Wiadomości tv francuskiej
2130 „Sacree soiree” - show
23.00 „Wielkie wydarzenia XX
wieku” - serial dokumentalny
0.00 Wiadomości tv francuskiej
0.30 „Klub o północy” - magazyn
1.30 Powtórzenia programów:
„Szansa dla piosenek”

2.30 „7/7”
3.30 „Oblicza prasy”
4.10 „Siedem dni w Afryce”

4.25 „Godzina prawdy”

zajmuje

się

sprawą prania brudnych
pieniędzy przez neapoli-

macyjny

tańską

camorrę.

Jego

14.30 „Koło fortuny” - magazyn
ekonomiczny
:

| nieletni syn został skato| wany przez nieznanych

18.00 „Dzisiaj” - magazyn infór-

| sprawców. Ojciec zdaje

19.00 WiadomościTTN

| sobie jednak sprawę
z je-

19.30 „Art i Pop” - magazyn nowości kulturalnych
20.00

„Kronika

zniszczeń”

0: DOWIĄZan Z mafią.
Mąż Leonetty Rasmo,

- maga-

S

zyn ekologiczny
21.00 „Wczoraj, dziś, jutro” - ma21.30
22.00
22.30
23.00

Z

którą

Massimo

ma

ro-

mans, zostaje zamordowany. Wszystko wskazuje na
kolejną zemstę camorry

gazyn

Wiadomości ITN
Biznes europejski
Informacje giełdowe
„Wieczór z Jay Leno” show
0.00 „Rozmowy intymne” - talkshow z udziałem telewidzów
0.30 Wiadomości NBC
1.00 „Nocne rozmowy Boba Costasa” - talkshow

Jan Pierre Rampl

Ń

6.00 - 17.00 Blok filmów animo-

Dunne,

sterkeller, Proletaryat, Ilusion Strayk, T. Love, Big Cyc,

Acid Drinkers, Kr'shna Brothers, Alastor i Piersi. Koncert prowadzili Anna Mentlewicz i Tomasz Żąda.

„Różowa dama” - serial,

BS

12.25 Blok filmów animowanych
i programów dla dzieci: Vampy
12.30 „Śpioch
i ferajna”
12.55 Vampy

SS% Od marca trwa zainicjowana przez LUZ
„wojna z trzema schodami”, czyli wszelką nietolerancją
i barierami, nie tylko architektonicznymi. Pod patronatem LUZ 4 grudnia w gdańskiej hali „Olivia” odbył się
wielki koncert integracyjny, w którym wystąpili: Clo-

ki metalowej
17.00 Eurotourism: Francja
17.15 Magazyn sportowy

komedia prod. USA, reż.
Ruben Rose, wyst.: David
Murray, Allan Fawcett.

19.15 „Maria” - serial, odc. 78

17.00 Archiwum Ziemi: Sztuczne satelity Ziemi i ich

7.30-16.00 TV Polonia
16.00 Program dnia
16.05 Panorama
16.10 Nowalijki

Nu
W poniedziaek będziemy mogli
obejrzeć relację z pobytu
w Warszawie słynnego
flecisty francuskiego
Jana Pierre Rampla.

10.05 „King of the Grizzlies” (1) film przygodowy, USA 1970,
reż. Ron Kelly. (50 min)
11.00 Wiadomości
11.05 „King of the Grizzlies” („I
re dei grizzly”) (2) - film

przygodowy, USA 1970
(30 min)
11.40 „Calimero” - film anim.
12.00 „Nancy, Sonny z Co.” - serial
12.25 Prognoza pogody

|

x

12.30 Wiadomości

'

X Kojak prowadzi śledztwo w sprawie zabój-

12.35 „Kobieta w historii krymi- | | stwa Fredericka Paytona. Znany pisarz na kilka dni
nalnej” - serial
| | przed tragiczną śmiercią przekazał wydawcy manu13.30 Wiadomości
| skrypt swojej najnowszej książki, w której odsłonił ta13.55 „Trzy minuty o...”
14.00 Popołudnie z Jedynką

18.00
18.15
19.00
19.40
19.50
20.00
20.30

jemnice działalności mafii. Okoliczności zbrodni wskazują, że właśnie swą nieostrożność Payton przypłacił

Wiadomości
„Brylantyna” - serial
„Don Fumino” - serial
Almanach na jutro
Prognoza pogody
Wiadomości
Wiadomości sportowe

20.40 „Sissi

życiem. Kiedy jednak Kojak spotyka się z piękną wdową po pisarzu (Angie Dickinson), zaczynają go ogarniać wątpliwości.

„Chinatown”

- austriacki dramat

obyczajowy,

1955,

reż.

Ernst Marischka. (102 min)

Historia miłości młodego
Franciszka Józefa i bawar-

|

skiej

|

księżniczki

Elisa-

beth...
22.35 Wiadomości
22.40 Gassman czyta Dantego:
„Piekło” Pieśń II
23.00 „Słowo i życie” - magazyn

katolicki

23.30 „Fantastyczne przyjęcie” -

SYMURKOWY

MI
0.00 Wiadomości i prognoza po-

|

© Film kryminalny. Prywatny detektyw Jake Gittes zostaje
uwikłany przypadkowo
i wbrew swojej woli
w morderstwa i w aferę

korupcyjną..Wyst.: Jack

Nicholson, Faye Duna-

way (na zdjęciu), Jack

Perry Lopez
Huston,
in

gody

0.30 Dziś w parlamencie
0.40 „Ziemia” - magazyn

NO

wersje językowe: (A) - angielska, (F) - fińska, (Fr) - francuska, (N) - norweska, (8) - szwedzka, (*) - program w wersji dla niesłyszących
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Alberto9 Tomba drugi w dniu swoich 27. urodzin

Z zimowych

(zjazdy) w jednym
Alberto Tomba podczas niedzielnego slalomu giganta
w Alta Badia obchodził swoje
27. urodziny. Bardzo zależało

mu na zwycięstwie, gdyż oczekiwało tego 20 tys. jego wielbicieli, zgromadzonych wokół
trasy. Na tę okoliczność ogolił
nawet zarost, ale plany pokrzyżował mu Szwajcar, Steve Locher, który brawurowo pojechał drugi przejazd i wygrał.

Kłopoty z nadmiarem śnie-

gu miały alpejki. Rozmiękła
trasa nie pozwoliła na rozegranie piątkowego biegu zjazdowego w St. Anton. Przeniesiono go więc na sobotę, ale i tak
nie udało się organizatorom
przygotować trasy na całej długości. Zjazd rozegrano więc
nietypowo, w dwóch przejazdach. R
zwycięstwo

odniosły Austriaczki, Anja
Hess przed Renate Goetschel.
Zaskoczeniem była trzecia pozycja Japonki, Emi Kawabaty.

aren
* Na Torwarze odbyły się mi-

Po raz szósty Radio Gdańsk przeprowadziło ranking na najlepsze dyscypliny roku ziemi gdańskiej i elbląskiej, czyli wschodniego Wybrzeża w 1993 r. Ustalając kolejność brano pod uwagę nie
Sylko liczbę tytułów i medali, wywalczonych przez reprezen! tantów danej dyscypliny na mistrzostwach Polski, ale także, i właścisolistek - juniorek, zaś duet Agata, wie przede wszystkim, dorobekna arenie międzynarodowej. Po
Błażowska, Marcin Kozubek uplaraz trzeci w historii rankingu na pierwszej pozycji uplasowała się
sował się na 3 pozycji w parach taszermierka.
necznych juniorów. W kat. senioOdbierając puchar przechodni
Sobczak indywidualnie oraz żeński
. rów para taneczna Agnieszka Ha- z rąk szefa Radia Gdańsk, Andrzeja
i męski zespół AZS AWF Gdańsk).
aza, Marcin Filocha była druga,
Trojanowskiego prezes Okręgowego
Na drugim miejscu znalazło się
zaś Marek Sząszor sklasyfikowany
Związku Szermierczego w Gdańsku
w rankingu wioślarstwo, głównie za
został na 3 miejscu wśród soliRomuald Piasecki zauważył, że flosprawą srebrnego medalu na mistów, a więc nie obronił tytułu.
recistki i floreciści AZS AWF
strzostwach świata polskiej czwórki,
* Na lodowisku w Herne nastą-' Gdańsk (oni stanowią o sile wybrzew której składzie jechali gdańszczapił come back słynnej solistki
żowej szermierki), zdobyli w tym ronie Tomasz Tomiak i Maciej Łasicki
w łyżwiarstwie figurowym, Kata- ku łącznie 27 medali w mistrzow. Były medale seniorów i młodzieży
riny Witt. Powrót po latach do
skich imprezach międzynarodowych
na mistrzostwach Polski. Wskazano
grona amatorów wypadł nieźle.
i krajowych, zaśw okresie ostatnich
na potrzebę odbudowy naszego koWprawdzie 28-letnia Witt nie wy.20 lat ów medalowy dorobek wynosi
biecego
wioślarstwa. |
grała mistrzostw kraju, ale była
aż 260 złotych, srebrnych i brązo. strzostwa Polski w łyżwiarstwie figurowym. Reprezentanci Stoczniowca Gdańsk zdobyli kilka medali, ale żadnego złotego. Małgo- |
rzata Konieczna była druga wśród

dzielny slalom) zakończył się
triumfem Goethel (IV w slalomie). .

Po raz drugi w tym sezonie
slalom specjalny najszybciej

W Klasyfikacji generalnej
pucharu nadal prowadzi Anita

kręciła Vreni Schneider. W St.
Anton Szwajcarka wyprzedziła
Szwedki, Pernillę Wiberg

Wachter (Austria) - 230 przed

i Kristinę Andersson.

Wiberg - 200 i Włoszką, Moreną Gallizio - 149.

W kom-

|

binacji (sobotni zjazd i nie-

(0)

Tomba zadowolić się musiał
drugim miejscem, a trzeci był,
prowadzący po pierwszym
przejeździe, Austriak, Guen-

ther Mader.

Dzień wcześniej po raz drugi (pierwszy w piątek) na stoku
w Val Gardenie stanęli zjazdowcy. Tym razem niespodzianek nie było. Najszybszy był
faworyzowany Austriak, Pa-

liwości przed ew. startem na IO

mamy m. in. mistrza Europy juniorów na 3000 m z przeszkodami,

w Lillehammer. Podczas mi- | zowy medal Ryszarda Sobczaka na
strzostw Niemiec Witt wykonała ' mistrzostwach świata w drużynie
oraz cztery tytuły mistrzów Polski
cztery potrójne skoki (dwie kom-

sacyjny, piątkowy zwycięzca,
Marcus Foser z Liechtensteinu
był dopiero 12.
Prowadzenie w wyścigu po
„Kryształową Kulę” zachował
Norweg, Kjetil-Andre Aamodt
- 421 pkt. (ósmy w niedziel-

seniorów (Anna Rybicka i Ryszard

binacje, salchow i toeloop).

* Konkurs skoków narciarskich

o Puchar Świata w Engelbergu stał

triumfatora I serii, Fina Janne

-

Fot, AE

Szwajcarka Vreni Schneider wygrała slalom specjalny w St. Anton.

Trenerzy żeglarstwa
w AWE
Od 16 do 19 grudnia br.
trwał kurs doskonalący dla trenerów żeglarstwa w Akademii
Wychwania
Fizycznego

w Gdańsku. Kurs ten zorganizowany został przez Polski
Związek Żeglarski oraz Zakład

Teorii i Metodyki Żeglarstwa
AWF.

Tematyka zajęć obejmowała
m.in. terminologię stosowaną
w żeglarstwie wyczynowym,
meteorologię regatową, podstawy taktyki regatowej, trening
w żeglarstwie, przepisy regatowe i ich interpretację. W czasie
dyskusji, uczestnicy kursu, którzy przybyli z różnych ośrod-

Bólmetek przekroczyły cykliczne
rozgrywki tenisa stołowego o pu-

ków żeglarskich w kraju, podkreślali, że problemy jachtingu

sportowego

traktowane

są

przez PZŹ marginalnie. Wła-

dze poszczególnych okręgów
skupiają się na sprawach szkolenia żeglarskiego i wydawania
patentów czy turystyki śródlądowej i morskiej.
Dr Krzysztof Zawalski, kie-

rownik ZTiMŻ AWF zapre-

zentował interesujące rozwiązanie systemowe w sterowaniu
treningiem żeglarskim - komputerowy bank danych „Żagiel'”, gromadzący i zawierający kompleksowe informacje
dotyczące zawodników, trenerów, imprez i klubów.

(JA5)

nały makroregionalne w piłce

kacji 14-letni Karol Skolimowski,

ręcznej mężczyzn, których zwy-

pozycje 2-3 dzielą Michał Górecki

cięscy zmierzą się

Na półmetku
jest weteran Eugeniusz Górecki.
Ostatni w tym roku turniej wygrał K.
Skolimowski przed Piotrem Śwachą,

E. Góreckim i K. Zgłobickim.

Ogółem przez halę MRKS (orga-

nizatora rozgrywek) przewinęło się
141 osób - tyle jest skłasyfikowanych.
Kolejne turnieje (do zakończenia
cyklu pozostało jeszcze 7) rozpoczną

się w styczniu 1994 r.

Nie bez kozery można po-

wiedzieć, że od
nastyki w każdym kraju zależy
sprawność fizyczna jego społeubiegłą sobotę

mistrzostwach świata w Alicante. Nie m
; ujestety.
w swoim klubie groźnych konkurentek i może dlatego nie
w pełni wykorzystuje swoje
możliwości na arenie międzynarodowej.

dokonano podsumowania sezonu w sekcjach gimnastycznych
gdyńskiego i gdańskiego MięW MKS Gdynia trenuje 60
dzyszkolnego Klubu Sportodziewcząt w wieku od 6 do 16
wego. Pierwszy koncentruje
swoją działalność na gimnasty- ....

ce artystycznej, drugi sporto-

wej. Oba zanotowały w tym
roku znaczne osiągnięcia i zali-

ziewczyni

(W)

jący gościnnie Marek Panas, któ-

przy okazj ji.4 złote medale
w ćwicz
fach z przyborami

drę trenersko-instruktorską
tworzą: Anna Ziemian, Joanna
Pęgowska, Katarżyna Wawro,

TE

(skakanka; obręćz,

maczugi,

wstążka). Na mistrzostwch Europy w Bukareszcie zajęła 19
miejsce (najlepsza z Polek). Do
krajowej czołówki w ki. I należą także: Joanna Bobrucka (25

na ME), Krystiana Kaźmierok

K

:

'

czołówki. Dziś zajmiemy się

tarzyny Skorupińskiej. Wszak

była w tym roku najlepszą zawodniczką w kraju, co potwierdziła tytułem mistrzyni
Polski w Szczecinie i 22 miejscem (najlepszym z Polek) na

Anna Amdrzejewski i Buge-

niusz Korek. Choreografią zajmował się Waldemar Gajewski, akompaniatorką była Renata Patoka, a administrację

prowadziła

Jadwiga Bodak -

mama Joanny, która już nie
startuje. Prezesem jest Leszek
Stachurski. Na uwagę zasługu-

je tradycyjnie dobra współpraca klubu z SSP 14 i jej dyrek-

lat. Zdobyły drużynowe mistrzostwo Polski w kl. I i wicemistrzostwo w mistrzowskiej.
Zanotowały wiele sukcesów
indywidualnych. Do klasy mistrzowskiej awansowała Kamila Barańska, klasyfikowana na
V miejscu w kraju. Wielki ta-

lent potwierdziła Anna Kwitniewska. Zdobyła mistrzostwo
Polski w. klasie I, wywalczając

pierwszoligowcy,
którzy
w Tczewie wygrali 22:19 (11:8)

i w Gdańsku 22:19 (7:7).

Tak więc w finale makroregionalnym zmierzą się oldboye
Spójni i Wybrzeże Gdańsk.
Pierwszy mecz odbędzie się już
jutro w hali Spójni o godz.
19.30, a rewanż w środę o godz.
17.30 na parkiecie Wybrzeża.

(Pol)

ria Mrozińska. Obok niej, ka- |

czane są do ścisłej. krajowej
tylko dziewczętami.
Pisząc o gimnastyczkach
gdyńskiego MKS, nie wypada
pominąć osiągnięć, trenującej
za miedzą (Start Gdynia), Ka-

N

z Wisłą Tczew lepsi okazali się

ła z II-ligową Spójnią 25:25
(13:10) i pokonała AZS Bydgoszcz 29:16 (17:9). W trzecim
meczu Spójnia wygrała z AZS
29:21 (13:10). Oldboye zagrali
wspaniałe spotkania i gdyby wytrzymali kondycyjnie nie mieliby
problemu z odniesieniem kompletu zwycięstw. W zespole tym
pierwsze skrzypce grał występu-

czak, Agnieszka Wąsowicz,
Aleksandra Markiewicz, Karolina Makarewicz i Anna Wysocka. Wszyskie wymienione
zawodniczki zakwalifikowane
zostały do kadry narodowej seniorek lub juniorek.
Na swoje sukcesy gimnastyczki MKS nie pracowały same. Kierownikiem sekcji i trenerem koordynatorem jest Ma-

torem Andrzejem Różewskim
oraz rodzicami trenujących
dziewcząt, którzy angażują się
we wszystkie bieżące sprawy
sekcji. To oni, mimo wiadomych trudności, nie ustają
w poszukiwaniu sponsorów
(Sp-nia Wyrobów Skórzanych
im. Jana Kilińskiego z Gdyni,
Auto-Sic, hurtownia Himex),
gdyż pomoc ze strony miasta
jest minimalna.

Adam Suska

Gdańsk spadł

stołowy, 15. Judo, 16. Gimnastyka
artystyczna, 17, Piłka nożna,18. Ko-'
szykówka, 19. Siatkówka, 20. Gimnastyka sportowa, 21. Szachy, 22.
Biegi na orientację, 23. Kajakarstwo,
24. Zapasy, 25. Podnoszenie ciężarów, 26. Kręglarstwo, 27. Hokej, 28.
Jeździectwo, 29. Łyżwiarstwo figurowe, 30. Kolarstwo.
Zwracają uwagę słabe, coraz gorsze w rankingu, pozycje gier sporto-

Adama Dobrzyńskiego); czwarta wschodnim sportom walki (mistrzo-

wych na wschodnim Wybrzeżu.

stwo i wicemistrzostwo świata Iwony Guzowskiej w kick- boxingu),

W

— Denver 102:96; Detroit Pistons

w zawodowej lidze
„koszykarzy NBA była

— Cleveland Cavaliers 98:92 (po

porażka na własnym

. nym zespołem Orlando Magic 101:104.

Natomiast w drugim półfinale, w dwumeczu Wybrzeża

11. Tenis ziemny, 12. Łyżwiarstwo
szybkie, 13. Strzelectwo, 14. Tenis

Wyniki — piątek: Boston Cel-

Suns z nieobliczal-

II-ligowej Spójni, Krzysztof Kotwicki.

w dwumeczu

10. Sporty motorowe (w tym żużel),

tics — Utah Jazz 96:97; Philadelphia 76-ers — Los Angeles Lakers
105:94; Charlotte Hornets — Denver Nuggets 99:96; Chicago

. boisku tegorocznych
finalistów, Phoenix

ry zdobył w sumie 19 bramek.
Ponadto w drugim spotkaniu rewelacyjnie bronił obecny trener

o awans do półfinału ogólnopolskiego. W hali Spójni najlepsza
okazała się „7” oldboyów tego
klubu, która kolejno zremisowa-

i Krzysztof Zgłobicki, zaś czwarty

W

d

W Gdańsku odbyły się półfi-

walki, 5. Rugby, 6. Żeglarstwo;7.
Piłka ręczna, 8. Pływanie, 9. Boks,

Niespodzianką

piątkowych spotkań

120,5
M )

Oldboye Spójni
w wybornej formie

char „Dziennika Bałtyckiego” w hali
MRKS Gdańsk. Przypomnijmy, że
są to rozgrywki open, a więc dostępne dla każdego. Po. ośmiu turniejach
na pierwszym miejscu jest w klasyfi-

gdańskiej gimnast

Ahonena. Za skok dł.
m EA notę 113,4 pkt.

nożną.
Oto lista rankingowa dyscyplin
w kolejności zajętych miejsc: 1.
Szermierka, 2. Wioślarstwo, 3. Lekkoatletyka, 4. Wschodnie sporty

zaćmił Barkleya

|

- pod znakiem wiatru i deszczu. Organizatorzy odwołali drugą serię
i zwycięzcą zawodów ogłosili

nym slalomie) i wyprzedza

czeństwa. W

tegorocznych wymienić trzeba brą-

broń. Z naważniejszych sukcesów

stwa Europy, aby sprawdzić moż-

ra, Daniela Mahrera i Francuza, Jeana-Luca Cretiera, a sen-

374.

gnięciem imponującym jak na jedną

kingu lekkoatletyce (tu obok świetnej chodziarki Katarzyny Radtke

wych krążków, co jest zaiste osią-

teraz do Kopenhagi na mistrzo-

przeciętną prędkość 99,932
km/h. Wyprzedził on Szwajca-

a piąta - rugby. To jest ścisła czołówka. Na bardzo odległym, bo aż
17 miejscu sklasyfikowano piłkę

sie łokata przypadław ran-

druga za 16-letnią Tanją Szewczenko z Duesseldorfu i pojedzie

trick Ortlieb, który uzyskał

Madera - 394 oraz Tombę

Szermierka dyscypliną roku
ziemi gdańskiej i elbląskiej

W meczu I tym doszło do interesującej konfrontacji pomiędzy słynnym uczestnikiem „Dream Te-amu” z Barcelony, 30-letnim
Charlesem B.
i młodszym

o 9 lat środkowym gości, Shaqu-

dogrywce); Indiana Pacers — New

Jersey Nets 108:98; Chicago —

Bulls — New York Knicks 98:86;

San Antonio Spurs 102:90; Ho-

Phoenix Suns — Orlando Magic
101:104; Los Angeles Clippers —
Minnesota Timberwolves 90:105;
Sacramento Kings — Golden State

uston Rockets — Dallas Mavericks 104:93; Phoenix — LA Chip-

pers 116:109; Portland Trade Bla-

Warriors 94:109; Seattle Supersonics — Milwaukee Bucks 127:97;

zers — Minnesota 105:95; Seattle

sobota: Washington Bullets —
Utah 96:102; Miami Heat — Phi-

— Golden State 126:111.

(9)

ladelphia 113: ki Atlanta HANkę

em O'Nealem. Ku zaskoczeniu
widzów młodość tym razem wzię-

ła górę — Shaq (36 pkt., 15 zbiórek i 5 bloków) okazał się wyraźnie lepszy od swego bardziej utytułowanego kolegi (26 pkt, 10
zbiórek).
wZawodnicy Houston Rockets
pokonali u siebie najsłabszą dru-

żynę rozgrywek, Dallas Mavericks

(104:93) i już tylko dwóch zwycięstw brakuje im do wyrównania
rekordu wygranych meczów
otwarcia (zespołów z jedną porażką), który należy do New York
Knicks (23-1 w sezonie 1969/70).
Center Rakiet, Hakeem Olajuwon

rzucił rywalom 28 pkt.

iejsce:żejsk
i
żę
'ę
we
sukcesy w starciach z Bostonem

y
dwudniowe
zawody pływackie kobiet i mężczyzn o klubowy Puchar Polski.
Wówczas gdy w gdańskim AZS
AWF występowała Alicja Pęczak,
nasz akademicki klub pewnie sięgał po to pływackie trofeum. Gdy
jej zabrakło, Gdańsk został zdetronizowany. Puchar przypadł klubowi AZS AWF Warszawa- 21 192
pkt. Na drugiej pozycji znalazł się
w łącznej punktacji Śląsk Wrocław- 20 978, a na trzeciej AZS

AWF Gdańsk - 20 462 pkt. Za

3

FE

(97:96) i 'Washingtonem (102:96).

Karl Malone zdobył 21 i 26 pkt.

Koszykarze u siebie nie zawodzą
Kolejne spotkanie rozegrali kosaa Wybrzeża,
pokonali we własnej hali Instal Białystok 75:67 (41: 31. Spotkanie stało na dość przeciętnym poziomie.

Pierwsze punkty zdobyli goście,
którzy w prowadzili nawet 5:0.

Potem do głosu zaczęli dochodzić

ża na odległość 6 punktów. Od te-

gdańszczanami Unia Oświęcim -

go momentu w poczynania zawod-

20 223 pkt., Trójka Łódź - 20
0066 i Neptun Stargard Szcz. 20
0029,
Podczas zawodów Anita Maj-

ników wkradło się wiele nerwowości. Goście liczyli jeszcze na
wygraną, dlatego też kilkakrotnie
próbowali rzucać za trzy punkty.
Ostatecznie wygrało jednak Wybrzeże.
:
Najlepiej w drużynie gdańskiej

bańska wygrała 200 m grzbiet.

2.16,89, zaś Igor Łuczak (oboje

z Gdańska) wygrał 200 i 400
m zmien. - Gdpowiedmo 2 0531
14.31.00.
Wa)

zaprezentował się Andrzej Kwaśniewski i Vadim Czeczuro, który
trzykrotnie popisał się celnymi hakami. Na uwagę zasługuje jeszcze
powrót po kontuzji do Wybrzeża

przypadkiem mamy do czynie-

nia w skoku o tyczce. Lider tej
konkurencji, Siergiej Bubka
posiada rekord „pod dachem”
(6.15 w 1993 r.), przewyż

jący o 2 cm jego „Jetnie” rekordowe osiągnięcie z września
1992 r. Mieszkający w Niemczech Ukrainiec już kilkanaście razy poprawiał rekordy
„indoor”, a przed laty czynił to
również Władysław Kozakiewicz (5.57 w 1977 r.).
Największy lekkoatleta lat
osiemdziesiątych, Carl Lewis
długo próbował pobić rekord
świata w konkurencji indywidualnej (udało mu się to na 100
m, dopiero po usunięciu z tabel
wyników Bena Johnsona, m.
in. 5.55 na 50 m), tymczasem
od lat legitymuje się on halowym rekordem w skoku w dal

(8.79 w 1984 r.). Czas lepszy
0 0,01 sek. od rezultatu Rogera
Kingdoma na 60 m ppł. (7.37)
zmierzono siedem lat temu
w Los Angeles trzykrotnemu
mistrzowi świata na 110

ustanowieniu został zdyskwalifikowany za używanie zabronionych medykamentów.
Autorami halowych rekordów Polski — w 19 konkurencjach indywidualnych — jest
17 zawodników (dwóch na. 60
m ppł.), ale tylko piątka z nich
jeszcze startuje. Mocno trzymają się na liście wyniki czte-

Punkty dla Wybrzeża zdobyli:

Kwaśniewski 23, Czeczuro 22, Samulenas 15, Kociołek 5, Gajewski

4, Królikowski 2, Żurek 2, Szymkiewicz 2.

Pozostałe wyniki: Spartakus J.
Góra - Sokół Międzychód 93:98,
Skra Warszawa - OSiR Łowicz

118:97, AZS Koszalin - Astoria
Bydgoszcz 98:95, AZS Toruń Kotwica Kołobrzeg 88:84, Spójnia

Stargard Szcz. - Turów: Zgorzelec
94:76.

rokrotnego mistrza Europy
„pod

dachem”

na

1500

Tabela:
I. Spójnia
| 2. Instal

m,

Henryka Szordykowskiego.
Wkrótce będziemy obchodzić
25 rocznicę uzyskania najlepszego z nich — 1:47.1 na 800
m (dał naszemu reprezentantowi srebrny medal na Europej-

oczywiście efekt braku występów w tej nietypowej dla hali

konkurencji naszych czołowych długodystansowców.
Petkiewicz — jedyny Polak,

który zwyciężył Paavo Nurmiego — został na początku lat
trzydziestych zdyskwalifiko-

wany (zarzut — ukryte zawodowstwo), co nie przeszkodziło mu następnie zostać etatowym trenerem PZLA. Po latach ogromnie narzekał na niego nasz znakomity chodziarz,

(5)

23 1265-1196.

5. Sokół

22

6. AZS Toruń

po

7. Skra

21

8. Kotwica

21

9. Spartakus
20
10. AZS Koszalin 19
11. OSiR
18
12. Turów
16

Vadim YAB (nr 13 ) zdobędzie za chwilę kolejne punkty dla Wybrzeża

1137-1039
1211-1059

23- 1063-971

4. Astoria

Zaskoczeniem dla sympatyków „królowej sportu” może

być rezultat Stanisława Petkiewicza —15:15.8 na 5000 m,
pochodzący z... 1930 r. To

24
23

3. Wybrzeże

skich Igrzyskach Halowych
w 1969 r. w Belgradzie).

Teodor Bieregowoj-Bieregowm ppł., Gregowi Fosterowi.
ski. Piechur twierdził, iż fatalPoważne wątpliwości — sugena taktyka ustalona przez Petrowano falstart — stanęły jednak na przeszkodzie w jego ra- « kiewicza (wolne tempo na potyfikacji. Rekordy w pchnięciu * czątku) była główną przyczyną
„dopiero” 9 lokaty na 50 km
kulą (22.66 w hali i 23.12 lapodczas olimpiady w Berlinie.
tem) są w posiadaniu Randy
Barnesa, który wkrótce po ich

kiec

we.

Óh

halowych

imprez lekkoatletycznych bywa czasem tak, że uzyskiwane na nich rezultaty są lepsze od
oficjalnych rekordów świata na
otwartym boisku. Przed laty
wyczynu takiego dokonała Helena Fibingerowa (22.50 w kuli
w 1977 r.), teraz z podobnym

Krzysztofa Żurka. Ma on jednak
jeszcze spore zaległości treningo-

i

odczas

tów
Po przerwie Instal ostro ruszył
do ataku, zbliżając się do Wybrze-

gdańszczanie. Ich przewaga
w pewnym momencie pierwszej

Halowe rekordy lekkoatletów

Ćwierćwiecze Szordykows

połowy wynosiła nawet 15 punk-

1256-1210.

1259-1261 .*

1098-1102. +

1184-1222
1150-1245
1139-1276
1128-1303

(Pol)

Fot. M. Kostun

WII lidze koszykarek

- Michlewicz

W

W

II lidze koszykarek do naj-

wygrywając ostatecznie pewnie.

ciekawszego meczu doszło
w Tczewie, gdzie Unia Comes
podejmowała mający także I-li-

Najwięcej punktów zdobyły: dla
Unii - Szirobokowa 30, Antrop-

gowe aspiracje AZS Koszalin.
Przy nadkomplecie ok. 600 widzów tczewianki wygrały ten
mecz 78:62 (32:32) i umocniły

pozycję .przodowniczek tabeli.
Na początku prowadziły koszalinianki i do przerwy oraz na początku drugiej połowy spotkania
nie oddawały pola. Gdy jednak
Antropkina trafiła za 3 pkt., na-

stąpił punkt zwrotny i Unia zyskiwała coraz większą przewagę,

kina 19, Kujawa

13; dla AZS

14, Kulas

11; dla

Startu - Ekert 15, Bukowska
i Jóźwiak
po 11..

Unia gra przy nadkomplecie
-

Dudek 24, Dobrowolska 16, Saganowska 11. Tu uwaga, że wyniki meczów między. czołowymi
zespołami grupy. będą. się liczyły
w dalszej fazie rozgrywek. Są
więc istotne.

W Elblągu obie drużyny były
„już myślami przy świątecznym

stole, bo czym inaczej wytłumaczyć wynik meczu Port - Start
Gdańsk 40:48 (14:29). Najwię-

cej punktów zdobyły: dla Portu -

pozostałych spotkaniach

grupy Łączność Olsztyn pokonała BKS Bydgoszcz 94:72,
a MKS Działdowo przegrał
z TSK Olsztyn 66:94.
Tabela (zwycięstwa, porażki,

punkty):
l.
2.
3.
4.
5:
6.
7.
8.

Unia
Start
AZS Kosz.
TSK Olsztyn
Łączność
Port
MKS Działd.
BKS Bdg.

*

8:11
+17
8147.
12. 16
5 4 14
356: 12;
2'7- l
2..7 41
18

10
(Wa)

0r
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Zwracamy uwagę na zmiany w godzinach otwarcia hal KOMM und KAUF
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Informujemy P.T. Klientów, iż od dnia 16 grudnia 1993 r.
zmienione zostały godziny otwarcia hal KOMM und KAUF przy ul. Hallera 132
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Informujemy czlonków ELKU - CLUBSERVICE INTERNATIONAL, że w okresie przedświątecznym będą obsługiwani w ww. godzinach
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ
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Plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego”

Typują
dziennikarze
nika Bałtyckiego” na najlepszego sportowca woj. gdańskiego w 1993 roku. Zachowujemy tradycję i wybieramy najlepszego sportowca, chociaż

tak naprawdę, to plebiscyt jest
miarą popularności zawodników

czy dyscyplin

sporto-

wych, bo przecież osiągnięć na
boisku, na bieżni, w hali czy
pływalni zmierzyć i dokładnie
porównać nie można.
Tak czy inaczej, w naszym

tegorocznym plebiscycie coraz
wyraźniej kształtuje się czołówka i szersza grupa pościgo-

'Fot.P.Kajmer

Ewa Wiśniewska, folia
w
Eudlleppopodaniu zal dotyka w Jeleniej Górze 7 bramek

Karkonosze Jelenia Góra - EB Start 19:25
nym zaskoczeniem, że w każdym meczu Ania Ejsmont jest

indywidualnie pilnowana. Ma-

my jednak opracowane inne
warianty, które zdają egzamin.
Zresztą Ania swoje bramki
nie 25:19 (16:11).
rzuciła. Trzy z gry, a cztery
EB Start: Bartnicka, Wasiz karnych. Skoro już o Ejsmont
lewska - Ejsmont 7 bramek,
mowa, to muszę powiedzieć,
Budzyńska 5, Siczkowa 3, - że zarówno ona jak i jej imien-

Margol 1, Garwacka 1, Szklarczuk, Apanowicz, Wiśniewska
7, Holak, Kownacka.

Najwięcej bramek dla gospodyń zdobyły: Pochłod 9,
Buriak i Woronowa po 4.
O skomentowanie spotkania

w Jeleniej Górze poprosiliśmy
trenera Startu Jerzego Ringwelskiego. Oto co nam powiedział:

- Już od pierwszych minut
meczu staraliśmy się pokazać
rywalkom, że nie przyjechaliśmy na to spotkanie na wycieczkę. W 10 min. prowadziliśmy 7:2 i praktycznie ten rezultat ustawił rywalizację na

boisku. do ostatniego gwizdka

sędziów. Nie jest dla nas żad-

Lekcja futbolu
W San Francisco w towarzyskim meczu piłkarskim USA przegrały z Niemcami 0:3 (0:1), Bramki dla zwycięzców zdobyli: Andreas Moeller (16 min.), Stefan Kunz
(9), Andreas Thom (90). Spotkanie

obejrzało 52 397 widzów. Aktualni mistrzowie świata udzielili futbolowej lekcji gospodarzom przyszłorocznych mistrzostw świata.
Niemcy szybko zdobyli bramkę
i później kontrolowali grę. Ich
zwycięstwo było w pełni zasłużone. Amerykanie nie mogli się
przebić przez solidną defensywę
gości.
:

(aw)

Jeszcze

raz

T. Gollob
Zwycięstwem Tomasza Golloba zakończył się rozegrany w sobotę przy
sztucznym świetle„Indywidualny turniej żużlowy z Mikołajem”. Zdobył on
komplet 20 pkt. i pokonał całą krajową
czołówkę. Drugie miejsce zajął coraz

lepiej jeżdżący Jacek Gollob 17 pkt.,
który przegrał tylko ze swoim bratem,
a trzecie zawodnik miejscowej Polonii
- Krzysztof Okupski 14 pkt. Startujący
w tych zawodach gdańszczanin Jaro-

sław Olszewski uplasował się dopiero

na jedenastym miejscu z 6 punktami
(2,1,.1,U,2). Zmagania te obserwowało
aż 6 tysięcy osób, które nie mogły narzekać na brak emocji. Najbardziej zacięty był bieg, w którym spotkali się

Tomasz Gollob z Jackiem Gomólskim.

Przez cztery okrążenia prowadził zawodnik Startu, udanie odpierając ataki
Tomka. Jednak przed samą metą bydgoszczanin popisał się wspaniałym atakiem i odniósł zwycięstwo. Impreza
byla wspaniale przygotowana przez
miejscowych działaczy, którzy nie po
raz pierwszy wykazali się niebywałym
zaangażowaniem i poświęceniem. Zorganizować o tak poźnej porze roku zawody to naprawdę wielka sztuka. m)

sobotę i w niedzielę futw
bolowe centrum świata
było w Las Vegas. Wiadomo, za oceanem losowano grupy
mistrzostw świata. Spotkały się tam
władze FIFA i ogłosiły kilka ważnych decyzji. Ale po kolei.

26-letniego piłkarza Juventusu
Turyn, Roberta Baggio, ogłoszono

najlepszym piłkarzem świata w 1993
roku. Trudno uznać ten wybór za

przypadek, tym bardziej, że Baggio
ma już w tym roku na swoim koncie
tytuł Piłkarza Europy. O nominacji
reprezentanta Włoch zadecydowali
trenerzy drużyn narodowych, a ankietę przeprowadziła FIFA. Baggio
otrzymał w niej 152 pkt. i wyprzedził Brazylijczyka Romario (FC
Barcelona) - 84 pkt. i Holendra,

Dennisa Bergkampa (Inter Mediolan) - 58 pkt. Na kolejnych miejscach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowano: Petera Schmeichela, Chri-

sto Stoiczkowa, Faustino Asprilla,
Bebeto, Ronalda Koemana, Anthony

Yeboaha
i Raia.

Redakcja „Przeglądu Sportowego”, w XXXIV Challengeu na rok

1993 przyznała Złote Rękawice
mistrzowi Polski i mistrzowi Europy w wadze lekkiej, Jackowi Bielskiemu ze Startu Elbląg.
W challengeu sklasyfikowano

20 pięściarzy ze wszystkich sekcji
bokserskich w kraju. Zwycięstwo
Jacka Bielskiego, jeszcze w maju
br. było bardzo trudne do przewidzenia. Prowadził wówczas
z przewagą 240 punktów nad Bielskim, Wojciech Bartnik z Gwardii
Wrocław - ubiegłoroczny triumfator challengeu, a elblążanin plaso-

wał się na 7 miejscu. Szanse zawodnika z Elbląga na poprawę pozycji zmalały, gdy ze względu na
kontuzję nie mógł wyjechać na
mistrzostwa świata. Błysnął jednak znakomitą formą na mistrzo-

cław 26:21 (12:17), Zagłębie

Lubin - Montex Lublin 23:20
(16:8), Piotrcovia Piotrków

ski - Sośnica Gliwice

odczuwają trudy tegorocznych
występów i turniej mistrzostw
świata. Na szczęście, w Jeleniej Górze, ciężar gry wzięła
na siebie Ewa Wiśniewska. Jej
7 bramek bardzo nam pomo-

28:22 (13:14), Skra Warszawa
- AZS Katowice 26:18 (14:7),

Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 28:26 (10:13).
1.EB Start
2.Piotrcovia P.T.
3. Montex L.
4, Sośnica G.
5. Zgoda R.
6. Ruch Ch.
7. Zagłębie L.
8. AZS Wrocław
9. Pogoń Sz.
10. Skra W.
11: Karkonosze J.
12. AZS Katowice

gło. Powoli do formy wraca też
Kownacka i sądzimy, że już

w najbliższą środę, kiedy
o godz. 17.30 gramy z Zagłę->
biem Lubin, znowu zdołamy

wygrać.

A później całą drużynę cze-

kał będzie bardzo krótki świąteczno-noworoczny wypoczy-

nek. Wszyscy będziemy zbierali siły, aby w drugiej połowie
stycznia być w Jak najlepszej
dyspozycji. Czeka nas bowiem

|

|

Złote Rękawice
dla Bielskiego

rodnych rankingach i konkursach.

da Ruda Śląska - AZS Wro-

niczka, Garwacka, wyraźnie

XXXIV Challenge „PS”

Cennym trofeum dla każdego
sportowca są zwycięstwa w różno-

pierwszej ligi piłki ręcznej padły następujące rezultaty: Zgo-

nie.

545

pkt i zdobył Złote Rękawice „PS”.
Srebrne Rękawice przypadły Woj-

ciechowi Bartnikowi - 505 pkt
i Robertowi Cibie z Olimpii Poznań - 375 pkt.
Z informacji, jakie uzyskaliśmy, wynika, że wręczenie tych
trofeów nastąpi najprawdopodob-

niej w maju 1994 roku... w Elblą-

gu, w czasie 65. Indywidualnych
Mistrzostw Polski Seniorów, których gospodarzem będzie to miasto. Wiadomość o turnieju bokserskim tej rangi, z pewnością ucieszy sympatyków pięściarstwa na
Wybrzeżu.

A. Minkiewicz

stanu 4:13 wyciągnęły na 11:13.
W drugim secie z 7:11 wyszły na

prowadzenie 13:12. Z kolei w trze-

lec. W obu przypadkach Stal okazała się za mocna. W sobotę mielczanki wygrały 3:0 (15:11, 15:12,
15:7), a w niedzielę także 3:0

cim secie prowadziły nawet 7:1,
ale kiedy tylko dysponujące lepszymi warunkami fizycznymi

lę w pierwszej „SZóstce” ”), Pędzisz.
W Mielcu nie oglądano siatkówki na wysokim poziomie.
Więcej walki i emocji było w sobotę, kiedy to gdańszczanki miały
niezłe okresy gry. Praktycznie
w każdym secie mogły pokusić się
o wygraną. W pierwszej partii ze

Gala
demonstrowali w ub. sobotę w hali
Stoczni Gdańskiej kick boxing, za-

grały na wyjeździe ze Stalą Mie-

(15:10, 15:6, 15:3).
Gedania: Zdyb, Maciejak, Małkowska, Kateszczenko, Nowak,
Rucka oraz Kaczyńska (w niedzie-

(jaw)

Gdańsk). Pan Jurek, co też jest
swoistą tradycją, na nasz plebiscyt podaje dwie „10”. Jedną,
w której klasyfikuje seniorów,
a drugą z osiągnięciami juniorów. Zaczynamy od tej seniorskiej.

1. Tomasz, Tomiak i Maciej
Łasicki, 2. Ryszard Sobczak, 3.
Iwona Guzowska, 4. Katarzyna
Radtke, 5. Anna Rybicka, 6.
Bartosz Sikora, 7. Magdalena
Mróz, 8. Sylwester Hodura, 9.

Marcin Maliński, 10. Jarosław

Olszewski.
Juniorzy: 1. Adam Dobrzyński, 2. Andrzej ERN 3.

Katarzyna Radtke,6. Ryszard
Sobczak, 7. Katarzyna MajSikora.
Dariusz Łazarski („Głos
Wybrzeża”): 1. Tomasz To-

szard Sobczak, 3. Iwona Guzowska, 4. Adam Dobrzyński,
5. Marcin Maliński, 6. Katarzyna Radtke, 7. Marek Chocian i Zdzisław Staniul, 8. Ro-

Wypełniony kupon należy wysłać pod adresem redakcji:

80-886 Gdańsk Tor ery 37 w terminieadr 28gadu br.

|

- z dopiskiem „PLEBISCYT”

bert Kempiński, 9. Mieczysław
Gierszewski, 10. Jarosław Olszewski.

Paweł

Wiejas

(imę i nazwisko)

(„Gazeta

Morska”): 1. Iwona Guzowska,

2. Tomasz Tomiak i Maciej
Łasicki, 3. Bartosz Sikora, 4
Marcin Maliński, 5. Ryszard
Sobczak, 6. Barbara Szewczyk,

(adres)

se IRILU
X
NOWY POLSKI TELEWIZOR

—-

7. Katarzyna Radtke, 8. Adam

Dobrzyński, 9. Marek Chocian
i Zdzisław Staniul, 10. Wojciech Moskal i Marek Kamiński (ci ostatni przeszli Grenlandię).
:

SeCeS-Pol

i blokiem zawodniczki Stali przy-

spieszały grę, to Gedania robiła
coraz więcej błędów i przegrywała. W niedzielę natomiast przewaga gospodyń była widoczna od
pierwszej do ostatniej minuty walki pod siatką.
W pozostałych meczach serii

A: Kolejarz Katowice - Azoty
Chorzów 3:1 i 3:1, Ars Komfort
Police - Stal Bielsko 3:0 i 0:3, Wisła Kraków - Gryf Bydgoszcz 3:1
113.

pasy, taekwondo, judo, kung fu,

karate i inne rodzaje wschodnich
form walki. Mistrzyni świata, Iwo-

na Guzowska, tudzież mistrz świata juniorów, Rafał Kałużny nie
mieli litości dla roślejszych od
nich przeciwników. A że wszystko
to było przedstawiane pół żartem.
pół serio, udała się przygotowana
przez TKKF „Stoczniowiec” Budo
- Gala. Tym bardziej, że wsparta
została fundacja „Rodzina Na-

miejskich, notowania
Wędrówki.

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

|

gdańszczanie utrzymali do końca tercji. Potem jednak systema-

ToTo
AA A
PPP vy Byl

bel, Łada, Walicki - Do Iny, Antoni Wróbel, Rytlewski, Lange,
Wysocki.

w Gdańsku hokeiści Stoczniowca toczyli drugoligo-

żyny na mecz wyjazdowy, to czy koniecznie musi startować
w rozgrywkach II ligi?

|

Na remis

3:0 (15:11, 15:8,

15:11).

siatkarze

Stoczniowca Gdańsk gościli
w stolicy. W sobotę przegrali
z AZS AWF Warszawa 2:3

(11:15, 17:15, 11:15,:15:13,

Piosenki na życzenie; 15.05 -

mag. informacyjny; 20.45 Spo-

3:0, AZS II Olsztyn - AZS PW

tkanie z firmą Hevelius Brewing
Company Ltd.; 20.40 Audycja
dla CB-istów i krótkofalowców;
22.05-0.00 Słuchaj razem z nami
- prowadzi Drwal Drągał; 0.05 -

Warszawa 2:3, 0:3, Orzeł Mię-

dzyrzecz - Avia Świdnik 0:3,
2:3, Lechia Tomaszów - AZS
Biała Podlaska 3:0, 3:1.

KO

10.50
11.15
11.50
Popo12.15
14.10

0]

2.00 Nocne rozmowy Polaków;
2.00 - 6.00 Muzyka non stop.

Wisła - Warta 64:69

Sukces pod Wawelem

Cenne, wyjazdowe zwycięstwo odniosły koszykarki Warty Gdynia nad krakowską Wisłą 69:64 (35:38). Dlatego cen-

leżał do Warty (6:3 w 5 min),

w 10 min., po rzucie Małgorzaty Zapolskiej było 9:8 dla wiślaczek, a w chwilę później

ne, gdyż krakowianki również
znów warcianki wyszły na proawansowały do pierwszej
wadzenie 17:11. Gospodynie
ósemki ligi i wynik tego meczu
jednak dogoniły (19:19) i końliczyć się będzie w dalszej częcówka tej części gry należała
ści rozgrywek. W gdyńskim
do nich. Dwukrotnie Marta
zespole najskuteczniejsze były: | Starowicz trafiła zza linii 6,25
Dorota Rożek - 20 pkt. i Anita * i krakowianki prowadziły już
Olęcka - 14.
38:32, ale na szczęście tuż
W pierwszej połowie prowadzenie zmieniało się jak
w kalejdoskopie. Początek na-

popisała

nie

obron
i warcianki

objęły prowadzenie
(48:43), któ| rego już nie

dały odebrać
sobie
do
końca
meczu. Na 25

sekund przed
końcem
Małgorzata
rzutami osobistymi zdołała
zniwelować
: rzewagę

wiązują go dotychczasowe kontrakty
z FC Barceloną i kontrakty reklamowe. W tej sytuacji Holenderski
Związek Piłki Nożnej przedłużył
kontrakt z dotychczasowym szkoleniowcem reprezentacji Dickiem Advocaatem.

oś

tri

(64: 65), ale

Fo. Archiwum

Warta:

Rożek 20, Olęcka

14, Frąszczak 12 , Czerlonko
11, Pantelejewa 6, Mechlińska

4, Błażkiewicz 4 i Odrzywol-

|

Wrocław

potrafiły
sforsować
gdyńskiej

drużyny narodowej, a ponadto obo-

Olęcka i Marzena Frąszczak.

na początku

minut

zbyt wiele żądał za poprowadzenie

9.30, 12.00, 13.30, 17.30, 20.00;
Prognoza pogody: po każdym
wydaniu
wiadomości;
Wiadomości sportowe: 8.10,
17.10; 12.10 w południe o

drugiej poło-

w porównaniu z poprzednim rankin-

selekcjonerem Holandii. Podobno

lokalne: 6.00, 6.30, 7.30, 8.30,

piej zagrały: Dorota Rożek, A.

5.38, 6.38, 7.38, 14.38; Giełda
pracy: 8.36, 14.38; Bloki
reklamowe: 22 minuty po pełnej
godziniei 10 minut przed pełną;
5.00 Radio EL na dzień dobry;
5.15 Przegląd wydarzeń dnia
poprzedniego;
5.45 Zapowiedzi
spodziewanych wydarzeń; 6.45,
7.15, 7.45 Przegląd prasy; 8.009.00 Trybuna słuchacza; tel. 32
63 54 w sprawie interwencji;

gu 21. miejsce. Z drużyn czołówki,

Jeszcze jedna informacja piłkarska, chociaż nie zza oceanu. Wiele
mówiło się o tym, że reprezentację
Holandii w finałach mistrzostw
świata w USA poprowadzi Johan
Cruyff. Tymczasem, jak podały
- agencje, Cruyff nie zostanie jednak przynajmniej w najbliższym czasie -

|

wynik. W zespole Tadeusza
Hucińskiego tym razem najle-

były: Joanna Więsław - 22 pkt.
i M. Starowicz - 16.
Oto pozostałe, wyniki grupy
„B”: Włókniarz Białystok Włókniarz Pabianice 62:68
(35:34), Glinik Gorlice - Ślęza

się Anita

strzygnął się

i Anglicy o 3.

wej, która ustaliła końcowy

wiadomości:

6.00, 12.00, 20.00; Wiadomości
z kraju i ze świata: od 6.00 do
22.00 co godzina; Wiadomości

sporcie; Raport drogowy (i
informacje komunikacyjne:

Mecz roz-

giem, Niemcy awansowali o 2 pozycje, a Brazylijczycy o 1. Spadli natomiast Holendrzy aż o 5 miejsce

|

ska 0.
W Wiśle najskuteczniejsze

przed końcem takim samym

rzutem
Olęcka.

Pełne wydanie

wo należało do Olgi Panteleje-

ostatnie sło-

68:85 (31:44), Stal

Brzeg - Start
(43:45).
1. Włókniarz P.
2. Start
3. Warta
4. Wisła
5. Ślęza
6. Włókniarz B.
7.Stal
8. Glinik

Lublin 75:86
27
26
23
20
19
19
19
15

1245-993
1270-1051
1061-1009
989-1047
1044-1124
1051-1076
1094-1142
1021-1227

9.08 Serwis ekonomiczny, informacje ekonomiczne i gospodar-

cze, notowania walut, przegląd
prasy; 10.05 W dziesiątkę - magazyn publicystyczny; 11.05 Popołudnie z radiem EL; 11.11
Konkurs 3 x 11; 11.35 Powieść

Wyniki gr. „A”: ŁKS Łódź -

Polonia Warszawa
91:83
(48:32), Olimpia Poznań - ATS
Toruń 106:55 (50:27), Stilon

|
|
|

Gorzów - AZS Poznań 70:81

|

(36:45), AZS Wrocław - Lech

Poznań 65:55

(23:30). Do

ósemki pierwszej awansowały:

ŁKS - 27 pkt., Olimpia - 26,
Polonia 21 i Lech - 20.

| 'W dalszej części rozgrywek

spotkają się

w dwumeczu ze-

społy przeciwnych grup, a wy-

niki uzyskane pomiędzy nimi
w grupach będą im zaliczone.
Potem już play offy.

(sus)

w odcinkach; 12.30 Informator
kulturalny - Co, gdzie, kiedy?;

12.38 Wędrówki z przewodni-

|

|

kiem (kino, wideo, teatr, książka, telewizja); 13.05 RE-

|

PORT(EL ) - magazyn reporterów, radiowy dyżur telefoniczny
32 63 54; 13.11 Konkurs Radia
EL; 14.11 Finał konkursu Radia
EL; 16.00 Wydarzenia
i
komentarze - magazyn inf.publ.; 17.30 Kronika miejska
(wiadomości lokalne, kronika

wypadków,

raport

służb

w

czasie

i

przestrzeni; 19.30 Radiowa
bajka na dobranoc; 19.45
Powieść w odcinkach, powt. z
godz. 11.35; 20.05 Koncert
życzeń; 21.05 TOP MIX -

Magazyn *

Aktualności

Muzycznych; 22.05 Fonofobia audycja muzyczna: 00 Nocne
muzykowanie

złota”;

20.00 Muzyka non stop; 20.0522.00 „Co w trawie piszczy” -

Pozostałe wyniki: Stal Grudziądz - Gwardia Szczytno 3:1,

13:15), by w niedzielę gładko

„Gorączka

10.33 Trzy łyki klasyki;
Informacje kulturalne;
Konkurs „Kto śpiewał?”;
Horoskop; 12.00 - 15.00
łudnie z Radiem ARnet;
Magazyn - Policja i my;

(sus)

zwyciężyć

prasy; 6.00-9.00 Przebudzenie
na życzenie; 6.15 Przeboje na
dziś; 7.15 Konkurs 13 - liter;
7.45 Nat
Broker Peugeot
Studio; 9:05-12.00 Drugie
śniadanie; 9.15 Kursy walut;
9.35 Kalendarium muzyczne;
9.50 Informacje drogowe; 10.20
Konkurs

Wiemy, że Stoczniowiec nie ma gdzie „OBYWaĆ” młodych za-

wodników, ale skoro trudno mu zebrać hokeistów pierwszej dru-

swój ranking, w którym sklasyfikowane zostały reprezentacje narodowe. Oto czołowa dwudziestka: 1.

(m) |

||

wy bój ze Zniczem Pruszków. Też przegrali 6:7 (3:1, 2:3, 1:3).
Trzy bramki zdobył debiutant, Maciej Dobrowolski oraz Mariusz
Justka, Paweł Zwoliński i Leszek Kaczmarek po jednej.

Drugoligowi

WU

informacyjne;9.05 Przegląd

czanie doznali 24 porażki w lidzei nie zmiennie okupują ostatnie
miejsce w tabeli.
Stoczniowiec:
wicz - Pachucki, Szłapka, Adam WróPozostali

walut,

zapowiedzi kulturalnej; 18.05

Początek meczu był obiecujący: Już w 2 minucie syn trenera,

dziej”.

(Wa)

WYMIENN'IKI
CIEPŁA

Notował: Janusz Woźniak

Adam Wróbel zdobył dla Stoczniowca prowadzenie, które

wy. Miejscowe przez 6

caria, 13. Rumunia, 14. Rosja, 15.
Francja, 16. Meksyk, 17. Nigeria,
18. Urugwaj, 19. Czechy
i Słowacja,
20. Portugalia.
A gdzie Polska? Nasza drużyna
zajęła w tym rankingu 27. miejsce
na 168 sklasyfikowanych reprezentacji. Zdaniem FIFA największy postęp uczynili piłkarze Kolumbii,
którzy w tym roku nie przegrali w 19.
meczach, pokonując m.in. Argenty-

dura, 2. Tomasz Tomiak i Ma-

ciej Łasicki, 3. Iwona Guzowska, 4. Adam Dobrzyński, 5.

Po przegranym meczu Stoczniowca w Sanoku z STS 1:6 (1:0,
0:2, 0:4), hokejowi statystycy odnotują nazwisko trzeciego Wróbla na pierwszoligowej tafli. Był nim trener
który z konieczności musiał się przebrać i wystąpić w tym meczu,
gdyż regulamin nie zezwala na udział w grze 9 zawodników
z poE ŻY tylu tylko gdańszczan wyjechało do Sanoka.

nę aż 5:0. Kolumbia zajęła w rankin-

R. Baggio
i Niemcy

Jerzy Konopka („Wieczór
Wybrzeża”): 1. Sylwester Ho-

Trzy sroki
i jeszcze jeden Wróbel

W Las Vegas FIFA ogłosiła także

Niemcy, 2. Włochy, 3. Brazylia, 4.
Norwegia,5. Hiszpania, 6. Dania,7.
Holandia, 8.
9. Szwecja,
10. Irlandia, 11. Anglia, 12. Szwaj-

Ryszard Sobczak.

zentowanej dyscypliny. Przez 3. . tycznie tracili siły 1 gospodarze
nie mieli trudności z odniesieniem
godziny zawodniczki i zawodnicy | przekonującego źwycięstwa. Mecz frożegrano awansem, a gdańsz-

Za mocna Stal
Występujące w serii A ekstraklasy siatkarki Gedanii Gdańsk

260-210
250-212
233-210
236-213
221-206
259-236
195-179
215-208
230-231
198-212
177-246
181-292

Jeśli na imprezie pojawia się
ok. 2 tys. widzów (a tyle było),
można mówić o popularności pre-

stwach Europy w Bursie, sięgając
po złoty medal. Później znakomicie spisywał się w pojedynkach ligowych, a udaną, drugą połowę
sezonu przypieczętował tytułem
mistrza Polski w poznańskiej Are-.
Jacek Bielski zgromadził

18:2
16:4
14:6
13:7
13:7
12:8
11:7
7:11
5:15
5:15
2:18
0:20

A

Jerzy Gebert (Polskie Radio

woj. gdańskiego 1993 roku

Sylwester Hodura, 7. Andrzej
Jermakow, 8. Katarzyna Radtke, 9. Magdalena Mróz, 10. .

miak i Maciej Łasicki,2. Ry- .

one:

na najlepszych sportowców

rosław Olszewski, 4. Anna Rybicka, 5. Marcin Maliński, 6.

telników.
Sprawdzonym już zwyczajem prosimy naszych kolegów

aby zechcieli podać swoje typy
w naszym plebiscycie. Oto

KUPON KONKURSU - PLEBISCYTU

Tomiak i Maciej Łasicki, 3. Ja-

chrzak, 8. Anna Rybicka, 9. Jarosław Olszewski, 10. Bartosz

dziennikarzy z innych redakcji,

serial pięciu ważnych spotkań.
Trzech w lidze, a dwóch w pucharze.
W pozostałych meczach

Gdynia-Karlskrona
LINIA PROMOWA

Jan Lindner (OTV Gdańsk):
1. Iwona Guzowska, 2. Tomasz

cze jest czas, aby swoje typy
przysłać i... wygrać jedną z na-

gród przeznaczonych dla Czy-

Jak przystało na liderki

Piłkarki ręczne p
Startu
Elbląg grały wyjazdowy mecz
z Karkonoszami Jelenia Góra.
Liderki z przedostatnią drużyną w tabeli. Niespodzianki nie
było. Elblążanki wygrały pew-

wa. Kupony ciągle jednak jesz
cze do redakcji przychodzą,
a przypominamy, że ostatni kupon wydrukujemy na łamach
„DB” 28 grudnia. Zatem jesz-

| CORONA LINE

Rafał Kałużny, 4. Maciej Suchocki, 4. Robert Kempiński,
6. Piotr Szafranek, 7. Michał
Gawłowski, 8. Agata Mechlińska, 9. Marek Krawczyk, 10.
Krzysztof Lisiecki.

o|] N|o]ul=| jn]

pływa na 41. plebiscyt „Dzien-

o

Coraz więcej kuponów na-

Od godziny

9.00 - do godz.. 17.20 |
przerwa
2.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
21.55, 0.00: Wiadomości; 0.58,
6.28, 13.05, 21.05: Rybacka

progn. pogody w pr. I; 5.20 Rolniczym ekspresem; 5.40, 6.40
Przegląd prasy; 6.10' Minęła do-

ba; 7.10, 8.10, 16.40, 17.40 Wiadomości sportowe; 7.35 Auto
Opel Radio; 9.10 Serwis ekonomiczny; 9.47, 12,47, 13.47,
14.47 Ogłoszenia na telefon;
7.47, 8.47, 17.47 Radiowa giełda
pracy; 17.20 Audiowideo; 18.05
Muzyka Markowa ; 19.05Wieczór klubowy - przemiany na
scenie kameralnej w Sopocie;
21.05 Ech muzyka, muzyka;

22.00 Radio BBC; 23.00 Folklor
zielonej wyspy; 23.45 Noc i poezja; 0.05 Radio dla. samotnych;

4.05 Country nad ranem

5.50 Lektura na dzień dobryJózef
Mackiewicz
„Lewa
wolna”; od 6.00 do 0.00 (co
godzinę)Wiadomości; 6.3018.30 (co godzinę) Skrót

wiadomości: od 6.50 do 18.30
(co godzinę); Wiadomości
lokalne: 6.10, 7.10, 8.10, 11.10,
14.10, 16.10, 17.10, 20.10;

6.43, 22.15

Ewangelia; 6.52

Przegląd prasy; 7.10 „Hity z wi-

nylu”;
15.44
18.10
15.40
Gość

7.25 Patron dnia; 7.44,
„Wykop” drogowy; 7.40,
Serwis sportowy; 8.40,
Serwis ekonomiczny; 9.35
Plusa; 13.10 Serwis gieł-

dowy; 13.40 Propozycje kultu-

ralne;14.40 Serwis motoryzacyjny; 18.40 Wiadomości z życia

Kościoła; 19.05 Coca Cola - is
the music live; 19.40 „Pluszowy
kącik” - dobranocka; 21.31 20
minut z piosenką aktorską i ka-

baretem;22.30 Na moim biurku aud. ks. W. Bocka; 23.55 (około) Lektura przed północą Józef

Mackiewicz „Lewa wolna”;
0.10 Dziesięć po dwunastej czyli
wykopaliska rockowe; 4.00
Poranek muzyczny Radia PLUS
%

