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Katastrofa w Gdańsku • samochód zapadł się pod ziemię

»jszy „Dziennik"

W dwóch częściach

Dziś „Dziennik" m 22 strony, w tym dodatek „DOM".
Polecamy refleksję o 17 września 1939 roku (str.7), a także rubrykę
„Twojeprawo" i „Nasze Pieniądze" (str. 8).

lańsk

Zeby było normalnie

Nowy Ośrodek Terapii dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholo
wych w Gdańsku ma zostać oddany do użytku w październiku.
Dzieci i młodzież, którymi się zajmuje są w wieku od 5 do 21 lat.
Jeden lub oboje rodzice tych dzieci są uzależnieni.
Najczęściej rodzic przyprowadza dziecko, bo jest zaniepokojony
współmałżonka.

Sir. 4

Czwarte podejście
z planem

Plan kompleksu centrum handlowego przy ul. Rafinera w Sopo-

Projekt dostosowano do secesyjnego stylu kamieniczek, całość bę
dzie znacznie niższa niż w poprzedniej wersji. Prace budowlane roz-

Sir. 5

Trójmiasto ogrzewane
w kratkę

Mimo oficjalnego rozpoczęcia sezonu grzewczego nie we wszyst
kich trójmiejskich mieszkaniach jest ciepło. Opóźnienia są spowodotami z przygotowaniem systemów grzewczych.

Sir. S

46 22 44 - zadzwoń!

Jutro o niepełnosprawnych

Już jutro będzie można dowiedzieć się wszystkiego na temat moż-

czy rehabilitacji. Przy redakcyjnym telefonie odpowiadać na pytania
będą: Krystyna Dominiczak - pełnomocnik wojewody gdańskiego ds.
osób niepełnosprawnych oraz Joanna Witkowska - kierownik Woj.
Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

BECZKA
W WODZIE
MM
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W ciqgu 30 sekund zatonqł wczoraj Mercedes
w dziurze, kłóra powstała
wskutek pęknięcia rury wodociqgowej na gdańskim
osiedlu Zaspa. Kierowca,
Stanisław Czerw, cudem
uszedł z życiem.
Na pętli tramwajowej przy
al. Rzeczpospolitej w Gdańsku
pękła wczoraj rano magistrala
wodociągowa.
- Pogotowie Techniczne
przyjechało po piątej, zakręciło
zawór, ale nie zabezpieczyło
terenu -mówi Jolanta Rompca,
świadek zdarzenia, dyspozytor
ruchu ZKM.
Wydostająca się woda zalała
i podmyła teren w promieniu
kilkunastu metrów. Powstał lej
o głębokości pięciu metrów,
który z daleka wyglądał jak ka
łuża. Kilka minut po godz. 5
Stanisław Czerw, pracownik
firmy „Kolporter" SA, wiozący
czasopisma do pobliskiego kio
sku, wjechał swoim Mercede
sem 200 D w zalany wodą dół.
Samochód zaczął tonąć.
- Nie widziałem żadnego
oznakowania - mówi Stanisław
Czerw. - Gdybym szybko nie
uciekł przez okno, utonąłbym
razem z autem. Skąd mogłem
wiedzieć, że to nie kałuża?
Pomimo zagrożenia, pra
cownicy SNG zaczęli dokład
nie zabezpieczać miejsce wy
padku dopiero pięć godzin
później. Wtedy też wydobyto
zniszczonego Mercedesa. Jak
twierdzi jego właściciel, po
jazd wart był cztery lata temu 8
tys. złotych. Gazety, które
wiózł do kiosku, kosztowały 3
tys. 400 zł. Przedstawiciel Saur
Neptun Gdańsk powiedział po
szkodowanemu, że SNG nie
pokryje kosztów wypadku, po
nieważ ich zdaniem kierowca
nie miał prawa wjeżdżać na
chodnik.
, . m ,

Aneta Tucka

Szerzej o wypadku na str. 5

Jpk co tydzień

Wtorek z prawem

Proponujemy rubrykę „Twoje prawo". Oprócz nowości praw
nych (w zmienionej, bardziej przejrzystej formie) Czytelnik znajdzie
w niej min. porady dotyczące odliczeń od podatku dochodowego,
związanych z budową domu oraz „Reportaż z paragrafem", opowia
dający o bezsilności policjantów wobec niebezpiecznego mieszkańca

Str. 8
łoszenia
słowa za pofowę ceny
w rubryce

^ ^^

Superbonlflkata dla Klientów (osób prywatnych)
którzy chcą

sprzedać - kupić mieszkanie
* OFERTA WAŻNA DO 21.09.96

Podatek
Lecha Wałęsy

I

Samochód wydobyto przed południem. Przez kilka godzin pętla tramwajowa 12 i 4 oraz tor przelotowy dla linii 8 i 2 były nieczyn
neFot Robert Kwiatek

Jeszcze o tzw. sprawie Oleksego

Pełnomocnicy Lecha Wałę
sy twierdzą, że komuś zależy,
aby sprawa podatku byłego
prezydenta została rozwiązana
jeszcze przed wyborami parla
mentarnymi. Zanim pełnomoc
nicy zdążyli złożyć wnioski
dowodowe w tej sprawie,
gdańska Izba Skarbowa wydała
9 września b.r. oświadczenie
o zmniejszeniu podatku Lecho
wi Wałęsie.
Tymczasem były prezydent
odwoła się do Naczelnego Są
du Administracyjnego od decy
zji gdańskiej IS, nakładającej
ponad 800 min st. złotych po
datku od miliona dolarów. /im
. str.2
W

Dwa oddzielne projekty raportów sporzqdzili członkowie
sejmowej Komisji Specjalnej, którzy badali legalność dzia
łalności organów państwa w tzw. sprawie Oleksego. Opubli
kowała je wczorajsza „Gazeta Wyborcza". Autor jednego
z raportów, Jerzy Ciemniewski zapowiedział, że wystqpi
przeciw „Gazecie" do sqdu.
Członkowie sejmowej Ko leży postawić przed Trybuna
misji Specjalnej, powołanej 9 łem Stanu, a sprawę oficerów
UOP skierować do prokurato
miesięcy temu do zbadania le
galności działań organów pań ra. Natomiast Jerzy Ciemniew
stwa w sprawie Józefa Olekse ski usprawiedliwia Milczanow
go, sporządzili dwa odmienne skiego i UOP
Tymczasem opublikowanie
projekty raportów. Jeden został
podpisany przez posłów koali przez wczorajszą „Gazetę Wy
borczą"
sprzecznych projektów
cji, konkretnie przez Lucynę
Pietrzyk z PSL, drugi - podpi raportów nieoczekiwanie do
prowadziło do incydentu.
sał Jerzy Ciemniewski z UW.
Lucyna Pietrzyk uważa, że Członek komisji sejmowej, po
Andrzeja Milczanowskiego na- seł Jerzy Ciemniewski zapo

17 września, wtorek, imieniny Franciszka, Hildegardy, Roberta

Sprzątanie
przed
transakcją

lasy upadłościowej wystąpi do
o dotację, która ma pozwolić na jak najlepsze przygotowa
nie przedsiębiorstwa Stoczni Gdańskiej SA na sprzedai.
W najbliższy czwartek doj
dzie do spotkania syndyka z je
dynym dotychczas oferentem
zakupu stoczni - spółką Laman
Polska.
- Stocznia nie będzie sprze
dawana z wolnej ręki, tylko
odbędzie się przetarg. Spotka
nie będzie zatem miało kurtu
azyjny charakter - powiedział
„Dziennikowi" Michał Lachert, syndyk masy upadło
ściowej stoczni.
Laman Polska chce kupić
stocznię za 20 min USD, płat
ne w ciągu 10 lat, oraz - jak
poinformował nas jej przedsta
wiciel - zainwestować do koń
ca przyszłego roku do 200 min
USD. Oceniając ofertę, Lachert
uznał, że odbiega ona daleko
od wartości księgowej stoczni.
- Jeśli sąd uzna, że różnica jest
zbyt rażąca, może ogłosić po
nowny przetarg. Może jednak
uznać, że stocznia jest tyle
warta, ile kupujący jest gotowy
zapłacić.

Dziś ma być zakończony
wstępny bilans masy upadło
ściowej Stoczni Gdańskiej SA.
Pod koniec tygodnia komisja
zakończy spis inwentarza.
Wówczas powinien być doko
nany drugi bilans. Wstawien
nictwo wojewody gdańskiego
Henryka Wojciechowskiego
ma pozwolić na dokonanie
bilansu przez gdański Urząd
Kontroli Skarbowej.
Jak powiedział „Dzienniko
wi" Jerzy Borowczak, szef za
kładowej „Solidarność" i, tak
że załoga stoczni topnieje
z dnia na dzień.
- Wszyscy zarabiający po
wyżej 850 zł brutto - tyle za
pewnia Fundusz Gwarantowa
nych Świadczeń Pracowni
czych - uciekają. Zostało jesz
cze około 5500 osób, dwa ty
siące mniej niż na początku ro
ku.

(J.K.)

Rozmowa z Jerzym Borowczakiem na str. 3

wiedział wczoraj na konfe
rencji prasowej, że nosi się
z zamiarem wystąpienia prze
ciw „Gazecie" na drogę sądo
wą, ponieważ opublikowany
tekst nie ma charakteru doku
mentu, lecz wyraża jego po
gląd osobisty, który miał do
piero zostać przedłożony komi
sji, o czym w sobotę uprzedził
redaktorów pisma.
Liczne niedomówienia
i sprzeczne interpretacje w tzw.
sprawie Oleksego oświetla
opublikowana niedawno „Sza
ra księga", praca, w której wy
powiadają się niektórzy człon
kowie komisji.
(ht)
O „Szarej księdze" - str. 7

Najprawdopodobniej na
poczqtku przyszłego roku
w centrum Gdańska przy ul.
Straganiarskiej 31/36
otwarte zostanie kasyno.
Właścicielem kasyna będzie
„Totolotek" SA, warszawska
spółka, której jednym z właści
cieli jest przedsiębiorstwo pań
stwowe „Totalizator Sporto
wy". Kasyno będzie w gdań
skiej siedzibie „Totalizatora
Sportowego" przy ul. Straga
niarskiej, gdzie przedsiębior
stwo wykupiło i wyremonto
wało trzy kamieniczki.
- Kasyno będzie małe, z jed
nym stołem do black jacka i ru
letki - twierdzi Maciej Łasiewicki, dyrektor gdańskiego od
działu „Totalizatora Sportowe
go". Ostateczną decyzję
o otwarciu podejmie minister
finansów.
„Totolotek SA", który bę
dzie prowadził kasyno, ma ka
pitał akcyjny w wysokości
dwóch min zł - kwotę niezbęd
ną do prowadzenia kasyn.

Spółka powstała w 1992 r., jej
właścicielem, oprócz TS są
pracownicy tej firmy. Spółka
powstała, gdyż polskie prawo
zastrzega, że hazard może być
organizowany wyłącznie przez
spółki akcyjne. „Totalizator
Sportowy" nie jest natomiast
spółką, ale przedsiębiorstwem.
- Spółka prowadzi na co
dzień zakłady wzajemne, np.
piłkarskie, prowadzimy też
działalność handlową, rozpro
wadzamy losy Państwowego
Monopolu Loteryjnego - po
wiedział „Dziennikowi" Mi
chał Łącz, dyrektor gdańskiego
oddziału „Totolotka SA"
W najbliższy czwartek Rada
Miasta Gdańska będzie opinio
wała projekt lokalizacji kasy
na. Projekt opinii jest dla „To
tolotka SA" pozytywny.
Istniejące niegdyś przy ul.
Długiej kasyno spółki „Casinos
Poland" zostało zlikwidowane,
gdyż po zmianie przepisów za
broniono firmom z udziałem
zagranicznym prowadzenia
gier hazardowych.
^^

KONKURS
120 milionów st. zł
za maskotkę „Dziennika"

BDK-DAEWOO
Leasing

0-800 63 666
Lublin • Żuk • Polonez TVuck
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Stocznia Gdańska SA

Gdańsk

Poseł Ciemniewski skarży
ff Gazetę Wyborczą"

Skarga
do NSA

RABATY

Sprzedaż ratalni

Będzie kasyno
na Straganiarskiej

1462 - Bitwa podŚwiecinem
1900 - Proklamowanie Związku Australijskiego
1901 - ur. Francis Chichester, żeglarz angielski
1912 - ur. Irena Kwiatkowska, aktorka
1939-Armia Czerwona wtacza do Polski
1944 - Bitwa pod Arnheim z udziałem Polaków gen. Sosabowskiego
1980 • Powstał NS2Z „Solidarność"
Tego dnia 1939 roku wygasają ostatnie walki obronne na gdyńskim
Oksywiu. Dowódca lądowej Obrony Wybrzeża płk Stpnisław Dąbek odbie
ra sobie życie.
Zachmurzenie o
charakterze
zmiennym,
zanikające
przelotne opady
deszczu.Temp. rano
do9°C w dzień do
14°C, wiatr
północno-wschodni
dość silny, w ciągu
dnia stopniowo
słabnący.

17 września 1996 r. Cena 60 gr (6000 zł)
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ul. Kochanowskiego 130
80-405 Gdańsk
tel./fax (0-58) 38 57 97,38 57 98
090 52 15 85,090 52 16 27

O./TIMM

ul. Łódzka 3, tel. 32 40 71

Już od 42,00 ił/m}

Dzisiaj pomyśl

Papy zgrzewalne
Płyty gipsowo-kartonowe
Sufity podwieszane

Szukamy maskotki dla naszej gazety!
Wystarczy, że wypełnisz kupon!

Rockfon

DORADZTWO TECHNICZNE
SPRZEDAŻ TRANSPORT
WYKONAWSTWO POKRYĆ DACHOWYCH
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KWIATACH
Szczegóły na str. 3

KRAJ i ŚWIAT

Str.2

Z GIEŁDY

Orzeczenie o czerwcowym
wypadku MIGa

Czeczenia

Giełda Papierów Wartościowych
Notowania akcji 16 września

Akcje

Kurs
Zmiana
(zł)
(proc.)
77jOO
AGROS
+13
•9,90
ANTMEX
+65
G BGDANSKł
43,90
+12
GBiG
3,45 nk +3j0
•M),6
BORYSZEW
32,10
204jOO +3j0
GBPH
+3,6
GBRE
87J30
GBSK
285j0nk +13
+2,9
BUDIMEX
21,30
OjO
4,00
BWR
+2,1
BYTOM
33,70
+3,9
COMPLAND
53,50
DĘBICA
61,00
+34
G ELBUDOWA 46,50 nk +1,1
+1,9
ELEKTRIM
2730
+2,2
4,65
ELEKTROEX
6,70
-13
ESPEBEPE
+0,8
26,80
EXBUD
36,90 ns +6j0
FARMFOOD
+9,6
13,70
FORTE SA
SOjOOBS +2,6
GÓRAŻDŻE
+6,8
22,00
IRENA
46jOO
+22
GJELFA
20,00 tK +4,7
G KABELBFK
+1,6
3230
KABLE
191 JOO +1,1
KETY
1730
+23 ,
KPBP-BICK
835
+2,4
KREDYTB
57 XX)
0,0
KROSNO
8,10 nk +3,8
MOSTALEXP
11,70
+1,7
MOSTALGD
+5,4
MOSTALWAR 13,70
12,90 ns +4,9
MOSTALZAB
0Q
' 9,25
NOWA
OKOCIM
23,00
+5j0
16jOO
OŁAWA
+3 2
36,40
OPTIMUS
-03
22,00 ns 0,0
PBR
23,00
+5j0
PEKPOL
PETROBANK
13,40
-2,9
G POLFKUTNO 7330
+43
POLDFARBC
12j00ns +3,4
POLIFARBW
+13
13,50
PPABANK
17,80
0.0
PROCHEM
6.70
+13
PRÓCHNIK
+6,9
10,90
RAFAKO
16,00 nk +13
RELPOL
+2,4
64,00
+9,6
REM AK
9,75
ROLIMPEX
130 jOO +12
+4.1
SOKOŁÓW
255
STALEXP
-6,6
4230
STOMIL
32,60
+12
+4.7
SWARZĘDZ
9,00
TONSŁ
+43
16,80
+1.9
UNTVERSAL
8,25
VISTULA
'0,0
1030
+1,7
WARTA
58,50
GWBK
+53
19,00
G WEDEL
155,00 +6,9
+IJ0
WÓLCZANKA 20,80
5,60 ns +1,8
ZASADA
167j0nk +0,6
ŻYWIEC
+3,2
22,70
AMERBANK
BETONSTAL
37,80
+03
CHEMISKÓR
+6,0
1230
+6,7
DOMPLAST
48j00
DROSED
44,30
+2,5
G ECHO
70fl0 ns +9,4
EFEKT
+4 2
20,00
+2,0
INDYKPOL
1550
JUTRZENKA
+23
61,00
+1,0
KRAKCHEM
5,05
+8,9
ŁDASA
13,40
+8,9
4,30
GOCEAN
+23
1230
PLI
PPWK
21,00 nk -5,0
118,0 nk +2,6
PŚUNFI
WIG: 14.623,8 (+23)
WIG 20:1.507,6 (+2,5)
W1RR: 2.279,6 (+3$)
KORONA: 77J)0 zł (+ 1,44 zł)
PIONEER: 7242 zl (66 gr)

—
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USD
DEM
FRF
NLG
CHF
SEK
GBP
ITL
SUR
Ztoto

NBP
(kurs
średni)
278.55
184.20
54,07
164.38
224,13
41,91
432,25
18,24
34,30

KRAJ

Dawni wrogowie walczę razem Utrata orientacji
i błąd pilota
Najprawdopodobniej błąd
w pilotażu i utrata orientacji
przestrzennej w chmurach spo
wodowały katastrofę MiGa 21
Bis, który rozbił się 28 czerw
ca na północ od Dębek stwierdziła Komisja Badania
Wypadków Lotniczych Mini
sterstwa Obrony Narodowej.

W wypadku zginął 38-letni
Sławomir G. Komisja nie mo
gła jednoznacznie stwierdzić
przyczyn katastrofy - błąd pilo
ta to tylko najbardziej prawdo
podobna przyczyna wypadku.
Komisja ustaliła też, że w trak
cie lotu uszkodzeniu uległy
elementy układu sterowania.

Prezydent zna listę
Rzecznik prezydenta An
toni Styrczuła poinformował
na konferencji prasowej, że
prezydent zna listę pełno
mocników obejmujących sta
nowiska w ramach reformy
centrum administracyjnego.
Zaznaczył jednak, że nie brał
udziału w jej uzgadnianiu.

Pełnomocnik skarbu
Pełnomocnikiem rządu do
spraw utworzenia Minister
stwa Skarbu Państwa ma zo
stać obecny wiceminister
przekształceń własnościo
wych Andrzej Śmietankopotwierdził wiceprzewodni
czący klubu PSL Janusz Pie
chociński.

Grupa bankowa

W kraju zaczyna brakować paliwa

Dieslem
sucho

W kraju brakuje 700 tys. łon paliw; 400 tys. łon olejów
napędowych i 300 łys. łon benzyn.
Żołnierz rosyjski podaje na ostrzu noża arbuza bojownikowi czeczeńskiemu stojąc na tle wizerunku pierwszego prezydenta niepodległej Czeczenii Dzochara Dudajewa
Oddziały rosyjskie i separatyści cze
czeńscy przeprowadzili w niedzielę wie
czorem wspólną operację na przedmieściu
Groźnego przeciwko grupie uzbrojonych
napastników, która zaatakowała pozycje
rosyjskie w okolicy lotniska - podała
w poniedziałek agencja Interfax.

Dziecinna
sprawa

W Cieszynie (woj. kaliskie),
złodzieje włamali się do miej
scowej biblioteki i ukradli trzy
egzemplarze książki pt. „Każ
de dziecko potrafi". Włamali
się po instrukcje, czy co?

(PAP)

POWSZECHNE
I ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE
Dane z 16.09

Banki

[BRE (Gd.)
!
PKO (O. III, Gd.)
PKO (O. I,Gd-a)
Pekao SA (Gd.)
Kantory
"Max" (Gd.)
i "Xamax" (Gd.)
"Monte" (Sop.)
: "Merkury" (Gd-a)
"Silvant" (Elb.)
"C. Remix" (Elb.)

Kupno/sprzed.
105
100
95
93

110
115

105
115
110
110
105
105

210
120
115
120
110
115

Gd. - Gdańsk; Gd-a - Gdynia;
Sop. - Sopot; Elb. - Elbląg.

NOTOWANIA
Kupno
/sprzedaż

17 września 1996

$

Dane z kantorów (16.09)
Londyn
„Max"
J „Xamax" „Silvant" 1 dolar
Gdańsk
Elbląg kurs średni
Gdańsk
Jagiellońska 10 Długa 81/83 1 Maja 41
277,5/278 277,5/278,5
277,5/278
184/184.5 183,5/184.5 1.511
183,7/184,2
54/54,5 53,5/54
5,151
53,8/54,3
163/164
1.695
164/165
164/165
223/224
1,241
224/225
225/226
41/41,5
6,684
41.3/41.7
41/41,5
429/431
0,644
430/433
430/432
18.2/18.7
18,2/18,6 18,3/18,8 1526,5
4,5/5
5359
4/5
20/21
382,65
20,2/20,7
20/20,5

Oznaczenia: USD -dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF- frank francu
ski, NLG -gulden holenderski, CHF -frank szwajcarski, SEK - korona szwedzka,
GBP - funt brytyjski, ITL - lir wioski, SUR - rubel rosyjski (notowania z Moskwy).
Zioto: w złotych za gram, z Londynu -za uncję.

Napastnicy, którzy wielokrotnie ostrzeliwali w ostatnich dniach pozycje rosyjskie
przed lotniskiem cywilnym w Groźnym,
gdzie mieści się jedna z głównych baz ro
syjskich w Czeczenii, ponownie otworzyli
ogień z pobliskiego lasu około godziny

21.00.

REKLAMY I OGŁOSZENIA
Dział Sprzedaży Reklam - „Dom Prasy", Targ Drzewny 3/7, 80-886
Gdańsk; Biuro dyrektora -teł7fax 31 04 42;
Centralne Biuro Ogłoszeń - telifax 31 80 62, tel. 31 50 41 w. 210,215,
218. Biuro Reklamy - tel7fax 31 20 94,31 14 74,31 18 61, 31 17 57,
centrala 31 50 41 w. od 232 do 243, fax 233,243. Biuro Ogł. w Gdyni
ul. Władysława IV 17 tel. 20 08 32, ul Świętojańska 141b, tel. 20 04 79,
Biuro Ogł. w Sopocie, ul. Kościuszki 61, tel 51 54 55, Biuro Ogł. w El
blągu, ul. Łączności 3, tel7fax 32 70 94, tel. 32 54 09. Za treść ogłoszeń
redakcja nie odpowiada.
SPRZEDAŻ I KOLPORTAŻ
Sprzedaż: tel./fax 31 01 33; 31 50 41 w. 172
Prenumerata z darmową dostawą do domu, biura, urzędu (zniżka do
20proc.): tel. 3196 14tel, 31 5041 w. 155.
•
Promocja: tel/fax 31 39 16,31 5041 w. 175.
Biuro konkursów: teł: 31 35 66,31 5041 w. 176
STUDIO GRAFICZNE BUM: 80 - 886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7,
Jo szef studia Krzysztof Ignatowicz. tel 35 18 33.
.k
DRUK: Drukarnia Offsetowa, Pruszcz Gdański, ul. dglW
Obrońców Westerplatte 5, dyrektor Mirosław
^sSllSSBtlk
Kowalski - tel. 82 30 68,fax 83 28 20.
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(PAP)

Sprawa podatku byłego prezydenta

Wałęsa złoży skargę

K

omuś bardzo zależy
na tym, aby sprawa
podatku byłego prezy
denta miała swój ko
niec jeszcze przed wyborami
parlamentarnymi - twierdzą
pełnomocnicy Lecha Wałęsy.
Były prezydent zaskarży decy
zję podatkową gdańskiej Izby
Skarbowej do Naczelnego Są
du Administracyjnego.
Zdaniem pełnomocników od
ośmiu miesięcy, aż do sierpnia
b.r. nic nie zrobiono w celu
rozstrzygnięcia sprawy. Dopie
ro 30 sierpnia i 2 września br.

II Urząd Skarbowy zwrócił się
do nich z prośbą o złożenie
wniosków dowodowych w cią
gu siedmiu dni od daty otrzy
mania pisma.
Zanim jednak odpowiedź
została wysłana, gdańska Izba
Skarbowa 9 września b.r. wy
dała oświadczenie ó zmniejsze
niu kwoty podatku, co ozna
cza, że były prezydent musi za
płacić połowę sumy, której do
magano się od niego poprzed
nio. Fiskus chciał wtedy 8,5
mld starych złotych.

Ćwiczenia morskie Barakuda '96
zakończone

Zakończyły się coroczne,
kompleksowe ćwiczenia Ma
rynarki Wojennej RP Bara
kuda '96.
Były to największe manew
ry, jakie w ostatnich latach
przeprowadziły na Bałtyku na
sze siły morskie. Uczestniczyło
w nich łącznie 4660 oficerów,
podoficerów i marynarzy, 26
okrętów bojowych, 31 jedno
stek pomocniczych oraz 27 sa
molotów i śmigłowców.
Jak poinformował kpt. mar.
Janusz Walczak, rzecznik pra
sowy dowódcy MW, do udzia
łu w manewrach Barakuda '96
wydzielono 35 proc. sił mary
narki. Były to okręty bazujące
w Gdyni, Helu i Świnoujściu
oraz maszyny ze wszystkich

dywizjonów Lotnictwa MW.
Współdziałało z nimi 29 samo
lotów z 6 pułków Wojsk Lotni
czych i Obrony Powietrznej.
Ćwiczenia Barakuda '96,
które odbyły się na wodach po
łudniowego Bałtyku, miały
sprawdzić przygotowanie sił
morskich do działania i współ
działania z innymi rodzajami
wojska. W ramach ćwiczeń
okręty wykonywały ataki tor
pedowe: a ponadto przeprowa
dziły one też ćwiczenia rakie
towe i artyleryjskie zwalczając
cele nawodne i powietfzne.
Śmigłowce i okręty prowadziły
też akcje ratownicze, udziela
jąc pomocy jednostkom uszko
dzonym i poszukując rozbit
ków.

Złoto nazistów

Samoocena " '

Szwajcarzy
zajrzą w konta
Brytyjski MSZ potwierdził
w poniedziałek, że jednym
z tematów środowych rozmów
ministra Malcolma Rifkinda
z jego szwajcarskim odpowied
nikiem będzie sprawa złota na
zistów zdeponowanego w cza
sie II wojny światowej w ban
kach szwajcarskich.
Rząd szwajcarski powołał
specjalną komisję dochodze
niową, która będzie miała
wgląd we wszystkie transakcje
bankowe z okresu II wojny
światowej i w konta.
Istnienie nazistowskiego
złota ujawnił w ubiegłym tygo
dniu raport Foreign Office.
Wynika z niego, że po wojnie
niespełna 1/8 złota nazistów
została przekazana Trójstron
nej Komisji Aliantów (Stany
Zjednoczone, W. Brytania
i Francja). I z części ok. 80 min
doi. jeszcze pozostaje do po
działu między rządy dziesięciu
krajów, w tym Polski.

(PAP)

Wczoraj Lech Wałęsa wydał
oświadczenie, w którym zapo
wiada, że zaskarży decyzję
gdańskiej Izby Skarbowej do
Naczelnego Sądu Administra
cyjnego. Skarga zostanie zło
żona do NSA Ośrodka Zamiej
scowego w Gdańsku.
Przypomnijmy, że milion
dolarów, od którego Lech Wa
łęsa miał zapłacić podatek,
otrzymał od firmy Warner
Bross za prawo do nakręcenia
o nim filmu biograficznego.

(MP)

„Na razie nie występowali
śmy jeszcze o wprowadzenie
kolejnego bezcłowego kontyn
gentu, ale zrobimy to, jeżeli sy
tuacja na rynku paliw się po
gorszy".- wyjaśniła rzecznicz
ka.
Być może podczas wtorko
wej Rady Ministrów zostanie
przedstawiona informacja nt.
sytuacji na rynku paliw- po
wiedziała na konferencji praso
wej rzeczniczka rządu Alek
sandra Jakubowska.
Zapytana, czy rząd zamierza
uruchomić rezerwę państwo
wą, odparła, że nie sądzi, aby
był to właściwy moment, ałedodała - być może jest to wła
ściwy moment na rozważenie,
czy nie należałoby wprowadzić
kontyngentu bezcłowego na
paliwa.
Rafineria Gdańska nie pod
jęła do wczoraj decyzji o im
porcie paliwa, który mógłby
być sprzedawany po wyższej
cenie. Jak poinformowała nas
Ewa Sielicka, rzecznik praso
wy firmy, zapasy rafinerii wy
czerpały się i zaopatruje ona
odbiorców wyłącznie z bieżą
cej produkcji.

W

ŚWIAT
Wybory w Bośni
Międzynarodowi obserwa
torzy nie odnotowali żadnych
znaczących naruszeń podczas
wyborów w Bośni. W wybo
rach do trzyosobowego Pre
zydium Bośni i Hercegowiny
prowadzą trzej nacjonali
styczni kandydaci. Obecny
prezydent
Bośni,
muzułmanin Alija Izetbegović, przewodniczący parla
mentu Serbów bośniackich
Momczilo Krajisznik i Kreszimir Zubak, obecny prezy
dent federacji chorwacko-

Porwali autobus
Dwaj lub trzej terroryści
uprowadzili w Machaczkale,
stolicy Dagestanu, autobus
z 35 osobami- poinformowa
ło rosyjskie MSW. Porywa
cze żądają 100 tys. dolarów
okupu.

0 europejskim mięsie
Ministrowie rolnictwa kra
jów Unii Europejskiej rozpo
częli dwudniowe obrady po
święcone rynkowi mięsa, po
epidemii choroby szalonych
krów w Wielkiej Brytanii.

(bp)

Jan Kreft (PAP)

Rusza komórkowa telefonia cyfrowa

Jedna trzecia
marynarki w akcji

(JAS)

Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla - za 10 000)
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Wspólne siły rosyjsko-czeczeńskie, które zgodnie z porozumieniem rozejmowym
z 22 sierpnia odpowiadają za utrzymanie
porządku w Groźnym, otoczyły las, by zli
kwidować uzbrojone grupy łamiące zawie
szenie broni.

Po podwyżkach cen ropy
naftowej na międzynarodo
wych rynkach, wiązanych
z amerykańskim atakiem na
Irak, import paliw stał się nie
opłacalny. Według informacji
CPN, litr oleju napędowego
powinien obecnie kosztować
przynajmniej 1,53 zł (kosztuje
ok. 1, 22) - taki jest próg opła
calności importu.
Obecnie zapasy oleju w sie
ci CPN są na wyczerpaniu.
Dlatego firma sprowadza olej
napędowy proponując go od
biorcom już po wyższej cenie.
„Stacje tygodniami czekają
dostaw"- powiedział wczoraj
Maciej Powroźnik z Polskiej
Izby Paliw Płynnych.
Od niedzieli brakuje oleju
napędowego na stacjach CPN
w Kaliskiem. Na Białostocczyźnie paliwa do diesla nie
brakuje tylko w stacjach
CPN .W woj. wrocławskim nie
które stacje sprzedają ostatnie
zapasy oleju napędowego.
Beata Nawracka, rzecznicz
ka Ministerstwa Przemysłu
i Handlu poinformowała, że
rozważana jest możliwość
skierowania paliwowych go
spodarczych rezerw państwo
wych na przetarg.

Zawiązano
pierwszą
w Polsce grupę bankową.
Kontrakt w tej sprawie pod
pisali przedstawiciele Pekao
S.A., Banku DepozytowoKredytowego S.A. z Lublina,
Pomorskiego Banku Kredy
towego S.A. ze Szczecina
i Powszechnego Banku Go
spodarczego S.A. zŁodzi.

Kolorowe rozmowy

W Gdańsku i Sopocie Era GSM, jeden z dwóch operatorów
prowadzących cyfrową sieć telefonii komórkowej rozpoczął
wczoraj sprzedaż aparatów telefonicznych. Gdańsk jest jed
nym z pięciu miast w Polsce, w których rozpoczęli pracę
operatorzy sieci.
Era GSM rozpoczęła pracę
wie, w ciągu najbliższych ty
pomimo braku umowy o wza godni zasięg sieci zostanie po
jemnych rozliczeniach między większony o okolice Sopotu
Polską Telefonią Komórkową, i Gdyni, a do końca roku praw
a Telekomunikacją Polską SA.
dopodobnie dojdzie do Włady
Sieć obejmuje na razie swo sławowa.
Klienci mają do wyboru trzy
im zasięgiem największe mia
sta: Warszawę, Kraków, Kato taryfy:
wice, Gdańsk i Poznań.
- Białą - dla używających te
W Gdańskiem zasięg sieci lefonu sporadycznie. Taryfa
obejmuje na razie tylko obszar
posiada najtańszy abonament
Gdańska - od Żabianki po Oru (39,90 zł). Opłaty za minutę
nię. Przez telefon GSM można rozmowy są najwyższe.
również rozmawiać w okoli
- Granatową - najdroższy
cach Rębiechowa.
abonament (129,90 zł), opłaty
Jak dowiedzieliśmy się za rozmowy są najtańsze. Ta
w centrali Era GSM w Warsza ryfa przeznaczona dla osób za

parlamentarnego SŁP

Rozrachunek za trzy lała

B

ilans trzyletniej pracy
.(od
i 1993 r.) przedstawili
<
'wczoraj parlamentarzy
ści SLD. Ich zdaniem to uczci
wy dokument, przedstawiający
ich sukcesy i zaniedbania.
Stustronicowy raport podsu
mowujący trzy lata parlamen
tarnych dokonań klubu SLD
składa się z czterech części.
Pierwsza zawiera wypowiedzi
Jerzego Szmajdzińskiego,
przewodniczącego klubu parla
mentarnego SLD, Ryszarda Ja
rzębowskiego, przewodniczą
cego klubu senatorów partii
i premiera Włodzimierza Ci
moszewicza. Druga część do
tyczy spraw gospodarczych.
Pozostałe prezentują stan reali
zacji programu wyborczego
SLD i podstawowe informacje
0 władzach klubu.
Mieczysław Czerniawski,
1 zastępca przewodniczącego
klubu parlamentarnego SLD,
za główny sukces uznał stabil
ność rządzącej koalicji. Jego
zdaniem, osiągnięciem SLD
jest utrzymanie wysokiego
tempa rozwoju gospodarczego,

Poseł gdański SLD, Longin Pastusiak i rzecznik SLD, Andrzej Urbańczyk podczas
konferencji podsumowującej trzy lata działania kłubu SLD w parlamencie.

PAPICAF-Filip Miller

którego efektem było m.in.
wstąpienie Polski do OECD grupy najbogatszych państw
świata. Uważa on, że koalicja
może się też pochwalić zaha
mowaniem spadku płac w bu
dżetówce.
- To obiektywny dokument zapewnia poseł SLD. - Coś w ro
dzaju „fotografii trzech lat".
Według Czerniawskiego za
wolno postępuje reforma ubez

pieczeń społecznych i służby
zdrowia. Narzeka również na
sytuację w budownictwie
mieszkaniowym.
Obawia się, że problemem
dla koalicji może być sformu
łowanie budżetu na następny
rok.
Wątpi też, czy uda się
w obecnej kadencji Sejmu
uchwalić nową konstytucję.

(RP)

mierzających często telefono
wać.
- Błękitną - opcja jest wa
riantem pośrednim między
dwiema powyższymi.
Najtańsze będą rozmowy
między abonentami Ery GSM
(od 34 gr do 1 zł 54 gr), naj
droższe z innymi sieciami
i użytkownikami zwykłych te
lefonów (od 49 gr do 1 zł 69
gr). Podłączenie do sieci kosz
tuje 650 zł. W ramach abona
mentu będzie można bezpłatnie
skorzystać z poczty głosowej,
zastrzec numer swojego apara
tu, przenieść rozmowę na inny,
bądź poznać numer telefonu
rozmówcy.
W przeciwieństwie do ana
logowych telefonów komórko
wych, aparaty GSM przetwa

rzają dźwięk cyfrowo. Pozwala
to m.in. zmniejszyć wymiary
aparatu nawet do wielkości pu
dełka papierosów.
Najtańsze aparaty kosztują 1
tys. 219 zł, najdroższe - ponad
trzy tysiące.
Na pojawienie się konkuren
cji zareagował Centertel, obni
żając cenę najtańszego telefonu
do 1 tys. 219 zł. Wszyscy płacą
jednakową stawkę abonamentu
- 68 zł 73 gr, a opłaty za połą
czenie kształtują się od 27
gr.do 1 zł 48 gr.
Prawdopodobnie ceny apa
ratów i usług stanieją jeszcze
bardziej, gdy działalność roz
pocznie drugi z operatorów
sieci cyfrowej telefonii komór
kowej.

(Scot)

Zmarnowany temat
Z wielką ciekawością czekałam
wczoraj na program w Dwójce „ PoIS4HC
tombwie Lecha i Czecha" z cyklu
„Mity i stereotypy". Niestety, roz- po
czarowanie było trzy razy większe,
niż wstępne zaciekawienie. Należę
bowiem do tych raczej nielicznych ludzi w Polsce zafascynowanych kulturą i hi
storią naszych sąsiadów zza Karpat. Dawno już temu zadałam sobie polubienie
i zrozumienie Czechów i bok po kroku, poprzez poznawanie ich historii, litera
tury i sztuki, zadanie to starałam się wykonać.
Wczorajszy program prawie że przebeśłił wieloletnie wysiłki. Był zrobiony
żenująco powierzchownie, chaotycznie, a co najgorsze - zamiast prostować mi
ty i stereotypy, tylko je utrwalał.
Redaktor Maldis, pewnie w ramach politycznej poprawności, hóra w pol
skiej odmianie polega na tym, żeby tolerować wszystkie niechętne nam bzdury
i broń Boże nie przeciwstawiać im faktów niemiłych dla innej nacji, dał głos
przede wszystkim Czechom. A ci z jakąś przedziwną predylekcją przytaczali ca
ły katalog nieprzyjaznych Polsce stereotypów i to w tonie, jakby to były stereo
typy usprawiedliwione. Polak udający pana, Polak gnębiący chłopów, Polak
ciemny chłop, Polak łobuz i handlarz, Polak najeźdźca (Zaolzie, sierpień 68),
Polak wariat robiący zamieszanie w obozie socjalistycznym i strajkujący, bo
mu się robić nie chce itd. A Czeci to ci roztropni, pracowici i wybierający za
wsze słuszne sojusze.
Ja naprawdę bardzo cenię czeski rozsądek i uważam, że byłoby wielkim dla
nas pożytkiem, gdybyśmy w wielu sprawach brali z nich wzór. Ale ta parada
czeskiej megalomanii, zaserwowana nam wczoraj przez Ualdisa, doprawdy do
lepszego porozumienia między oboma narodami się nie przyczyni. Zdolny
dziennikarz wziął się tym razem do rzeczy, o której chyba nie ma pojęcia.
Z nadmiaru uprzejmości wobec Czechów zrobił program w końcowym rozlicze
niu - antyczeski. To ci dopiero sukces!
Janina Wieczerska
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Sobieszewo
chce rozwodu

p

Sesją naukową z okazji 580
rocznicy nadania Sztumowi
praw miejskich zainaugurowa
no wczoraj obchody Dni Ziemi
Sztumskiej.Przedstawiano
Sztum od pradziejów, po czasy
współczesne. Wediug arche
ologa z malborskiego zamku Mieczysława Haftki najstarsze
ślady człowieka na ziemi
sztumskiej pojawiły się 70 tys.
lat temu. Nie sprawdzoną jak
do tej pory, jest hipoteza istnie
nia w Sztumie podobnej osady
do Biskupina. Mieli ją odkryć
w latach 20 niemieccy arche
olodzy, ale... z powrotem ją za
kopali; być może ze względu
na jej niegermańskie pocho
dzenie?!

Od nowego roku szkolnego,
mocą ustawy sejmowej, wpro
wadzono do szkół dodatkową,
trzecią w tygodniu godzinę
lekcyjną wychowania fizycz
nego. Lekcje jednak są prowa
dzone bez dodatkowych pie
niędzy na ten cel, gdyż do po
szczególnych miast i gmin nie
wpłynęły jeszcze żadne sub
wencje z Ministerstwa Finan
sów i Kuratorium Oświaty.
Większość kociewskich
szkół nie była praktycznie
przygotowana do dodatkowych
zajęć w-f. Rzadko bowiem
zdarza się, aby któraś z tych
placówek posiadała salę gim
nastyczną z prawdziwego zda
rzenia.
Mimo braku subwencji,
szkoły nie rezygnują z prowa
dzenia większej ilości zajęć.
Przykładem mogą być Skar
szewy, które nie otrzymały ani
subwencji, ani środków z bu
dżetu gminy. Miejscowa SP nr
2 ma tylu uczniów, że dzieci
zmuszone są ćwiczyć na kory
tarzach.

Odańsk

Kolejna próba secesji w Gdańskiem

ELBLĄSKIE"

Wyspa Sobieszewska chce rozwodu z Gdańskiem. Przed
stawiciele mieszkańców tej części miasta uważajq, że będzie
ło z pożytkiem dla nich i środowiska naturalnego.
!
Jak twierdzą Bożena Gast
• i Piotr Jażdżewski, działacze
i Stowarzyszenia Przyjaciół
| Wyspy Sobieszewskiej, iniI cjatywa odłączenia się Wyspy
Sobieszewskiej od Gdańska
I zrodziła się na początku lata,
po spotkaniu mieszkańców
wyspy z Tomaszem Posadzkim, prezydentem Gdańska.
Powstała wówczas grupa ini
cjatywna ds. ochrony środo
wiska Wyspy Sobieszewskiej,
działająca przy stowarzyszeI niu.
Kolejnym krokiem była wiI zyta w sąsiedniej gminie Ste
gna, znajdującej się na terenie
j województwa elbląskiego.
| Inicjatorzy secesji rozmawiali
; tam m.in. z wójtem na temat
I funkcjonowania małych gmin.
Roman Pawłowski, wójt Ste! gny, powiedział, że Wyspa

Sobieszewska - jako samo
dzielna jednostka samorządo
wa - ma pełne szanse funkcjo
nowania. Są znacznie mniej
sze gminy, np. Krynica Mor
ska, licząca zaledwie 1200
stałych mieszkańców. Na Wy
spie Sobieszewskiej jest nieco
ponad trzy tysiące osób za
meldowanych na stałe.
Przyczyna dążenia Sobieszewa do samodzielności leży
w przekonaniu mieszkańców
tego kawałka Gdańska,
o złym traktowaniu wyspy
przez władze miasta. Głównie
chodzi o projekt budowy
przez wyspę kolektora odpro
wadzającego ścieki z oczysz
czalni „Wschód".
Paweł Adamowicz, prze
wodniczący Rady Miasta
Gdańska, powiedział nam, że
do niego dotarła zupełnie inna
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Amfetamina
na wokandzie

informacja, przekazana przez
prezesa SPWS, Waldemara
Nocnego - tamtejszym miesz
kańcom zależy na utworzeniu
samorządu dzielnicowego,
z radnymi - ale nie do Rady
Miasta, tylko do rady dzielni
cy. Zdaniem Pawła Adamowi
cza, Wyspa Sobieszewska nie
ma szans istnienia jako samo
dzielna gmina, bowiem brak
tam odpowiedniej infrastruk
tury i Rada Ministrów nie wy
razi zgody na secesję. Wcze
śniej taki wniosek musiałby
zaopiniować sejmik samorzą
dowy.
Jest to druga próba secesji
w woj. gdańskim w tym roku.
Samodzielność chce również
odzyskać Jastrzębia Góra i są
siednie osiedla (ponad 1000
stałych mieszkańców), obec
nie znajdujące się w obrębie
administracyjnym Władysła
wowa.

Kazimierz Netka

Osiem foliowych torebek
z amfetaminy o wadze ponad
3 kg, miał na sobie 43-lełni
Ryszard A. z Gdańska. Został
zatrzymany przez celników
w Bazie Promowej 14 listopa
da ubiegłego roku. Dziś w Są
dzie Wojewódzkim ma być
odczytany akt oskaiienia.
Ryszard A. próbował się do
stać na prom 11 listopada 1995
r., ale się spóźnił. Nerwowym
zachowaniem zwrócił uwagę
celników. Trzy dni później
chciał wsiąść na prom „Rogalin"
płynący do Oxelósund.
Celnicy z gdańskiego Urzędu
Celnego przeszukali go i znaleźli
osiem foliowych torebek przykle
jonych do jego ciała. Była w nich
amfetamina, której wartość prze
kraczała sumę 100 tys. zł. Sam
podejrzany twierdzi, że do prze
mytu zmusili go trzej mówiący
po rosyjsku mężczyźni. Towar
miał zostawić na przystanku auto:
busowym w Sztokholmie.
Ryszard A. jest z zawodu de
karzem, nigdzie na stałe nie za
trudnionym. Za usiłowanie prze
mytu amfetaminy grozi kara od
3 do 5 lat pozbawienia wolności.

(Mdo, S0B)

Litwini w Teatrze „Miniatura" w Gdańsku

Starucha i golizaa

KASZUBY

—r —
41-letni Marian D. ze Strzebielina i 31-letni Krzysztof M.
z Helu wjechali Tarpanem na
teren leśny należący do Ko
mendy Portu Wojennego
w Helu. Tam zerwali właz me
talowy do studzienki z zawora
mi rurociągu paliwowego
i spuścili do przyniesionych
pojemników 360 litrów oleju
napędowego. Złodziei zauwa
żyli żołnierze pełniący w po
bliżu służbę wartowniczą.
O kradzieży paliwa wojsko po
wiadomiło niezwłocznie miej
scowy Komisariat Policji, któ
ry prowadzi czynności przygo
towawcze w tej sprawie. Zło
dzieje zostali przekonwojowani do policyjnej izby zatrzy
mań w Pucku.

Z Jeriym Borowczakiem, szefem zakładowej „Solidarności" Stoczni Gdańskiej SA
w upadłości rozmawia Jan Kreft
- Czy to prawda, że związek
złożył deklaracje powstrzyma
nia się od akcji protestacyjnych,
jeśli dojdzie do transakcji sprze
daży stoczni norweskiemu in
westorowi?
- Taką deklarację składali
śmy już wiosną rządowi. Wcze
śniej otrzymał ją Bank Handlo
wy, jeśli tylko przystanie na od
dłużenie stoczni. Nie przystał,
a rząd zrobił niewiele, by stocz
nię uratować.
Powód jest oczywisty: ludzie
obawiają się utraty miejsca pra
cy. Od dwóch lat nie dostawali
podwyżki, pojawiły się zaś no
we zagrożenia. Teraz ich intere
suje, kto stocznię kupi. Jeśli za
oferuje godziwe warunki - będą
solidnie pracować.
- Jak panocenia ofertę?
- Nie mam zdania. Nie do
mnie należy ocena, czy jest ona
poważna, czy śmieszna. Inwestor
zamieścił w niej informacje o go
towości zatrudnienia od 4 do 5
tys. pracowników. Plany ma bo
gate - budowa 20 statków i in
nych konstrukcji. Tempo i spo
sób rozwiązywania problemu
stoczni wskazuje jednak, że za
biegi inwestora to za mdo. Musi
być jeszcze gotowość podjęcia
rozmów przez drugą stronę.
- Sędzia komisarz podjął de
cyzję o sprzedaży przedsiębior
stwa. Minister Kaczmarek po
wtórzył w ub. tygodniu w Sej
mie, że chodzi o restrukturyza
cję, a nie likwidację stoczni...
- Już podczas wieców mówi
liśmy, że rząd nie powinien kła
mać, że upadłość jest drogą do
naprawy. Podstawowym zada
niem syndyka jest natomiast za
spokojenie wierzycieli.
Sądzę, że niewiele się zmie
niło i jak dawniej do minister
stwa jeździł zarząd, tak teraz
jeździ z równym, niewielkim
powodzeniem syndyk. Przez
kilka tygodni nie było sędziego
komisarza od którego, według
raportu syndyka, zależą wszyst
kie kluczowe decyzje. Stocznia
wegetuje.
- Na kogo pana zdaniem
wskaże kontrola NIK, jako od
powiedzialnego za upadek
- NIK ma decyzją Sejmu
przedstawić wyniki kontroli ba-

L

-

Jerzy Borowczak.

Fot. Czesław Mil.

dając działalność stoczni od
1988 roku. Ma na to czas do 15
października. To są kpiny. Albo
jest już teza, pod którą spisywa
ny jest wyrok.
-Na kogo?
- Na przykład na Hannę
Gronkiewicz - Waltz za polity
kę twardego złotego, która nie
pozwala eksporterom przeżyć.
Można zrobić winnym poprzed
niego prezesa stoczni Hansa
Szyca - za to, że podpisywał złe
kontrakty. Można również ob
ciążyć ministra Kaczmarka, za
to że jako właściciel stoczni nie
kiwnął palcem. Albo na byłego
wojewodę Macieja Płażyńskiego, za to, że nie mając żadnej
władzy nad stocznią miał pełno
mocnictwa ministra. Wybór jest
duży. Nie sądzę natomiast, żeby
NIK wskazał na tych wszyst
kich, którzy o sytuacji stoczni
doskonale wiedzieli, a był tu
Grzegorz Kołodko, Józef Olek-

sy, Marek Pol i wielu innych.
Ta stocznia nie upadła po cichu.
Rząd zrobi wszystko, żeby teraz
wykazać, że interesuje się
stocznią jak żadnym innym za
kładem. Powoła pewnie jakąś
ważną komisję... zabraknie tyl
ko decyzji. Tak się urabia
opinię publiczną.
- Zapomniał pan jeszcze
o związkach zawodowych.
- Patrząc z innej perspektywy
można powiedzieć, że ta stocz
nia obaliła carat. Wszystko zale
ży od tego, co chce się wygrać
wskazując winnych. Nigdy nie
strajkowaliśmy przeciw decy
zjom zarządu stoczni. Nie jest
też prawdą, że nie dopuszczali
śmy do zmian w zarządzie. Na
pewno natomiast gdybyśmy nie
postawili się, stocznię zlikwidowanoby w 1988 roku i bez na
szej partyzanckiej walki stoczni
by dawno nie było.

Na Półwyspie Helskim

Nina Terentiew ranna
Fragment przedstawienia „Starucha •2".

Fot. KrzysztofLipski

„Starucha - 2", czyli spektakl w reżyse
rii awangardowego litewskiego reżysera
Oskarasa Korśunovasa, przedstawiony zo
stał publiczności gdańskiego Teatru „Mi
niatura" przedwczorajszego wieczora.
Litewski awangardysta w spektaklu we
dług Daniłą Charmsa i Aleksandra Wwie-

deńskiego porusza przede wszystkim te
maty egzystencjalnego uniwersum. Czas,
miłość, śmierć i absolut mają zostać tu wy
rażone przez sytuacyjne spięcia, głos, mi
mikę, czy tragikomiczne zapętlenia fabuły
- z różnym efektem. Nagi aktor, skeczowe
nieraz dialogi i dobre przygotowanie wy-

stępujących składają się na sumę emocji,
jakich dostarczył widowni niedzielny
spektakl, wystawiany przedtem na wielu
festiwalach teatralnych, m.in. w Wiedniu,
Kopenhadze i Edynburgu.

Święto elbląskiej dywizji

(TG)

Kupon konkursowy

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele elbląskich władz,
dawni oficerowie tej dywizji, przedstawiciele Warszawskiego Okrę
gu Wojskowego, dyrektorzy elbląskich firm, dziennikarze.
Tego dnia rezerwiści z Elbląga i Malborka,powołani na 18-dniowe ćwiczenia składali przysięgę. Gościom zaprezentowano sprzęt
bojowy: czołgi, wozy opancerzone. Można było obejrzeć także ćwi
czenia na poligonie: strzelanie z dział, walki wręcz. Nie zabrakło
wojskowej grochówki. A wieczorem przy ognisku i pieczonym pro
siaku śpiewano wojskowe i cywilne piosenki. Integracja była abso
lutna, bo tego wieczoru nie obowiązywały stopnie wojskowe.

Gdyby miał niq być kwiat, to proponowałbym:
Uzasadnienie:

Imię i nazwisko:
Adres:

Karolina Krajewska

„Pługi radnego"

tel:

Zasady konkursu

Odpowiedź autora

Artur Kielbasiński

- Do wypadku doszło kilka minut przed godz. 13.
Kierujący Oplem Vectrą 26-letni Krzysztof Z. wpadł
w poślizg, nie wyrobił zakrętu, zjechał na chodnik
i uderzył w słup energetyczny - poinformowała

„Dziennik" Natalia Goettel z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Jak ustalił „Dziennik", pasażerka Nina Terentiew, doznała zwichnięcia stawu barkowego i biodrowego, stłuczenia twarzy i rany ciętej czoła.
Drugiej pasażerce, Katarzynie K., podobnie jak
kierującemu, nic się nie stało.
Samochód, należący do warszawskiej spółki
„Polygram Polska", został częściowo uszkodzony.

za maskotkę „Dziennika"

16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana obchodziła po raz
czwarty swoje święto w minioną sobotę i niedzielę. Uroczysto
ści odbyły się na poligonie w Orzyszu.

Górski wpłacił 935 zł i w trakcie
późniejszych rozmów próbował
zasugerować, by kwota ta zosta
ła potraktowana jako czynsz za
okres do maja 1996 r. Tymcza
sem gdyński magistrat zaksięgo
wał ją jako należności sprzed
kilkunastu miesięcy i do czasu
zawarcia ugody kwota ta nie bę
dzie traktowana inaczej.
W sprawie sporu z Fundacją
„Matka-Dziecku" nie zgadzam
się z zarzutem nierzetelnego
przedstawienia sprawy.
Opisałem bowiem istotę spo
ru oraz przedstawiłem zarówno
stanowisko radnego, jak i stano
wisko fundacji. Wszystkie te
części są w moim tekście od sie
bie oddzielone - stanowią osobrie akapity.
Może być zrozumiałe, że pa
nu Górskiemu nie podoba się,
co piszą w swoich pismach
przedstawiciele Fundacji „Matka-Dziecku". Jednak pominię
cie ich stanowiska byłoby do
wodem nierzetelności dzienni
karskiej.
Z poważaniem

(Akaw)

Najprawdopodobniej zbyt prędka jazda na
mokrej drodze była przyczynq wypadku, do
którego doszło pnedwczoraj w Kuźnicy. Ranna została znana ze szklanego ekranu, Nina
tiej wyspy".

120 milionów st* zł

Z poligonu w Orzyszu

W związku z polemiką
gdańskiego radnego
Górskiego do mojego tekstu
„Długi radnego" („Dziennik
Bałtycki" z 5 września 1996
r.) pragnę stwierdzić, że:
Podtrzymuję, że nie doszło
do restrukturyzacji zadłużenia
radnego Michała Górskiego wo
bec gminy Gdynia. Uchwała
Zarządu Gdyni o zamianie na
leżności na sprzęt sportowy, na
którą powołuje się radny, rze
czywiście istnieje. Tyle tylko, że
do rozliczenia należności
uchwała nie wystarczy - trzeba
jeszcze zawrzeć ugodę. Do dziś
ugoda nie została podpisana formalnie i faktycznie zobowią
zania, o których mowa w mate
riale nadal istnieją - w podanej
przez „Dziennik" wysokości
prawie 20 tys. zł.
W gdyńskim magistracie nie
ma żadnych dokumentów po
twierdzających, że radny opłacił
należności do maja 1996 r. chociaż mógł oczywiście to zro
bić w ostatnich dniach. W UM
Gdynia jest tylko kwit wpłaty
z listopada 1995 r., gdy Michał

Wegetacja

OTWARCIE NOWEJ
PLACÓWKI
BANKU BPH W WDT NI
ul. T.Wendy 7/9
tel.: 286 308, fax: 286 309
Zapraszamy do korzystania
z naszych usług.

Bank, który myśli o Tobie

BANK BPH
BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA

1. Wytnij i wypełnij kupon podając propozycję maskotki "Dziennika Bałtyckiego"
oraz uzasadnij swój wybór.
2. W ciągu dwóch dni roboczych przynieś lub przyślij kupon pod adresem: "Prasa
Bałtycka", Biuro Konkursów, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 , pok. 201 b, lub Biuro
Ogłoszeń, Elbląg, ul. Łączności 3, z dopiskiem: "Dziennik Bałtycki" - Maskotka.
3. Rodzaj zaproponowanej maskotki musi dotyczyć wyłącznie takiej grupy przed
stawicieli fauny i flory, które zostaną określone na dany dzień konkursu
(np. 16.09. - ssaki, 17.09 - drapieżniki, itp.)
4. Hasła do konkursu "120 milionów st. złotych za MASKOTKĘ" podawane będą
codziennie od 13 do 20 września.
5. Wyboru najlepszej propozycji dokonywać będzie jury, a werdykt podamy na
łamach gazety w rubryce konkursowej.
6. Najlepsza propozycja w każdej grupie tematycznej nagrodzona będzie kwotą
1000 zł (10 milionów st. złotych).
7. W przypadku jeśli uczestnik konkursu stwierdzi wydrukowanie na łamach
"Dziennika Bałtyckiego" swojego nazwiska, powinien tego samego dnia, osobiście
lub telefonicznie pod nr 31-35-66, skontaktować się z Biurem Konkursów.
8. Spośród wszystkich laureatów wcześniej nagrodzonych, jury wyłoni głównego
zwycięzcę konkursu, który otrzyma dodatkowo kwotę 5000 zł (50 milionów st. zło
tych), a jego nazwisko opublikowane zostanie w "Dzienniku Bałtyckim" do dnia 26
września.
9. Szczegółowe zasady konkursu są do wglądu w Biurze Konkursów "Dziennika
Bałtyckiego", Gdańsk, Targ drzewny 3/7, pok. 201 b.

Zabaw się także z „Wieczorem Wybrzeża" w konkursie
na jego maskotkę.

GDAŃSK SOPOT GDYNIA
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INFORMATOR
TEATRY
GDAŃSK, Miniatura (ul.
Grunwaldzka 16): Fernando, g.
10

GDYNIA, Muzyczny (pl.
Grunwaldzki 1): Czarodziej
z Krainy Oz, g. 11

KINA
GDAŃSK, Neptun ul. Długa:
Mission: Impossible, USA, 15
1., g. 9.30, 11.30, 13.45, 16,
18.15,20.30
Kameralne, ul. Długa: Feno
men, USA, 15 1., g. 15.15,
17.30,20
Helikon, ul. Dfuga: Symfonia
życia, USA, 12 1., g. 15, 17.30
i 20
Żak, Wały Jagiellońskie: Dzi
kie trzciny, fr., 15 1., g. 18;
Rykszarz, Francja/Wietnam, 15
1., g. 20
Watra-Syrena (ul. Za Murami
2-10): Telemaniak, USA, 15 1.,
g. 16 i 20.30; Twierdza, USA,
151„ g. 18
Zawisza (ul. Słowackiego 3):
Lęk pierwotny, USA, 15 1., g.
16 i 20; Przed egzekucją, USA,
15 l.,g. 18
Znicz, (ul. Szymanowskiego):
The Quest, USA, 15 1., g. 16;

Telemaniak, USA, 15 1., g. 18;
Namiętności, USA, 15 1., g. 20
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina:
Sztorm, USA, 15 1., g. 15;
Twierdza, USA, 15 1., g. 17.30
i 20
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Mon
te Cassino 30: Fenomen, USA,
15 1., g. 16.15, 20.45; Namięt
ności, USA, 15 l.,g. 18
Polonia, ul. Boh. Monte Cassi
no 55: Mision: Impossible,
USA, 151., g.15.30,17.45,20
GDYNIA, Warszawa, ul. Świę
tojańska: Mision: Impossible,
USA, 15 1., g. 10,12,14,16.15,
18.30,20.45
Goplana, Skwer Kościuszki:
Telemaniak, USA, 15 1., g.
16.30 i 20.30; Szamanka, pol.,
181., g. 18.30
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

NIUZEA

i WYSTAWY
GDAŃSK. Muzem Narodowe,
ul. Toruńska - Czynne śr.,
czw., pt., niedz. w g. 10-16; wt.
i sob. w g. 10-17; Narodowe
(Pałac Opatów w Oliwie, ul.
Cystersów 15): Galeria stała:
Polska Sztuka Współczesna;
Wystawa czasowa: Foto to Foto
II; Salon Mistrzów - Krystyna
Szalewska - grafika; Salon Ka
rykatury - Tomasz Rzeszutek rysunek; Galeria Pałacowa Aleksandra Jachtoma - malar
stwo; Galeria Promocyjna Wojciech Sęczawa - rzeźba.
Czynne wt., czw., pt., sob. 1016, śr. i niedz. 10-17; Archeolo
giczne, wystawa stała: Pradzie
je Pomorza Gdańskiego, czaso
we: Magia bursztynu. Schorze
nia ludności w pradziejach; nu
mizmatyczna: Jubileuszowe
medale miasta Gdyni; czynne
wt., czw., pt. w g. 9-16; śr. 1017; sob. i niedz. 10-16; Poczty
i Telekomunikacji: czynna
pon.-pt. g. 10-16; sob. i niedz.
10.30-14; we wtorki nieczynne;
Etnograficzne w Oliwie: „Daw
ne rybołówstwo ludowe Pomo
rza Wschodniego"; „Łowiec
two wczoraj i dziś". Czynne śr.,
czw., pt., niedz. 10-16; wt.
i sob. 10-17; Muzeum Historii
Miasta Gdańska - Ratusz
Głównego Miasta (ul. Długa
47). Czynne codz. w g. 10-17
(oprócz pon.); Dwór Artusa
z Sienią Gdańską - czynny w g.
10-17 (oprócz pon.); Wartow
nia Nr 1 na Westerplatte - czyn
na codz. w g. 9-16; Centralne
Muzeum Morskie i jego od
działy - Żuraw, budynek „B",
statek-muzeum „Sołdek", wt.pt. 9.30-16; sob.-niedz. 10-16
GDYNIA: Marynarki Wojennej
(bulwar Nadmorski), g. 10-16;
Oceanograficzne i Akwarium
Morskie (al. Zjednoczenia 1),
codz. g. 10-17 (oprócz pon.);
Dar Pomorza, g. 10-16; Mu
zeum Miasta Gdyni, Pawilon
Wystawowy^ ul. Waszyngtona
21 - Wystawa stała: Morski ro
dowód Gdyni. Wystawa czaso
wa: XXI Ogólnopolska Poplenerowa Wystawa Tkaniny Ar
tystycznej - "Inspiracje 95".
Czynne g. 11-17, oprócz pon.;
Domek Abrahama, ul. Starowiejska 30: „Antoni Abraham Gdynia-wieś". Czynna wg. 1117 codz. oprócz pon.
WYSTAWY
GDAŃSK, Zeidler Art Gallery,
ul. Długa 81 - stała kolekcja
dzieł sztuki dawnej polskiego
i europejskiego kręgu kulturo
wego.

ul. Ogarna 65 - kolekcja grafi
ki, rysunku, plakatu oraz anty
kwariat. Galerie czynne g. 1118, sob. 11-15, niedz. nieczyn
ne
Galeria Glaza Expo-Design
(Długi Targ 20/21): malarstwo,
grafika, rysunek, pastela, akwa
rela, ceramika, biżuteria, Rosenthal-porcelana. Czynna
codz. w godz. 10
Galeria Sztuki - Sień Biała (ul.
Długi Targ 36): ceramika
i rzeźba Janiny KoniecznejKarczewskiej, malarstwo - Je
rzego Wróblewskiego. Czynna
pon.-sob. w g. 12-18
Dwór Artusa - wystawa „Sień w gdańskiej kamienicy miesz
czańskiej". Czynna codz. w g.
10-17 (oprócz pon.).
Galeria U Literatów (ul. Ma
riacka 50): wystawa ekslibri
sów Wojciecha Jakubowskiego.
Czynna codz. w g. 11-18

Oferta dla sopockich podstawówek

W #IL

Czas
miłośników
sztuki
Koło Miłośników Sztuki
i Przyjaciół Muzeum Naro
dowego w Gdańsku, rozpo
czyna działalność. Pierwsze
spotkanie odbędzie się 5
października.
Założone właśnie koło
przeznaczone jest przede
wszystkim dla młodzieży
szkolnej i uczącej się w wieku
od 14 do 20 roku życia. Spo
tkania odbywać się będą raz
w miesiącu w siedzibie mu
zeum przy ul. Toruńskiej.
Uczestnicy zapoznawać się
będą z dziejami i zabytkami
Pomorza, z elementami histo
rii sztuki, a przede wszystkim
ze
zbiorami
muzeum,
w szczególności ze sztuką
dawną. Spotkania odbywać
się będą w dwóch grupach
wiekowych. Jest jeszcze kilka
wolnych miejsc. Chętni do
pracy w kole proszeni są
o kontakt z Działem Oświatowo-Naukowym muzeum przy
ul. Toruńskiej, tel. 31-70-61.
Najbliższe spotkanie odbędzie
się 5 października w sobotę
0 godz. 11.
Kolo powstało z inicjatywy
grupy pracowników nauko
wych Muzeum Narodowego
w Gdańsku i jest kontynuacją,
zainicjowanych pod koniec
ubiegłego roku szkolnego,
otwartych spotkań ze sztuką
dla gdańskich nauczycieli
1 młodzieży szkolnej.

(K.K.)

Tenis zamiast WF-u
mn&r
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-
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Sopoccy trenerzy, chcieliby wyłowić talenty tenisowe na lekcjach wychowania fizycznego
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku ucznio
wie czwartych klas sopockich podstawówek na
lekcjach wychowania fizycznego będq grali
w tenisa.
Jak powiedział nam Waldemar Białaszczyk, pre
zes Sopockiego Klubu Tenisowego, klub może za
darmo udostępnić obiekty i trenerów. Zamierza
przeszkolić też szkolnych nauczycieli WF. Nie
ukrywa, że liczy na wyłowienie młodych talentów.
Władze miasta zaoferowały, że pokryją koszty
eksploatacji kortów, hali i kupią niezbędny sprzęt.
- Chcielibyśmy zaszczepić w najmłodszych teni
sowego bakcyla - mówi Jan Kozłowski, prezydent
Sopotu.
Pomysł zrodził się przed miesiącem podczas po
siedzenia komisji polityki gospodarczej. Od kilku
lat sopoccy drugo- i trzecioklasiści chodzą na ba
sen. Wprowadzoną od tego roku szkolnego trzecią

(ald)

I Yichy do Sopołu

Francuscy znawcy
Perły Bałtyku

Spotkania Anonimowych Alkoholików

Katolickie Centrum Trzeźwości
16-22 17.30-19 Otwarta grupa dyskusyjna
19 - Msza św. - w kościele w ostatni wtorek miesiąca

Grupy Al-Anon
wtorek godz. 17
„Mak" - Dom katechetyczny, salka 3 - Gdańsk Wrzeszcz, ul.
Mireckiego

TELEFONY
INFORMACYJNE
żurują prokuratorzy rejonowi
obu miast)
AMAZONKI - Telefon zaufania:
25-08-80; 41-60-85; 57-24-58;
51-59-88, wg. 19-21 (śr. 12-16)
Informacja o AIDS - 958
„Pogotowie Makowe", środy,
piątki, 16-18, tel. 51-59-22;
„Anonimowy Przyjaciel", tel.
988 (od 16 do 6 rano).
Poradnia dla Rodzin Narkoma
nów „Powrót z U", środy, piąt
ki, w g. 15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71.
Gdańsk, Wojewódzka Przy
chodnia Odwykowa - Pomoc
dla osób z problemem alkoho
lowym i ich rodzin, ul. Łąkowa
58, 31-51-32 (codziennie od 8
do 20)
Dzienny Oddział Odwykowy,
ul. 3 Maja 6, tel.32-26-52.

Dzieci i młodzież, którymi
zajmuje się poradnia są w wieku
od 5 do 21 lat. Jeden lub oboje
rodzice tych dzieci są uzależnie
ni.
Najczęściej rodzic przypro
wadza swe dziecko do poradni,
bo jest zaniepokojony jego nara
stającą agresywnością spowodo
waną permanentnym alkoholi
zmem współmałżonka.
Czasami dzieci są zbyt zaha
mowane i lękliwe. W innych
przypadkach sprawiają proble
my wychowawcze w szkole, źle
się uczą itd.
Powstający ośrodek chce je
otoczyć pomocą psychologicz

ną, pedagogiczną, a także lekar
ską. Z wyników badań wynika
bowiem, że stres u dzieci alko
holików powoduje, że mają one
takie schorzenia jak wrzody na
żołądku i dwunastnicy, alergie,
bóle głowy, brzucha, jąkanie
się, tiki, moczenie nocne itp.
Ośrodek przeprowadzać bę
dzie diagnozę psychologiczną,
terapię indywidualną i grupową.
Celem jego pracy będzie także
skłonienie rodzica uzależnione
go do leczenia.
W planie jest też utworzenie
świetlic terapeutycznych dla
dzieci z rodzin alkoholowych
w ich miejscu zamieszkania.
Krzysztof Sarzała, pełnomoc
nik wojewody do spraw profi
laktyki i rozwiązywania proble
mów alkoholowych, uważa, że
powstający ośrodek będzie do
brym punktem zaczepienia
w poszukiwaniu pomocy dla ro
dzin w sytuacji kryzysowej,
gdzie np. występuje przemoc.

(Jam)

Gdynia. Czwarte urodziny Radia Plus

Deszcz, rock
i skaczące parasole

Córka i matka
Martwe, dwumiesięczne
dziecko i śpiącą żonę zastał
Waldemar J„ mieszkaniec No
wego Portu po przyjściu w so
botę do domu.
Matka po stwierdzeniu
śmierci syna usiłowała praw
dopodobnie popełnić samobój
stwo, zażywając 20 tabletek re
lanium. Trafik do szpitala.

Grzyby i ciała

Autorska Galeria Rzeźby,
Gdańsk, ul. Pomorska 68 d Wystawa retrospektywna Józe
fa Sarnowskiego. Czynna wt.sob.g. 12-17

Państwowa Galeria Sztuki (ul.
Powstańców W-wy 2-6): Jacek
Rykała „Podszepty Dzielnicy
Sielec" - malarstwo i instalacja.
Czynna codz. w g. 11-18
(oprócz pon.)

Żeby było
normalnie

KRONIKA
POLICYJNA

Mieszkaniec Gdyni Chyloni
zamiast grzybów ok. 600 me
trów od ul. Marszewskiej zna
lazł w sobotę rozkładające się
zwłoki ludzkie. Przy ciele nie
było czaszki. Odnaleziono ją
200 m od miejsca zdarzenia.
Z ustaleń wynika, że zgon na
stąpił cztery miesiące temu,
a przyczyną śmierci było praw
dopodobnie powieszenie.
Również grzybiarz z Gdań
ska około godz. 8.30 w sobotę
w kompleksie leśnym GdańskMatemblewo znalazł zwłoki
mężczyzny z zaciągniętym na
szyi sznurem. Ustalono, że nie
żyjącym jest 55-letni mieszka
niec Gdańska zaginiony 12
września br.

Nadbałtyckie Centrum Kultury,
Dom Aukcyjny - Ratusz Staro
miejski (ul. Korzenna 33/35) Stała kolekcja malarstwa i gra
fiki, meble, zegary, rzemiosło
artystyczne oraz wydawnictwa
artystyczne. Czynne codz. g.
11-19,sob.g. 11-15

SOPOT. Galeria „Triada"
(Boh. Monte Cassino 36) - wy
stawa zbiorowa twórców Wy
brzeża: malarstwo, grafika, ce
ramika, rzeźba, unikatowa bi
żuteria artystyczna. Czynna
pon.-pt. g. 11-18; sob. 11-16

Fol. Maciej Koslrn

godzinę WF można by wykorzystać, organizując
zajęcia na kortach tenisowych. Inicjatywa ma zwią
zek ze stuleciem kortów oraz zorganizowanym
Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich dla kadry
polskich tenisistek.
Zaaprobowali ją również dyrektorzy sopockich
podstawówek. Obiekcje mają tylko szkoły działają
ce w systemie zmianowym.
Jak twierdzi Kozłowski, jedyną przeszkodą
w realizacji przedsięwzięcia jest kuratorium oświa
ty, które tłumaczy się zatwierdzonym grafikiem
lekcji WF w trójmiejskich szkołach.
Tym informacjom zaprzeczył Jerzy Ochotny,
wicekurator.
- W Trójmieście brakuje nauczycieli WF. Popie
ramy tę inicjatywę i nie widzimy przeszkód w jej
realizacji - dodaje Ochotny.

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kul
tury (ul. Długa 35) - wystawa
„Malarstwo Surena Czangliana", St. Petersburg. Czynna
codz. w g. 11-17, oprócz nie
dziel.

Zabytkowa Kuźnia Wodna nad
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul.
Bytowska la). Czynna g. 10-15

Gdańsk. Ośrodek dla dzieci
z rodzin alkoholowych^

Nowy Ośrodek Terapii dla
dzieci i młodzieży z rodzin al
koholowych przy ul. Racławic
kiej w Gdańsku ma zostać od
dany do użytku w październi
ku. Poradnia przy Izbie Wy
trzeźwień nie może już spro
stać wzrastającym potrzebom

Gdańska Galeria Fotografii (ul.
Grobla I róg Św. Ducha): wy
stawa Teda Lobacza - „Wędru
jący ludzie". Czynna wt.-pt.
w g. 11-18 przerwa 13.30-14,
sob., niedz. w g. 1-M6

... odbędą się dzisiaj (wtorek) w następujących punktach: o
godz. 17 -„Zostań z Nami", Przymorze ul. Śląska (w kościele,
sala katechetyczna); „Siekiera 1", Morena (w przychodni, III p.
pok. 406) oraz o godz. 17.30 - „Genesis", Gdynia ul. Traugutta
9 (w Klubie Abstynenta „Krokus").

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA: handel,
usługi, produkcja, pon.-pt. w g.
9-18, 45-14-11 do 13. Wspo
maganie niepełnosprawnych
wt.-pt. w g. 9-15,46-56-70.
POMOC DROGOWA
* HOLSERVICE, 52-29-87,
56-64-98,090503910,24/h
USŁUGI POGRZEBOWE:
* ZIELEŃ, Partyzantów 76,4120-71,41-73-35
* ROBMAR, Partyzantów 27A,
45-12-99,0-90-522-795
Urząd Miejski Gdańsk: 32-4617; Gdynia: 20-72-71; Sopot:
51-20-21
Telefony Zaufania: Antymafijny telefon zaufania - Gdańsk
32-27-30, Gdynia 20-65-29,
czynny codz. w g. 8-15.15 (dy

" '
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Napad na taksówkarza

Prezydent Sopotu Jan Kozłowski nawiązuje współpracę z obywatelem Vichy.
Lambolej Thierry, 38 • letni nauczyciel z Francji, oraz je
go kuzyn Lozan Pedro, przyjechali wczoraj do Sopołu na za
proszenie jego prezydenta Jana Kozłowskiego. Sześciodnio
wa wycieczka jest nagrodą w konkursie wiedzy o Sopocie,
który odbył się w kwietniu br. na targach w Yichy.
Na program wycieczki skła
da się zwiedzanie Sopotu, Ka
szub, Gdyni i Malborka. Go
ście z Francji już we własnym
zakresie chcą zobaczyć Kra
ków i Warszawę. Wczoraj spo
tkali się w Urzędzie Miejskim
z prezydentem Sopotu, Janem

Kozłowskim. Wymienili oko
licznościowe pamiątki. Prezy
dent otrzymał z rąk Francuzów
medal z herbem miasta Vichy
oraz przewodnik po tym mie
ście, sam rewanżując się go
ściom albumem oraz mapkami
i folderami Sopotu.

Gdański krajobraz hałdowy

Coraz więcej
śmieci

Ponad 20 milionów ton
śmieci i niebezpiecznych od
padów leży na gdańskich wy-

Wysypisko w Letnicy - ist
nieje od 1970 r. Zgromadzono
tam 1 min 974 tys. 400 ton po
piołów. W ubiegłym roku doło
żono ponad 84 tys. ton.
Wysypisko w Przegalinie,
znajdujące się w korycie Mar
twej Wisły, utworzono 10 lat te
mu. Zgromadzono 1 min 272
tys. ton. Elektrociepłownia II
wytworzyła w ubiegłym roku
139 tys. 800 ton. Z tego wyko
rzystano gospodarczo 55 tys.
700 ton, z czego 70 proc. - na
produkcję kruszywa „pollytag".
Jej uruchomienie zmniejszyło
ilości wywożonych na wysypi
ska popiołów.
Fosfogipsy magazynowane
są w Wiślince. Transportowane
są tam barkami po wodach Mar
twej Wisły od 1969 r. Zajmują
39 hektarów i ważą 13 min ton.
Zajmują 5 milionów metrów

sześciennych. W 1995 r. dosy
pano tam 244 tys. ton fosfogip
sów.
Odpady komunalne wywożo
ne są na składowisko w Szadółkach, położone niedaleko trój
miejskiej obwodnicy. Można je
dostrzec z daleka. Nad śmiecia
mi unoszą się stada mew. Wiatr
rozwiewa plastikowe worki,
które zaczepiają się na drze
wach. W ciągu 23 lat istnienia
w Szadółkach zgromadzono po
nad cztery miliony metrów sze
ściennych śmieci. Składowisko
to jest wypełnione w 70 procen
tach.
W Szadółkach gromadzone
są także odpady niebezpieczne.
Magazynuje się je od 1991 r.
w tzw. mogilnikach - uszczel
nionych zbiornikach ziemnych.
Składuje się tam m.in. zaolejoną
ziemię, odpady pogalwaniczne,
przeterminowane farby, roz
puszczalniki i kleje syntetyczne.
Mogilniki wypełnione są w oko
ło 45 procentach.
(K N)

Fot. Maciej Kostun

Francuzi stwierdzili, że nasz
kraj bardzo im się podoba,
a Polacy są ogromnie gościnni
i serdeczni.
- Myślę, że będziecie dobry
mi ambasadorami naszego
miasta - powiedział na zakoń
czenie wizyty Kozłowski.
Przypomnijmy, że konkurs
odbył się w miejscowości yi
chy we Francji, podczas Mię
dzynarodowych Targów Grand
Public w dniach od 2 do 17
kwietnia br.
(eop)

Zmiana tras
gdańskiej
komunikacji
W związku z wymianą to
rów na skrzyżowaniu ulic Hal
lera - Kościuszki od dziś do 22
września nastąpią zmiany
w komunikacji:
• linia 13 kursuje na trasie
Stogi Pasanil-Opera-Abrahama
• linia 15 kursuje na trasie
Oliwa-Wrzeszcz-Opera-Mickiewicza-Zaspa
• linia 37 (zastępcza) kursu
je na trasie Nowy Port, Oliwska, Brzeźno,Grudziądzka
W zamian za tramwaje na
ul. Hallera będą jeździć auto
busy nr 15 Z, które będą kurso
wały na ul. Hallera od ul. Wy
spiańskiego do pętli w Brzeź
nie. Linia 408 w kursach
w kierunku Osowej - objazd
przejazdem na skrzyżowaniu
Hallera/Lwowska, a w kierun
ku Oruni Górnej - objazd ul.
Chrobrego-Hallera.

Policja zatrzymała na ul. Me
issnera] 5 września w niedzielę
na gorącym uczynku czterech
sprawców rozboju na osobie Ja
nusza B. kierowcy taksówki,
któremu pód groźbą pobicia usi
łowali ukraść radioodtwarzacz.

Kradzież komputerów
Nieznani sprawcy włamali
się do biura firmy „Geomor"
w Sopocie, skąd skradli 6 kom
puterów o wartości 60 tys zł.

(W0S)

Fanami weteranów polskiego rocka są również nastolatkowie.

Budka Suflera i Lady Pank
przyciągnęły na Skwer Ko
ściuszki przede wszystkim dwu
dziesto- i trzydziestolatków, dla
których piosenki obu zespołów
to przypomnienie młodzień
czych lat, szalonych balang
i pierwszych miłości. Przyszli
razem ze swoimi kilkuletnimi
pociechami. Nie zabrakło rów
nież nastolatków.
W Lady Pank ze starego
składu pozostali tylko Jan Bory
sewicz i Janusz Panasewicz. Mi
mo to muzyka grupy raczej nie
zmieniła się. Ciągle są to łatwo
wpadające w ucho melodie
i chwytliwe refreny, podparte
żywiołowym show.
Zabawę starał się zakłócić padający'co pewien czas deszcz. Jed
nak już chwilę później pod sceną
podskakiwało wiele parasoli.
Budka Suflera zagrała swoje
wszystkie największe przeboje.

Gdańsk mieszkaniowy
i przemysłowy

Przemarznięci, ale zadowoleni
z występu wydawali się być za
równo muzycy jak i publicz
ność.
Na powracających z koncer
tu, podobnie jak w noc święto
jańską, na Skwerze Kościuszki
czekały autobusy. Sobotniego
wieczora jednak żaden z nich
nie jechał do Gdańska.
Jak nam powiedział Olgierd
Wyszomirski, dyrektor Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdy
ni, uruchomienie po imprezie
w noc świętojańską dodatkowej
linii autobusowej z Gdyni do
Gdańska było gestem dobrej
woli ze strony Gdyni. Niestety
połączenia takie są nierentowne,
a że tym razem koncert zakoń
czył się znacznie wcześniej, to
nie było potrzeby dublowania
równoległego połączenia kole
jowego.

Adam Kałduński

B YC

ALBO NIE BYC

Dzielnice
do przesiedlenia
Gdańsk powinien opracować program przesiedlenia nie
których dzielnic - uważa Grzegorz Grzelak, przewodniczący
Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego.
Opracowanie programu
wiąże się z uprzemysłowianiem niektórych rejonów. Od
stąpienie od rozbudowy prze
mysłu jest tam niemożliwe, ze
względu na funkcję, jaką
Gdańsk pełni dla całego kraju.
Chodzi szczególnie o wschod
nie tereny miasta w pasie nad
morskim. Znajdują się tam
magazyny i bazy przeładunko
we paliw i siarki, rafineria
i fabryka nawozów fosforo
wych. Jest też oczyszczalnia
ścieków, mająca neutralizo
wać zanieczyszczenia z Gdań
ska i kilku sąsiednich gmin.
Grzelak, jako radny, widzi
w rozbudowie przemysłu
szansę dla rozwoju Gdańska.
Natomiast dla pewnej grupy
mieszkańców - z dzielnic Sto
gi, Przeróbka, Górki Wschod
nie i całego pasa miasta roz

Fot. Robert Kwiatek

Na jubileuszowym koncercie Radia Plus wystąpiły zespoły
Lady Pank, Budka Suflera oraz Izabela Trojanowska. Wete
ranów polskiego rocka pomimo przenikliwego zimna i pada
jącego deszczu, obejrzało kilka tysięcy osób.

ciągającego się na wschód
przez Wyspę Sobieszewską
jest dramatem.
- Gdańsk powinien mieć ja
kiś program przesiedleńczy mówi Grzelak. - Nie widzę
koordynacji funkcji przemysłowo-składowej w części
wschodniej miasta i mieszka
niowej. Atmosfera życia w re
jonie ujścia Wisły, ujścia Wi
sły Śmiałej. Stogów i Sobieszewa jest coraz gorsza.
Tymczasem Niemcy z Bre
my i Anglicy angażują się
w ochronę tych rejonów. Co
raz bardziej konkretny staje
się program ocalenia Sobieszewa „Ekologiczna Wyspa" realizowany właśnie przy
udziale przedstawicieli tych
państw.

Kazimierz Netka

Na Yokashin w,,Tornado"
W środę o godz. 20 w gdyń
skim klubie „Tornado" wystąpi
hard rockowy zespół Yokashin.
Grupa była nominowana do na
grody Fryderyka, a od kilku dni
na muzycznym rynku jest ich
druga płyta.

(AL)
Na konferencji
informatycznej
W dniach 24-26 września Ka
tedra Informatyki Ekonomicznej
Uniwersytetu Gdańskiego orga
nizuje V Międzynarodową
Konferencję „ Information Sys
tems Development". Zaprezen
towanych będzie kilkadziesiąt re
feratów z 21 krajów na temat
praktycznych zastosowań infor
matyki. Bliższe informacje moż
na uzyskać pod numerem telefo
nu: 510061 wew. 1400.

Na zebraniu AK-owców
Środowisko Pomorskie Żoł
nierzy Armii Krajowej zaprasza
członków i sympatyków na ze
branie, które odbędzie się 18
bm., o godz. 12 w sali Centralne
go Muzeum Morskiego na Ołowiance. Omawiana będzie m.in.
sprawa wydania przewodnika
po szlakach partyzanckich na Po-
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Ciepło, coraz rieplej

Katastrofa w Gdańsku Zaspie

Trójmiasto ogrzewane

Mercedes

w kratkę
Mimo oficjalnego rozpoczęcia sezonu grzewczego nie we
wszystkich trójmiejskich mieszkaniach jest ciepło. Opóźnie
nia są spowodowane zaległościami finansowymi spółdzielni,
remontami lub kłopotami % przygotowaniem systemów
grzewczych.
Jedną z największych spół
dzielni
mieszkaniowych,
w których budynkach nie włą
czono ciepła jest „Wrzeszcz".
Zimno jest m.in. w mieszka
niach na Niedźwiedniku, a tak
że w okolicach placu Komo
rowskiego.
- Jest źle, bo będzie lepiej twierdzi Włodzimierz Pietrzak,
prezes „Wrzeszcza". - Liczyli
śmy, że do końca września nie
trzeba będzie pobierać ciepła
od GEPEC, więc rozpoczęli
śmy kompleksowe remonty in
stalacji, m.in. montujemy za
wory termostatyczne.
Umowa zobowiązywała wy
konawcę do uporania się
z montażem do końca wrze
śnia.
- Jednak mimo, że do tej po
ry nie zakończono prac zdecy
dowaliśmy o ich przerwaniu
i podłączeniu mieszkań do cie
pła. Zostaną one ogrzane już
w najbliższych dniach - mówi
Pietrzak.
Nieco inaczej było w Gdań
skiej Spółdzielni Mieszkanio

wej - zimno było m.in. w bu
dynku przy ul. Powstańców
Warszawskich 3 w Gdańsku.
Zdaniem Mariana Banasia, jej
prezesa ds. technicznych,
opóźnienie w ogrzaniu miesz
kań nastąpiło na skutek zamie
szania z włączaniem ciepła.
- W ubiegły piątek otrzyma
liśmy informację z GEPEC, że
ciepło będzie dostarczane od
18 września. Tymczasem
w dniu, gdy otrzymaliśmy pi
smo z GEPEC, prezydent
Gdańska ogłosił, że ciepło po
płynie jeszcze tego samego
dnia. Nie wszędzie byliśmy na
to gotowi - twierdzi Banaś. Jednak już w najbliższych go
dzinach w naszych budynkach
będzie ciepło.
Nie wiadomo jak zakończą
się natomiast grzewcze perype
tie mieszkańców Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkanio
wej oraz gdyńskiej spółdzielni
„Na Wzgórzu". Ich administra
cje mają bowiem w gdyńskim
OPEC zaległości płatnicze., , .
(3KS)

Gdynia

Sprzedawcy grzybów
pod lupq
Atest Stacji Sanitarno • Epi
demiologicznych posiadać
muszq wszyscy sprzedawcy
świeżych grzybów. Będzie to
ich kosztować 1,5 zł.
Badaniem stanu gatunkowe
go grzybów zajmują się pracow
nicy gdyńskiej stacji san. epidu,
pełniący funkcję „klasyfikato
rów grzybów świeżych". Więk
szość sprzedawanych w mieście
grzybów to prawdziwki, koźlarze, maślaki, kurki, babki. Jeżeli
są bardzo zarobaczone, sprze
dawcy nie otrzymują atestu.
W tym sezonie wydano 402
atesty - pierwsze pod koniec
czerwca. Dziennie zgłasza się
ok. 20 osób po ocenę zbiorów.
- Nie stwierdziliśmy dotąd
grzybów trujących - powiedzia

ła nam inspektor gdyńskiego
san. epidu. - Przychodzą do nas
wieloletni, doświadczeni zbiera
cze.
Egzekwowanie atestów nale
ży do inspektorów san. -epidu,
straży miejskiej i służb porząd
kowych hali targowej. Sprze
dawcy, którzy nie mają za
świadczenia, karani są przez
san. epid. mandatem do 100 zł
lub wypraszani z targowiska.
- Do tej pory, podobnie jak
w minionym sezonie grzybiar
skim, w rejonie Gdyni i Kosa
kowa nie zanotowaliśmy żad
nych zatruć - powiedziała Kry
styna Świercz, kierownik od
działu epidemiologicznego
gdyńskiej stacji san. - epidu.

w głębokiej wodzie

Mercedes 200 D zatonął
wczoraj w wyrwie, którą wy
myła woda z pękniętej ma
gistrali wodociągowej. Do
wypadku doszło o 5.20 na
pętli tramwajowej przy al.
Rzeczpospolitej na Zaspie.
Właściciel i kierowca samo
chodu Stanisław Czerw jest
kolporterem prasy zatrudnio
nym przez spółkę Kolporter
S.A. Samochód był załadowa
ny gazetami.

Rumia, Pni Hultsfred

Szwedów dęte koncertowanie

Pompowanie wody i wydobycie samochodu z 5 metrowego dołu trwało ok. trzech godzin.

Mercedes 200 D nadaje się na ztom. Jego właściciel, Stanisław Czerw (na pierwszym planie), zastanawia się, ho odda mu pienią
dze za zniszczone auto.
Fot.RobertKwiatek
- Co można zrobić z samo
chodem, który był pięć go
dzin w wodzie? Wszystkie
gazety, nawet jak je wysuszy
my i tak do niczego się nie
przydadzą - powiedział Szy
dzik. - Były warte 3400 zło
tych.
Jak dowiedzieliśmy się
nieoficjalnie, gazety nie były
ubezpieczone.

GORĄCY
TELEFON '

Brakuje oświetlenia

Gdynia. Od dwóch tygodni
nieczynna jest latarnia przy trakcie spacerowym biegnącym
obok Kamiennej Góry, na od
cinku między ulicami Żwirki
i Wigury i Wybickiego. Ponie
waż znajdują się tam schodki,
wiodące z niższego na wyższy
poziom, należy to miejsce jak
najszybciej oświetlić.

Woda na balkonie

Nie ma wiat
Fot. Robert Kwiatek

Wizyta w Rumi Szwedów z Hultsfred zaczęła się bardzo
pechowo, zakończyła jednak wspólną zabawą. Gwoździem
programu szwedzkich dni były występy Młodzieżowej Orkie
stry Letniej i zespołu Hultsfred Storaband.
W piątek, podczas oficjal
nego powitania w Urzędzie
Miasta burmistrz Rumi Jan
Klawiter wręczył Indze-Mi
Vannerus-Rydgran oprawio
ne bursztynowe serce i ta
kąż samą bransoletę. Po
przedniego dnia szwedzka
artystka straciła pamiątkową
biżuterię skradzioną wraz
z mikrobusem.

Szwedzka orkiestra zagrała
tak donośnie, że zatrząsł się
Urząd Miejski. Jej kapel
mistrz żałował, że miała zbyt
mało czasu, by nauczyć się
polskiego hymnu. Dużo sym
patii żywiołowym wykona
niem „Różowej Pantery" zy
skał big band Storaband.
W Miejskim Domu Kultury
wystawiono ludowe wyroby

Rumia

Za daleko do banku
Wojewoda gdański uznał za niezgodną z prawem sierpniową
uchwałę Rady Miejskiej Gdyni przenoszącą konto gminy do in
nego banku.
Rada Miasta uchwaliła przeniesienie konta gminy z PKO do Ban
ku Ochrony Środowiska. Wojewoda gdański uznał uchwałę za nie
zgodną z prawem, bowiem wszystkie podległe urzędowi jednostki sa
morządowe winny mieć konta w tym samym banku, co gmina.
PKO ma siedzibę w Rumi, BOŚ - w Gdańsku, więc radni, nie
chcąc, by pracownicy jednostek samorządowych musieli tak daleko
jeździć po pieniądze i z rozliczeniami, unieważnili sierpniową
uchwałę.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

&

(PS)

z Hultsfred; plecionki, naczy
nia, ozdobne noże, wyroby ze
szwedzkiej wełny, zdjęcia
i ryciny. Zachwycały niezwy
kle barwne obrazy ukazujące
zwierzęta w ich naturalnym
środowisku. Trafiły do Rumii
wprost z wystawy w Nowym
Yorku.
Goście z Rumi zwiedzili
również Trójmiasto. Spotka
nie gmin zakończyło wielkie
ognisko, przy którym tańczo
no i śpiewano.

Gdańsk. Czytelnicy sygnali
zują, że na przystankach tram
wajowych linii biegnących
w kierunku Stogów oraz auto
busowych do Świbna - brakuje
wiat. - Czy Zakład Komunikacji
Miejskiej nie zamierza uzupeł
nić braków? - pytają.
/ \

BIUROWE
SKLEPOWE

GASTRONOMICZNE
GDAŃSK - OLIWA
ul. Grunwaldzka, 540

tel./fax 52-23-18

oni ewentualnie zwrócą mi
resztę. Co ja mam sprzedać?
Silnik zamókł, bo ja myśla
łem o tym, żeby ratować ży
cie a nie samochód. Całe za
wieszenie jest do niczego. Za
części mogę dostać najwyżej
1000 złotych. Kto odda mi
resztę? - powiedział „Dzien
nikowi" S. Czerw.

Czwarte podejście

Plan kompleksu centrum handlowego priy ul. Haffnera w So
pocie po raz czwarty przedstawił Zarządowi Miasta właściciel
czqtku przyszłego roku.
Termin złożenia projektu cen
trum handlowego przy ul. Haff
nera upłynął 1 września br. Jak
powiedział nam Jacek Karnow
ski, wiceprezydent Sopotu, no
wy plan obejmuje pasaż od ul.
Hafftiera 4 do ul.Morskiej.
Projekt dostosowano do sece
syjnego stylu kamieniczek, ca
łość będzie znacznie niższa niż
w poprzedniej wersji. Wejście
do centrum będzie się znajdo
wać od ul. Bohaterów Monte
Cassino (w pobliżu „Delikate
sów").
Piotr Kasperski, właściciel te
renu, powiedział „Dziennikowi",
że prace nad nowym projektem
trwają od czerwca. Do tej pory
zainwestował milion złotych
w rozbiórkę budynków, wykwa
terowanie lokatorów spod
„szóstki" i uprzątnięcie placu.
Koszt inwestycji zależy od
obszaru nowo zaprojektowanego
centrum. Współinwestorem bę
dzie prawdopodobnie jeden
z trójmiejskich banków. Właści
ciel zamierza prowadzić rozmo

wy z Zarządem Miasta i lokato
rami na temat przejęcia zabudo
wań przy Haffnera 10.
Wystąpił też z propozycją
partycypowania w kosztach bu
dowy dwupoziomowego parkin
gu naprzeciwko hotelu „Grand",
z którego mogliby korzystać
klienci nowych pawilonów han
dlowych.
- Sprawdziliśmy, że firma pa
na Kasperskiego działa dobrze,
więc bez obaw przesuniemy ter
min realizacji przedsięwzięcia twierdzi Karnowski.
Przypomnijmy, że sprawa cen
trum handlowego toczy się od
1991 r., kiedy to Piotr Kasperski
kupił na przetargu dwie działki
przy ul. Haffnera. Od tamtego cza
su miejskim architektom zapre
zentowano już cztery wersje pro
jektów, a na placu budowy nie
wiele się zmieniło. Inwestor twier
dzi, że powodem opóźnienia w re
alizacji projektu były problemy
z wykwaterowaniem mieszkań
ców z tego terenu.
/ . >\

Dystrybutor Huty Szkła Okiennego "KARA"
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* szkło okienne od

FAKTURY VAT • DETAL * HURT

GDAŃSK
* Hallo TAXI, 9197, 31-59-59,
20 proc. taniej + superkonkurs +
nagrody!
* CARO-MILANO TAXI, 9627, 37-30-30, 370-800, na tele
fon 30 proc. taniej!
* NEPTUN-Taxi, 96-26; 41-9393. Jeździmy najtaniej na tele
fon - karty konkursowe!
* SUPER-Chronos Taxi, z nami
najkorzystniej - konkurs, tel. 9192,43-22-22
* CITY TAXI 91-93,46-46-46,
fax 43-21-21. Wystawiamy fir
mom rachunki VAT.
SOPOT
* Hallo Taxi Sopot - 51-08-08
zniżka.
GDYNIA
* RADIO TAXI Gdynia; 25-2121
* EUROSCHOOL - rabat 40
proc.; 290-780
ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
osób niepełnosprawnych, tel.
23-50-78, wg.7-21
PRZESYŁKI KURIERSKIE 52-00-71 do 76

Lokalizacja: Płac Górnośląski Gdynia-Orfowo

3T

BEZPOŚREDNIO Z FABRYK

ZAPRASZAMY: PON.-PIĄT. 8-17, SOB. 9-13.

TAXI
NA TELEFON

Przeznaczenie: lokale mieszkalne lub użytkowe

*el. 21-53-97, telJfax 21-82-44

• GLAZURA od 14,90
JIKA * TERAKOTA-GRESY
LAUFEN. ELEWACJE.SCHODY-PARAPETY
• SANITARIATY

991 - energetyczne; 992 - ga
zowe; 993 - ciepłownicze; 994
- wodociągów i kanalizacji;
995 - techniczne
GDAŃSK - ciepłownicze: 4416-20, energetyczne: 41-2323, - gazowe: 31-18-68, 5214-62, techniczne PKM: wo
dociągów i kanalizacji: 31-2067, opiekuńcze państwowe:
41-10-42
SOPOT - gazowe: 51-10-68
(czynne w g. 6-22); - wodocią
gów i kanalizacji: 51-40-55
GDYNIA - ciepłownicze: tel.
23-19-41; dźwigowe: tel. 2336-65; 23-40-24; energetycz
ne: tel. 20-45-50; gazowe: tel.
20-44-73; 20-44-79; wodocią
gów i kanalizacji: 21-90-19
RUMIA - gazowe: tel. 711882; wodno-kanalizacyjne:
710-030

Czterokondygnacyjny, podpiwniczony o pow. ok. 400 rrf

81-334 GDYNIA, ul. Polska 30
ćT^bis

OSTRE
DYŻURY

GDAŃSK. Chirurgia: II Klinika
Chirurgii AM, ul. Kieturakisa 1;
Interna: Szpital Studencki, ZOZ
dla Szkół Wyższych, al. Zwy
cięstwa 30; Okulistyka: Szpital
Miejski Zaspa, ul. Jana Pawła II
nr 50
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1,tel. 20-75-01
Morski, Redłowo, ul. Powstania
Styczniowego 1, teł. 22-00-51
OGŁOSZENIA PŁATNE
* LEKARZ domowy - ALKMEDYK, 31-89-53,20-68-16

POGOTOWIA

oferuje do sprzedaży

* lustra kolorowe
* narzędzia szklarskie
* szkło bezpieczne oraz szlifowanie szkła
* świadczymy usługi transportowe z dźwigami Hap

wg. 8-18.

SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 wejście od ul. Mieszka I. Tele
fony: 51-11-56, 51-24-55 i tel.
alarm. 999. Ambulatorium chi
rurgiczne czynne całą dobę.
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
14, czynne całą dobę - nagłe za
chorowania i przewozy chorych,
tel. 20-00-01, 20-00-02 - ambu
latorium stomatologiczne czyn
ne w g. 20-7
OBŁUŻE - Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej, ul. Białowie
ska 1 (tel. 25-19-99), dla miesz
kańców dzielnic: Obłuże, Pogó
rze, Oksywie, gm. Kosakowo pediatra, lekarz ogólny, gabinet
chirurgiczny, czynne w g.
15.30-7
RUMIA - Pogotowie Ratunko
we, ul. Derdowskiego 24, tel.
710-811

POLICJA
-997
GDAŃSK, dyżury oficerów
Komendy Wojewódzkiej Poli
cji, tel. 39-53-33; oficer dyżur
ny ruchu drogowego, tel. 3192-12; oficer dyżurny Komen
dy Rejonowej Policji, tel. 3862-22 (Straż Miejska 31-3011)
SOPOT, dyżury oficerów Ko
mendy Rejonowej Policji, tel.
51-30-51,997
(Straż Miejska 51-20-21 w.
214)
GDYNIA, Komenda Rejono
wa, Gdynia, ul. Portowa 15,
oficer dyżurny - 20-63-43;
Straż Miejska, Gdynia, ul. Za
kręt do Oksywia 10, tel. 2082-86; 986
RUMIA, Komenda Rejonowa
Policji, ul. Derdowskiego 43,
tel. 710-25; Straż Miejska, ul.
Abrahama 17, tel.710-134
STRAŻ POŻARNA:
998

DOM W GDYNI ORŁOWIE

wymiaru ^2-10 po cenie zbytu

* szkło zbrojone i ornamentowe
* szklarniowe
* antisol, float
3-6 mm

ioo!!ćwi2/2-<

GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 - le
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
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa
49
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagłe zachorowania: tel. 3229-29,41-10-00.
Biuro Przewozów Sanitarnych 32-39-24 lub centr. 32-30-76,
32-36-14,32-39-44 w. 236
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g. 19.30-7.30,
w soboty robocze 17.30-7.30,
w wolne soboty, niedziele
i święta - całą dobę,
- stomatolog w dni powszednie
w g. 19.30-7.30, w soboty robo
cze, w g. 17.30-7.30, wolne so
boty, niedziele i święta - całą
dobę.
ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
centr. 56-69-95, 47-82-51 - na
głe zachorowania, wypadki, am
bulatorium chirurgiczne czynne
całą dobę
Przychodnia Międzyrejonowa,
ul. Startowa 1 - w dni robocze
wg. 19-7.30
- lekarz pediatra, lekarz ogólny
w wolne sob., niedz. i święta
w g. 8-8 oraz stomatolog
w godz. 10-16,
- gabinet zabiegowy dziecięcy
w dni robocze w g. 19-7.30,
w dni wolne od pracy w g. 8-8,
- gabinet zabiegowy ogólny,
w wolne sob., niedz. i święta

* WYJAZDOWA POMOC le
karzy specjalistów, 57-33-33
* WIZYTY LEKARSKIE,
EKG, 53-69-86,33-17-73
* ANALIZY lekarskie Nova
Medical Polska. Gdańsk-Zaspa,
Rzeczpospolitej 33; 46-36-42
* WETERYNARYJNE wizyty
całodobowe, Trójmiasto, 56-8956
* POGOTOWIE WETERYNA
RYJNE - tel.983 (całodobowo)
POGOTOWIE DLA ZWIE
RZĄT (bezpańskich, rannych
i podejrzanych o wściekliznę),
22-21-48 (czynne całą dobę)

rtem

Hurtownia „GLASS"
Gdańsk, ul. Reduta Miś 1/4, tel. 31-26-82 (obok zajezdni tramwajowej)

(PS)

MEBLE

Stracony samochód
Czerw kupił samochód cztery
lata temu. W tej chwili jest warty
ok. 8.000 złotych. Powiedział
„Dziennikowi", że Saur Neptun
Gdańsk nie pokryje kosztów wy
padku, ponieważ ich zdaniem
kierowca nie mia! prawa wjeż
dżać na chodnik.
- Powiedzieli, żebym
sprzedał samochód na części,

Sopot,
Centrum handlowe i parkingiem

Gdańsk. Mieszkańcy budyn
ku nr 37 przy ul. Do Studzienki
we Wrzeszczu skarżą się, że
przy obfitym deszczu woda
z dachu spływa po ścianie na
balkony. Administracja nie
przeprowadza remontu, tłuma
cząc się brakiem pieniędzy. Tymczasem chodzi o wstawie
nie kilku dachówek - mówią lo
katorzy. - Podobnie skończyła
się prośba o wykonanie izolacji
fundamentów.

Szwedzka orkiestra grała donośnie, aż zatrząsł się Urząd Miejski

APTEKI

POGOTOWIA
RATUNKOWE

Złośliwa rura
Jak poinformował „Dzien
nik" Ryszard Zając, kierownik
działu eksploatacji sieci wodo
ciągowej Saur Neptun Gdańsk,
przyczyną pojawienia się tak
dużej ilości wody było pęknię
cie magistrali.
- To największa w tym rejo
nie rura przesyłowa, o średnicy
600 milimetrów - powiedział
Zając. - Jeżeli to nie pęknięcie,
to prawdopodobnie rozszczelnienie przewodu. Zwykła zło
śliwość rzeczy martwych.
Prowizorycznie oznakowa
no zagrożony teren kolorowy
mi wstążkami i dopiero po kil
ku godzinach od wypadku za
częto go dokładniej zabezpie
czać.
Samochód wydobyto z dołu
po pięciu godzinach. Marek
Szydzik, zastępca dyrektora
ds .technicznych Kolporter S.A.
powiedział, że samochód nie
nadaje się do naprawy - jak
twierdzi Saur Neptun Gdańsk tylko na złom.

INFORMATOR
Aptekipracujące non stop:
GDAŃSK, „Dworcowa" Dworzec Główny, tel. 31-28-41
do 45 (w. 210); Apteka w Pogo
towiu Ratunkowym, al. Zwycię
stwa 49, tel. 32-47-01
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 5692-71
WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka
52, tel.45-43-01
SOPOT, „Zdrojowa", al. Nie
podległości 791, tel. 51-23-84
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Armii Krajowej 42, tel. 21-0032; „Pod Gryfem", ul. Starowiejska 34, tel.20-19-82

Do wody no prawo
- Widziałem kałużę, skąd
mogłem wiedzieć, że tam jest
taki dół. Codziennie dostar
czam tu prasę. Samochód zato
nął w ciągu 30 sekund. Ja wy
dostałem się przez okno, nie
było żadnych znaków ostrze
gawczych - powiedział Czerw.
- Gdybym szybko nie zareago
wał, zatonąłbym razem z sa
mochodem. Pani z kiosku nic
się nie stało, ponieważ przyje
chała do pracy z innej strony.
Naoczny świadek zdarzenia
pani Jolanta Rompca, dyspozy
tor pętli Zaspa, o godz. 4.45
zgłosiła do centrali, że ze środ
ka pętli wydobywa się woda.
- Przez 15 minut zalało całą
zajezdnię. Panowie z Pogotowia
Technicznego przyjechali po
piątej i zakręcili zawór, jednak
w porę nie zabezpieczyli terenu,
stąd ten wypadek- mówi Romp
ca. - Tu było pełno wody, a tą
drogą chodzą ludzie i dzieci.
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Complex Biuro®
ul. Heweliusza 11 (budynek PROREMU. parter)
t8l./fa» 46-34-24,35-93-59

INVEST KOMFORT Gdynia, ul. Orłowska 61/3
tel. (58) 649-444, 20-21-21

100120a

NAJTANIEJ !!!

KOMPUTERY
WSZYSTKO
DLA NICH!

Gdańsk - Wrzeszcz, Słowackiego 37G
£ /pawilony za jedn. wojskową/
S
tel /fax 483-277, 483-555
§
tel. kom. 0 90 50 57 85

GDYNIA, Jana z Kolna 36 Ip.
SOPOT, przy Molo

Gdańsk,Targ Drzewny 3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot,Kościuszki 61, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia,świętojańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności 3,pon.-pL 8.00-16.00;
Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja 4, pon.-pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański, Basztowa 3, pon.-pt. 8.00-16.00

r-ssoz

NASI MILUSIŃSCY W TRÓJMIEŚCIE
—0Ł1—

est nas coraz więcej! Dzięki uprzejmości dyrekcji i
pracowników szpitali „Dziennik Bałtycki" ma
zaszczyt przedstawiać Państwu nowo narodzonych
mieszkańców Trójmiasta. Powitajmy ich na
świecie razem. Dziś w cyklu - „Nasi milusińscy w
Trójmieście" - kolejne noworodki. Rubrykę będziemy
publikować co tydzień, od poniedziałku do czwartku.
Drodzy Rodzice! Nasz fotoreporter odwiedzi Was w
szpitalu, aby zrobić zdjęcie dzieci. Fotografie zamieścimy
na łamach gazety, aby w ten sposób uczcić ich narodziny.
Mamy nadzieję, że będzie to miła pamiątka dla rodziców,
dziadków, krewnych, a także dla samych maluchów za lat
kilkadziesiąt.

JJUFFBF

17 września 1996

/

Syn państwa Przydatków,
ur. 8.09.96 r., 3800 g, 59 cm,
Szpital Miejski

Córka państwa Dawczaków,
ur. 7.09.96 r„ 2500 g, 51 cm,
Wojewódzki Szpital Zespolony

CD Szpital Miejski

<Z> Państwowy Szpital Kliniczny
<S> Woj. Szpital Zftspolony

::

GDAŃSK

Córka państwa Kryńskich,
ur. 7.09.96 r., 3250 g, 54 cm,
Szpital Miejski

Syn państwa Masłowskich,
ur. 7.09.96 r., 3150 g, 51 cm,
Szpital Miejski

Córka państwa Schneiderów,
Joanna Żułtowska, ur.
ur. 7.09.96 r., 3700 g, 54 cm, 7.09.96 r., 3150 g, 50 cm, Szpi
Szpital Miejski
tal Miejski

Piotr Graczyk, ur. 7.09.
96 r., 4000 g, 59 cm, Woje
wódzki Szpital Zespolony

Jasmina Kowalczuk, ur.
8.09.96 r„ 3400 g, 54 cm, Wo
jewódzki Szpital Zespolony

Filip Persak, ur. 8.09.96 r.,
3200 g, 50 cm, Wojewódzki
Szpital Zespolony

Jan Fornalczyk, ur. 9.09.
Córka państwa Grajków, ur.
96 r., 3900 g, 57 cm, Woje- 9.09.96 r„ 3700 g, 59 cm, Wowódzki Szpital Zespolony
jewódzki Szpital Zespolony

Mateusz Borko, ur. 8.09.
96 r., 3350 g, 59 cm, Szpital
Miejski

Córka państwa Pietrzaków,
9 09 96 r 3800 g 55 cm
Wojewódzki Szpital Zespolony'

ur

<g) Szpital Miejski

Córka pani Dominik,
ur.10.09.96 r„ 3200 g, 53 cm,
Wojewódzki Szpital Zespolony

GDYNIA

Izabela Żołnowska, ur.
7.09.96 r., 4620 g, 60 cm, Szpital Miejski

Patryk Labuda, ur. 8.09.96 r.,
3390 g, 51 cm, Szpital Miejski

Marcin Mróz, ur. 8.09.96 r.,
3400 g, 55 cm, Szpital Miejski

Maciej Zorn, ur. 8.09.96 r.,
Karolina Trojanowska, ur.
4000 g, 58 cm, Szpital Miejski 9.09.96 r., 3100 g, 52 cm, Szpital Miejski

Damian Paszuk, ur. 8.09.
96 r., 2800 g, 51 cm, Szpital
Morski

Klaudia Weronika Falińska,
ur. 9.09.96 r., 3300 g, 54 cm,
Szpital Morski

Mateusz Lenarczyk, ur.
9.09.96 r„ 3400 g,55 cm, Szpi
tal Morski

Małgorzata Anna Piętak, ur.
9.09.96 r., 4550 g, 60 cm, Szpi
tal Morski

Oskar Smaliński, ur. 9.09.
96 r., 3250 g, 53 cm, Szpital
Morski

Natalia Balogh, ur.10.09.
96 r., 3550 g, 55 cm, Szpital
Morski

Jakub Borowicki, ur.10.09.
96 r., 3200 g, 56 cm, Szpital
Morski

Natalia Stankiewicz-Komorowska, ur.10.09.96 r., 3450 g,
56 cm, Szpital Morski

Maria Król, ur.10.09.96 r.,
3600 g, 54 cm, Szpital Morski

Fot. Kamila Benke

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "LAMME3T
GDYNIA, LEGIONÓW 130, pok. 121
tel7fax 22-00-41 w. 377,393,347
po 17.00 57-97-53

oferuje

oraz
miejsca garażowe
róg Wielkopolskiej
i Starodworcowej w Gdyni

PREMIE GWARANCYJNE I ULGI PODATKOWE

KANCELARIA PRAWNICZA

WillU.1V! UJ

A (f^KOZŁOWSKA

„OLGIERD KOPROWSKI & WSPÓLNICY"

81-595 GDYNIA, ul. Makuszyńskiego 15b/4, tel7fax (058) 29-52-64, tel. kom. (090) 50-13-71

Zespół Prawników Konsultantów i Negocjatorów
z szerokimi kontaktami międzynarodowymi poleca swoje usługi, w tym:

' L — A G E N C J A NIERUCHOMOŚCI
KUPNO - SPRZEDAŻ - ZAMIANA - WYNAJEM
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ, DOMÓW, ZIEMI.

§ Prowadzenie negocjacji prawno-ekonomicznych w językach: polskim, angielskim, niemieckim, szwedzkim,włoskim.

SIDING UTJ1

§§ Ekspresowe zakładanie i obsługa prawna spółek, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni.

DOMKI

§§§ Doradztwo, opinie, ekspertyzy.

- LETNISKOWE
• HANDLOWE

OKNA PCV

§§§§ Sprzedaż i kupno nieruchomości dla osób zagranicznych oraz krajowych.

80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 73
tel. 31-22-91 do 96, tel./fax 31-41-00

— Dar natury + Technologia

DACHÓWKA KARPIÓWKA, GĄSIORY
CEGŁA ELEWACYJNA NA FASADY KL. 200 i 250
CEGŁA KLINKIEROWA KL. 300 i 350
KSZTAŁTKI KLINKIEROWE
PŁYTKI ELEWACYJNE

I SKŁAD FABRYCZNY

GDYNIA-CHYLONIA
ul. KRZYWOUSTEGO 4 I

Naszym klientom służymy pomocą na terenie kraju i za granicą.

^ Agroma|

Szanownych Klientów uprzejmie zapraszamy do naszej siedziby.

KRĘGI BETONOWE
PŁYTY DROGOWE,
YOMBY

KANCELARIA PRAWNICZA „OLGIERD KOPROWSKI & WSPÓLNICY"

RURY BETONOWE

ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot (10.00-18.00)

RURY VIPRO

tel./fax + 58 50 26 80, + 58 51 72 57, + 58 51 72 54

BLOCZKI BETONOWE
PŁYTKI CHODNIKOWE

£»*,„

towi2123 tel. 31-09-27

WAZA BUDUJE
Mieszkania, Garaże, Lakafe hancffoo&e
(ó Gdyni Kecffótóie
w obrębie ulic Korczaka, Legionów, Redłowskiej
Dystrybutor:

TEL. 21 82 63
SPRZEDAŻ - godz. 8.00-16.00
sobota 8.00-12.00

DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY
Gdynia, ul. Redłowska 35/37
tel. 22-60-03 tel./fax 22 59 55

FORUM, Wrzeszcz
ul
- Grunwaldzka 87/91
tel. 41 90 23

ULGA POMTmW - (MSMŚĆ HIPOTECZNI)

• domy (wyróżnione przez Murator)
• mieszkania
• apartamenty

Oferujemy budowę i sprzedaż domów
Zespól zabudowy jednorodzinnej "Kalinowo"
Gdynia, ul. Sopocka, ul. Os. Bernadowo
Garaż na dwa samochody
Powierzchnia dziatek od 447 m!
Powierzchnia domów od 172 m2
Na poludniowo-zachodnim stoku
-Przy lesie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Technologia monolityczna szwedzka.
Spełnia normy EWG
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 42
tel. 23-68-37, fax 71-23-13

"Kalinowo" s.c. Sopot, ul. Sienkiewicza 6, tel. 51 81 15 w godz. 9.00-16.00

SPOŁECZEŃSTWO
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„Szara księga" czyli głucho i ciemnoy prawda za 50 lat?
Na marginesie sprzecznych raportów se|mowe| Komis|i Nadzwyczajnej

Gra w asy

ijdelikatTak zwana sprawa Oleksego nadal wije się
niej mówiqc • w ocenach sprzecznych. Opinia L liczna od
miesięcy nie może doczekać się raportu końcowego sejmo
wej Komisji Nadzwyczajnej, powołanej przed 9
legalności działań organów państwa w tej ma
terii. Wczoraj drgnęło i nastqpił fakt zupełnie bezpreceden
sowy. „Gazeta Wyborcza" ogłosiła dwa projekty raportów
sejmowej komisji, w której materialne ustalenia wywołują
sprzeczne interpretacje w ocenach jej członków. Podział
w ocenach przebiega dokładnie między grupami posłów ko
alicji i opozycji. Istniał jeszcze trzeci projekt, co nie wyklu
cza pewnie i dalszych.
Kto wie, jak długo potrwa
próba godzenia opublikowa
nych projektów? Nie wiadomo,
czy to są stanowiska w ogóle
możliwe do pogodzenia. De
mokratycznym procedurom
trudno byłoby coś zarzucić,
gdyby nie to, że nie wiadomo
jak rozumieć niedokmnięte
wątki w tzw. sprawie Olekse
go. Pod tym względem jest
ciemno. A o „Białej księdze"
coraz bardziej głucho. Głucho
i ciemno! Ta druga przecież tej
pierwszej księgi żadną miarą
zastąpić nie może. Bo w tej
drugiej aż roi się od niedomó
wień, sprzecznych interpretacji
oraz poselskich stwierdzeń ty
pu: „nie mogę przedstawić ca
łej wiedzy, którą posiadam",
„stanowczo odmawiam odpo
wiedzi", „żadnych nazwisk nie
podam" etc.
Równocześnie, wypowiada
jący się w „Szarej księdze"
członkowie sejmowej Komisji
Nadzwyczajnej, występują ka
tegorycznie przeciw postawom
urzędników najwyższych orga
nów państwa, kiedy ci dopusz
czają się publicznego ujawnie
nia nazwisk i kryptonimów
licznych asów ze służb specjal
nych.

czajnej: „Chciałbym - mówi
Janusz Zemke -żeby to było 80
procent faktów, a 20 procent
polityki".

Płakanie kotów

Parlamentarzysta przy tym
nie objaśnia, co z brakującymi
20 procentami faktów, a dzien
nikarze prowadzący z nim roz
mowę, sedna zagadki nie do
ciekają. Tak czy owak wzoro
wa ostrożność w poselskich
enuncjacjach budzi respekt,
chociaż w tomie nie brak
i fragmentów o posmaku saty
rycznym.
Kiedy bowiem o tajemni
cach mowa, jakże inaczej na
ten wątek spogląda poseł Zdzi
sław Pisarek (BBWR). Jako
członek komisji prezentuje on
skrajny sceptycyzm. Zdaniem
Pisarka: „Meritum nikogo nie

Józefa Oleksego zostały wy
tworzone przez funkcjonariu
szy UOP. Komisja w sprawoz
daniu wstępnym też orzekła, że
prowadząc służbowe czynno
ści, UOP nie naruszył prawa
(członkowie SLD w komisji
wstrzymali się od głosowania
nad tym sprawozdaniem).
W maju, nowy szef UOP po
twierdził, że przy „sprawie
Oleksego" w urzędzie tym do
złamania prawa nie doszło.
Jedno z zadań komisji pole
gało na tym, by ustalić, czy
w toku zbierania informacji,
UOP nie był manipulowany.
Dla posła Ciemniewskiego do
wodem koronnym niezaistnienia prowokacji politycznej jest
to, że sprawa nie została wyko
rzystana w kampanii wybor
czej. Z kolei poseł Ryszard Bu
gaj (Unia Pracy) zwraca uwagę
na postawę Zbigniewa Siemiąt
kowskiego, który „sformuło
wał w toku kampanii prezy
denckiej wiele bardzo ostrych
zarzutów na temat rzekomego
zaangażowania służb specjal
nych w kampanię jednej ze
stron. Przed komisją - podaje
Bugaj - nie był w stanie tego
dowieść. Komisja uznała osta
tecznie, że takiej infiltracji nie
było".
Jakoż poglądy krańcowo od
mienne lansuje poseł Tadeusz

Czy musieliśmy przegrać?

Prawda wyjdzie
za 50 lat

Twórcze mnożenie hipotez
w łonie komisji nadzwyczaj;
nej, niestety załamuje się za
każdym razem wtedy, kiedy
czytelnik natrafia na słowa:
„znam tajemnic więcej, ale
sam zostałem zobowiązany do
ich zachowania". Któryś z par
lamentarzystów mający ocenić,
na rzecz jakiego państwa pra
cował jeden z agentów, powia
da bez wahania: „Takie tajem
nice wyjdą na jaw za 50 lat"...
Czytelnik „Szarej księgi"
czuje się zrobiony na szaro.
Tom ten jedynie uzmysławia,
że w komisji nastąpił klincz.
Znamienna jest jedynie ewolu
cja opinii niektórych członków
tego gremium. Poseł Andrzej
Żelazowski zmienił zdanie,
gdyż pracę w komisji rozpo
czynał z silnym przekonaniem,
iż „oskarżenie to idiotyzm, wa
riactwo, że - jak sądził - znajdę
natychmiast (...) jakieś takie
materiały, które pozwolą po
wiedzieć całemu światu, że do
konano mistyfikacji. To się nie
stało...".
Natomiast poseł Iwiński za
błąd Oleksemu poczytuje „za
praszanie do siebie do domu
pracownika obcego państwa,
kimkolwiek by on nie był".

Meritum i sekrety
Przynajmniej tyle - jakiej ta
kiej - jasności. Choć księga po
za tym przynosi parę innych
godnych upowszechnienia gło
sów. Poseł Dariusz Wójcik
(KPN) na przykład oznajmia:
„Już po pierwszych działaniach
komisji wiadomo było, że nie
jest możliwe, żeby członkowie
komisji mogli wydać jakikol
wiek wyrok. Próby podejmo
wania czynności typowo pro
kuratorskich, czy śledczych,
mających na celu udowodnie
nie winy albo zdjęcie podejrze
nia, były od razu przecinane.
I przez samych członków ko
misji i przez przewodniczącą".
Okazało się przy tym, że
nadzwyczajna komisja nie jest
nadzwyczajna na tyle, by uzy
skać dostęp do dokumentów
operacyjnych. Ubiegała się o to
na próżno, kiedy zamierzano
dociekać, co świadczy za, a co
przeciw Józefowi Oleksemu.
Inny poseł, Jerzy Ciemniewski
(Unia Wolności), pytany o to,
czy może być prawdą, że w ar
chiwach istnieje teczka doku
mentująca przeszkolenie przed
laty Oleksego na kursach agenturalnego wywiadu operacyj
nego w Warszawie, wyjaśnia,
że komisja nie ma do tego ro
dzaju akt dostępu.
Co więcej: nie sposób wska
zać takiego państwowego orga
nu, któremu praktycznie po
dobne badanie można by po
wierzyć. Spytany, czy zatem
prawda ma jakiekolwiek szan
se, by ujrzeć światło dzienne,
poseł odpowiada, że nie przy
puszcza, żeby tak się stać mia
ło...
Przytoczone stanowisko nie
przeszkadza posłowi Januszo
wi Zemke (SLD) uznać, iż ko
misja „wszystkie podstawowe
materiały i ustalenia już dawno
zebrała", a „to, co robimy
obecnie - zauważa poseł - nie
dotyczy istoty sprawy".
Skoro dotknięta została isto
ta sprawy, warto też przyto
czyć życzenie tego samego po
sła wyjawione na okoliczność
nie dokończonego protokołu
końcowego Komisji Nadzwy-

Jakie sekrety w sprawie Olehego zostały zaryglowane w sejfach?
interesuje". Poza tym - podob
nie jak poseł Zemke - Zdzisław
Pisarek wyraża przekonanie, że
komisja osiągnęła dostateczny
stan wiedzy, by dokonać tego,
czego dokonać była powinna.
O co więc nadal toczy się ta
przewlekła gra w asy? Jakie
ostały się sekrety, wymagające
zaryglowania w sejmowych
sejfach? Przecież pół roku te
mu dla rzeczników obrony Jó
zefa Oleksego wszystko zda
wało się być klarowne. „I co?
Raptem wszystko stało się taj
ne?
Ja myślę - ocenia poseł Pisa
rek - że jak tam jest z 5 tysięcy
stron zapisanych, to z tego ze
dwie strony może byłyby ta
jemnicą"... Oryginalność spo
strzeżeń pana posła została jed
nak wyeksponowana dopiero
w dalszej części wywodu: ,Jak
opublikowaliby wszystko, sta
łoby się jasne, że niewiele się
wewnątrz tych poważnych
urzędów robi, skoro tajemnic
jest tyle, co kot napłakał. Taki
duży UOP, tysiące funkcjona
riuszy i tylko dwie strony ta
jemnic"...

Wątek prowokacji

Lecz chyba nie gwoli zabi
cia nudy, służby specjalne
wpadły na trop Olina? I trzeba
tu powiedzieć, iż z tym wąt
kiem Komisja Nadzwyczajna
uporała się błyskawicznie,
ogłaszając 30 stycznia, iż nie
znalazła podstaw do twierdze
nia, że informacje dotyczące

Fot. Jarosław Rybicki

Iwiński (SLD). Poseł ten do
szedł oto do wniosku, że „tak
naprawdę »sprawy 01eksego«
nie było", toteż oskarżenie oso
by byłego premiera uważa za
bezzasadne. Gdyby tylko tyle!
Prof. Iwiński nie wyklucza na
wet i takiego wariantu, wedle
którego w polskich władzach
nie było i nie ma w ogóle żad
nego agenta.
Co za ulga! Wreszcie ktoś
zdobył się na tę efektowną te
zę.
Tylko gdzie prawda? Jeśli
bowiem agentów nie ma i nie
było, to ciekawe zaiste, jak
wersję tę pogodzić choćby
z mową prokuratora Gorzkiewicza, który w słynnej po
chwale czytelników powieści
kryminalnych, mrugał znaczą
co okiem dając do zrozumie
nia, że zorientowanie się
w tym, kim jest osoba ozna
czona kryptonimem O., inteli
gentnemu obserwatorowi nie
zrobi trudności? Albo: jeśli
agenta nie było i nie ma, to ja
kim cudem minister spraw we
wnętrznych - tu przytoczę sło
wa posła Wójcika - „wie ponad
wszelką wątpliwość, kim jest
ów O.?", a jeszcze na dodatek
akcentuje, że jakoby można to
wyczytać z raportu komisji
UOP! Ministerską rewelację
jednak nieoczekiwanie podwa
ża poseł Iwiński: „Minister
Siemiątkowski nie powinien
mówić, że z raportu UOP wy
nika kim jest O. Bo (...) stupro
centowych dowodów nie ma".

Tamten straszny wrzesień

Ale na drugiej szali poseł Iwiń
ski umieszcza zaraz i błąd dru
gi, to znaczy identyfikowanie
gadatliwości ze szpiego
stwem...

Prawda
jako kompromis?
Gadatliwość - dadajmy rozlała sie szerokim nurtem.
Poseł Pisarek: „Przeżywamy
kryzys decyzji jako państwo.
Tu, w komisji też. On jest
w komisji, on jest w Sejmie, on
jest po prostu wszechwładny".
Zdaniem posła, sprawa Olekse
go zostanie zagadana. Zaś po
seł Zemke przyznaje, że nie
wie, jaki będzie finał prac ko
misji. Zarazem w „Szarej księ
dze" nic prawie nie mówi się
o tym, że min. Milczanowski
nadal podtrzymuje przekonanie
o słuszności skierowania za
wiadomienia o przestępstwie
do prokuratury. Nie wycofali
się ze swych zarzutów także
generałowie Czempiński i Zacharski, o czym nie mówi się
również. Co dalej z tą dziwną
grą? Czyżby - skoro wysoka
komisja nie we wszystkie tecz
ki miała prawo wglądu - jakieś
asy pozostawały nadal w ręka
wie?

Henryk Tronowicz

Radosław Januszewski, Jan Strękowski „Szara księga". Mówią człon
kowie Sejmowej Komisji Nadzwyczaj
nej. Wyd. Oficyna Wydawnicza MOST,
Warszawa 1996.
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Zbigniew Herbert
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olska w 1939 r. nie miała
sił by przeciwstawić się
skutecznie potędze nie
mieckiej, choć stawiała
jej nadspodziewanie silny
opór. Tym bardziej nie była
w stanie walczyć na dwóch
frontach. Kiedy więc 17 wrze
śnia o świcie 650 tysięcy żoł
nierzy radzieckich, łamiąc
wszelkie traktaty, przekroczyło
wschodnią granicę Rzeczypo
spolitej, los naszego kraju zo
stał przesądzony. Ponieśliśmy
druzgocącą klęskę. Czy była
ona nieunikniona? Czy płacili
śmy okrutną cenę wyłącznie za
własną słabość i lekkomyśl
ność?
Odwróćmy pytanie: jaki
mógłby być przebieg kampanii
wrześniowej, gdyby wszyscy
nasi sojusznicy dotrzymali
swoich zobowiązań? Czy Hi
tler odniósłby tak błyskawicz
ne zwycięstwo, gdyby wypo
wiedziana mu przez Anglię
i Francję wojna nie była jedy
nie papierową pogróżką?

Moja bezbronna ojczym przyjmie cię t
a drop którą Jaś Małgosia dreptali do szkoły
nie mtqpi się w przepaść
Rzeki nazbyt leniwe nieskore do potopów
rycerze śpiący w górach będą spali dalej
więc łatwo wejdziesz nieproszony gościu
Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą
śmieszni karbonariusze spiskowcy wolności
będą czyścili swoje muzealne bronie
przysięgali na ptaka i na dwa kolory
A potem tak jak zawsze - łuny i wybuchy
malowani chłopcy bezsenni dowódcy
plecaki pełne klęski rude pola chwały
krzepiąca wiedza że jesteśmy - sami
. Moja bezbronna ojczym przyjmie cię najetdźco
i da ci sążeń ziemi pod wierzbą - i spokój
by ci co po nas przyjdą uczyli się znowu
najtrudniejszego kunsztu • odpuszczania win

Sojusznicy

We wrześniu 1939 r. moc
prawną posiadały następujące
traktaty międzynarodowe:
• pakt o nieagresji z ZSRR,
zawarty w lipcu 1932 r. i prze
dłużony do 1945 r.;
•traktat gwarancyjny z Ru
munią obowiązujący do marca
1941 r., oraz tajna konwencja
wojskowa, która m.in. przewi
dywała, że jeśli Związek Ra
dziecki zaatakuje jednego z sy
gnatariuszy, to drugi musi na
tychmiast ogłosić mobilizację
i rozpocząć wójnę;
• przymierze z Francją,
uzupełnione konwencją woj
skową, podpisane w lutym
1921 r. Uściśleniem wzajem
nych zobowiązań był dwu
stronny protokół podpisany 19
maja 1939 r., który przewidy
wał, że w razie agresji Niemiec
na Polskę - lotnictwo francu
skie pośpieszy z pomocą nie
zwłocznie, a wojska lądowe
w piętnastym dniu walk. 4
września, a więc już po przy
stąpieniu Francji do wojny, po
twierdziła ona aktualność tych
zobowiązań;
• układ o wzajemnej pomo
cy z Wielką Brytanią wynego
cjowany w marcu, a podpisany
25 sierpnia 1939 r. Gwaranto
wał on wsparcie angielskiego
lotnictwa i inne świadczenia
(np. dostawy broni). Premier
Chamberlain zapewniał zaś

w Izbie Gmin, że mniemanie iż
sojusznicy nie wywiążą się
z zobowiązań wobec Polski
„jest niebezpiecznym złudze
niem".

Zmarnowana szansa

Francja i Anglia wypowie
działy wojnę Niemcom 3 wrze
śnia. Gest ten - bo wówczas
mało kto podejrzewał, że skoń
czy się na pustym geście - wy
wołał ogromny entuzjazm nie
tylko w naszym kraju i, jak
twierdzą świadkowie, głęboki
niepokój Hitlera. Wydawało
się, że oba te państwa przyjdą
z szybką pomocą samotnie
walczącej Polsce. Tym bar
dziej że przemawiały za tym
nie tylko zobowiązania sojusz
nicze, lecz także względy poli
tyczne i strategiczne.
Niemcom na froncie pol
skim szło znacznie trudniej niż
mogli to przypuszczać przed
agresją. Musieli więc rzucić tu
prawie całą broń pancerną
i dwie trżecie lotnictwa. Ich
granica z Francją broniona by
ła przez, będące jeszcze w sta
dium organizacji, 33 dywizje
piechoty i kilkaset samolotów.
Anglicy dysponowali wówczas

Podstawowe dokumenty firmy
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
o niezaleganiu z podatkami

zarabiam.

W pełni popieram wypo
wiedź pt. „Dokumenty ze swa
styką",
zamieszczoną
w „Dzienniku Bałtyckim" z 2
września 1996 r. Do uwag tych
pragnę dodać, że jedną z przy
czyn braku dokumentów nie
mieckich ze stemplami hitle
rowskimi, o zatrudnieniu Pola
ków, było niedoinformowanie
żołnierzy Armii Czerwonej,
którzy w pościgu za Niemcami
legitymowali wracających
z Niemiec, bądź z prac przy
musowych przy kopaniu oko
pów polskich cywilów. A zna
lezienie u nich dokumentów
niemieckich ze swastyką było
bardzo niebezpieczne i w wa
runkach wojennych groziło na
wet śmiercią, gdyż czerwono
armiści uważali, że są oni dywersantami niemieckimi lub
ludźmi skompromitowanymi
współpracą z Niemcami. Stąd
Polacy wracający ze zsyłki, dla
ochrony własnego życia, maso
wo niszczyli dokumenty nie
mieckie ze swastyką. Ja też do
nich należałem.
Trudno również pogodzić
się z selekcją poszkodowanych
przez III Rzeszę, na wywiezio

nych poza granice II Rzeczy
pospolitej, a prześladowanych
przez tych samych hitlerow
ców na ziemiach polskich pod
hitlerowską okupacją. Czyżby
hitlerowcy lepiej traktowali
Polaków na terenach wcielo
nych do III Rzeszy i w rejonie

BEZPŁATNA INFOLINIA

GDAŃSK, ul.WAŁY PIASTOWSKIE 1, TEL. (058) 37-47-06,37-44-63, FAX 37-43-19,090 34-28-46

okres okupacji hitlerowskiej
i przybierała różne, znane na
ogół formy. Dziewczyny pol
skie czyniono służącymi,
a chłopców parobkami, eksplo
atowanymi do ostatnich sił
przez swych mocodawców.
Praca w rolnictwie trwała w le-

O

ŚMIAŁO I SZCZERZE
lub w pobliżu miejsca zamiesz
kania? W rozmowach z bliski
mi i znajomymi odnosiłem od
wrotne wrażenie. Niemcy
mieszkający przed wojną na
ziemiach zachodnich II Rze
czypospolitej uważali okres
międzywojenny jako czas pol
skiej okupacji i pałali szczegól
ną nienawiścią do wszystkiego,
co polskie, za rzekomo wyrzą
dzone im krzywdy. Nienawiść
tzw. tutejszych Niemców,
a także przybyszy ze wschodu,
którzy obejmowali gospodar
stwa rolne po wysiedlonych
Polakach, trwała przez cały
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4 ŚRODKÓW TRWAŁYCH
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Okupanci
18 września ukazał się ko
munikat niemiecko-radziecki,
który nie pozostawiał żadnych
wątpliwości co do intencji
i wspólnoty interesów obu na
jeźdźców. Jeden z akapitów
owego komunikatu brzmiał:
„Zadanie tych wojsk (radziec
kich i niemieckich - przyp. IG)
polega na tym, aby przywrócić
w Polsce porządek i spokój za
kłócone rozpadem państwa
polskiego i pomóc ludności
Polski w zmianie warunków
egzystencji państwowej." Po
moc ta była nad wyraz skutecz
na. Warunki egzystencji Pola
ków wywożonych masowo do
obozów koncentracyjnych i ła
grów sowieckich, mordowa
nych, wyrzucanych z ziemi oj
czystej i zmuszanych do nie
wolniczej pracy, były zaiste
zupełnie nowe.
Nikt do dziś nie policzył
polskich kości rozsianych po
ogromnych obszarach Archipe
lagu Gułag.
Za każdym razem, gdy czy
tam ten nikczemny, cyniczny
dokument - przypomina mi się
nieodległy rok 1988 i śmiertel
ne oburzenie Wiesława Gór
nickiego, jednego z najbliż
szych współpracowników gen.
Jaruzelskiego.
Przypisanie zbrodni katyń
skiej Związkowi Radzieckiemu
nazwał on wtedy „przejawem
braku kultury historycznej"
i oświadczył: „Przez pięć dłu
gich lat II wojny światowej
znałem tylko jednego wroga Niemców. I tylko jednego wy
zwoliciela - Rosjan." Nie jest
to mentalność odosobniona.
Powtarzane przez wszystkie la
ta PRL kłamstwa i półprawdy
dla niektórych stały się pełną
prawdą.
Do dziś wierzą oni, że Ar
mia Radziecka napadła na Pol
skę w 1939 r. w trosce o bez
pieczeństwo Białorusinów
i Ukraińców, a wyzwalała nas
w 1944/45 roku z czystej przy
jaźni, a nie po to, aby posze
rzyć granice swoich wpływów
w powojeńnym świecie. Dlate
go warto przypominać i to co
stało się 1 września, i to co 17,
bo to najlepszy sposób na nieuleganie złudzeniom.

Izabella Greczanik-Filipp

Selekcja poszkodowanych
przez III Rzeszę

NAJKRÓTSZA PROCEDURA
Kiedy jedni się
zastanawiają, czy warto,
a jeszcze inni tracą czas
na załatwienie
formalności...

600 bombowcami, których za
sięg wystarczał by dotrzeć nad
Rzeszę. Francja, po mobiliza
cji, posiadała 110 dywizji,
w tym 65 dobrze uzbrojonych
i gotowych do walki, około
3000 czołgów i znaczną prze
wagę w lotnictwie. Gdyby
więc w ślad za deklaracjami
poszły czyny - być może histo
ria II wojny światowej poto
czyłaby się inaczej, a narody
świata uniknęłyby sześciolet
nich krwawych zmagań.
Niestety ta szansa została
zmarnowana. Anglicy parę ra
zy polecieli nad Niemcy aby
zrzucić... ulotki; a Francuzi nie
posunęli się dalej niż na przed
pola Linii Zygfryda. Co wię
cej, 12 września na spotkaniu
w Abbevill, premierzy obu
tych państw uzgodnili, że nie
będą podejmować żadnych
kroków zaczepnych wobec III
Rzeszy. O decyzji tej nie poin
formowali Polski. Stalin mógł
odetchnąć z ulgą. Wiedział już,
że także radziecka agresja na
Polskę nie wywoła aktywnej
reakcji zachodnich sojuszni
ków. I tak też się stało. 17
września, kiedy dokonywał się
czwarty rozbiór Polski, rządy

Francji i Anglii ograniczyły się
do złożenia not protestacyj
nych.

A.easLnq 2 prawdziwego zbatzznia
Towarzystwo Finansowo Leasingowe we Wrocławiu

cie od godziny 4,5 rano do 22,
23 wieczorem, a zimą od 6 do
20,21. Rano, w południe i wie
czorem polscy parobcy praco
wali wśród zwierząt w staj
niach, oborach i chlewach,
a w ciągu dnia w polu, na łące
lub w stodole. Dla tych, którzy
pracowali z dala od domów ro
dzinnych, sypialniami były
stajnie lub obory.
W ciągu dnia nie było czasu,
poza posiłkiem, na przerwę
obiadową, czy inny wypoczy
nek.
Polacy musieli być ciągle
zajęci pracą. Pilnowały tego
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całe rodziny niemieckie. Pracy
towarzyszyły krzyki Niemców,
którzy byli potencjalnymi poli
cjantami, przezwiska, bicie,
straszenie obozem i inne formy
terroru i poniżania godności
ludzkiej.
Do tego dochodziło nędzne
wyżywienie i beznadziejny
stan odzieży roboczej. Do
świadczyłem tego wszystkiego
osobiście, pracując u tzw. tu
tejszego Niemca w gospodar
stwie rolnym, od piętnastego
roku życia.
Moja gehenna okupacyjna
trwała od 2 sierpnia 1940 do 7
stycznia 1945 roku, a 8 stycz
nia wczesnym rankiem wysła
no mnie do przymusowej pracy
przy kopaniu dołów przeciwczołgowych, która trwała aż do
ucieczki Niemców i wkrocze
nia Armii Czerwonej w dniu
17 stycznia 1945 r.
Niestety, niesprawiedliwa
selekcja poszkodowanych
przez III Rzeszę pozbawia
mnie i wiele innych ofiar nie
wolniczej pracy pomocy finan-

'

sowcj

Mieczysław Jędrzejak
Gdynia

Walczmy
z hałasem

Z zainteresowaniem prze
czytałam list pani Janiny Cuzek z Gdańska w „Śmiało
"i Szczerze" z dnia 30.08. br.,
na temat walki z hałasem. Zga
dzam się całkowicie z autorką
listu. Mieszkańcy górnego So
potu napisali petycje do władz
Sopotu i województwa w spra
wie bardzo głośnych, bijących
co 15 minut dzwonów i kuran
tów w kościele św. Bernarda
w Sopocie przy ul. Abrahama.
Zmieniono natężenie dźwięku
dzwonów, które było o wiele
wyższe niż dozwolone, po
czym Urząd Miejski i pro
boszcz kościoła obiecali, że
dzwony zostaną wyciszone, ale
wszystko skończyło się na
obietnicach. Kościół znajduje
się na terenie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, gdzie
obowiązuje cisza.

Nazwisko i adres do wiadomości
redakcji
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NASZE PIENIĄDZE
Pierwsze kroki w biznesie

Reportaż z paragrafem

Logo z wykładziny

Wybuchowy Leon
Leon F. trząsł całą kamienicą. Nawet kiedy z siekierą rzucił się na drzwi sąsiada z parte
ru, nie było sposobu, żeby wyeksmitować go z domu. Po prostu był wybuchowy, a w dodat
ku sąsiedzi wysyłali w jego kierunku zabójcze fale elektromagnetyczne.
- Najlepiej jak sami go państwo złapiecie - oświadczyli funkcjonariusze policji, których
lokatorzy wezwali na pomoc.
Kiedy Andrzej T. wprowa
dza! się do kamienicy, poczuł
że jest szczęściarzem. Za trzy
sta złotych udało mu się wyna
jąć całkiem przytulną kawaler
kę w pobliżu centrum miasta.
Klatka schodowa jawiła się ja
ko oaza spokoju, a podwórko
z bramą zapewniało bezpie
czeństwo samochodowi. Nie
wiedział jeszcze, że piętro wy
żej mieszka Leon.
Pierwsze powody do niepo
koju pojawiły się po dwóch ty
godniach. Któregoś wieczoru
u drzwi zabrzęczał dzwonek.
Andrzej T. otworzył i ujrzał
starszego mężczyznę z kwa
śnym uśmiechem na twarzy. Może przestałby pan wreszcie
TO robić - oświadczył przy
bysz i wyjaśnił, że fale elektro
magnetyczne mają na niego
zgubny wpływ, a ich wysyłanie
po całym domu jest działaniem
nieludzkim.
Zdumiony Andrzej T. nie
miał zielonego pojęcia, o co
chodzi. Już chciał zaprosić go
ścia do środka, aby ten przeko
nał się, że w mieszkaniu nie
ma żadnych tajemniczych

urządzeń elektrycznych, gdy
przyjrzał mu się dokładnie i...
zamarł. Sąsiad miał na głowie
metalową miskę ze zwojem
drutów. To świadczyło o tym,
że sprawa jest poważna.
O chorobie psychicznej Le
ona F. lokatorzy domu wie
dzieli nie od dzisiaj. Zdarzało
się w przeszłości, że biegał po
klatce schodowej z krzykiem,
albo wylewał wiadro pomyj na
stojące na podwórku samocho
dy. Wszystko przez wyimagi
nowane promieniowanie, nisz
czące, jego zdaniem tkanki
mózgu. Kiedy na parterze poja
wił się nowy lokator, Leon na
tychmiast znalazł w nim elek
tromagnetycznego wroga.
Szczytowy moment nastąpił
którejś niedzieli, kiedy to czło
wiek w misce na głowie rzucił
się z siekierą na drzwi Bogu
ducha winnego Andrzeja T.
Nie czekając, aż napastnik we
drze się do środka, aby zlikwi
dować źródło promieniowania,
Andrzej wyskoczył przez okno
i z najbliższej budki telefonicz
nej wezwał policję. Przyjechali
jeszcze tego samego dnia, nie

czenia Leona F. w zamkniętym i
zakładzie. Gdyby sam wsiadł :
do radiowozu, składając i
grzecznie ręce do kajdanów, to
co innego. Skoro jednak sie- i
dział w domu i nie miał ochoty i
otworzyć drzwi, nie było spo
sobu, aby go złapać. Podjęto i
jeszcze próbę zaczajenia się na
klatce schodowej i wywabienia j
wariata zza drzwi, jednak i tu
taj popisał się on większym niż
policja sprytem. Przez uchylo
ne drzwi życzył wszystkim do
brego dnia i szerokiej drogi do
domu.
W końcu po trzech godzi
nach policjanci zrezygnowali.
Zanim jednak odjechali, dali
Andrzejowi T. dobrą radę: ma
pan „podkładkę" od psychia
trów, więc niech pan przez kil
ka dni poczatuje na klatce aż
sąsiad wyjdzie z domu. Wtedy
trzeba go złapać i szybko do
nas zadzwonić, a my już dalej
sprawę poprowadzimy.
Andrzej T. do późnej nocy
nie mógł tego dnia zasnąć.
Rozmyślał nad radą policjan
tów i nad tym, co ma zrobić,
żeby odzyskać bezpieczeń
stwo. W końcu doszedł do je
dynego, słusznego w tej sytu
acji wniosku: będzie musiał
przestać promieniować...

stety na tyle późno, że wariat
zdążył już schronić się w swo
im mieszkaniu.
- Wynoście się stąd, wy też
promieniujecie - krzyczał przez
okno na pierwszym piętrze.
Niezwłocznie wezwano karet
kę ze szpitala psychiatryczne
go, a funkcjonariusze rozpo
częli negocjacje pod oknem.
- Niech pan wyjdzie, chce
my porozmawiać - zaczęli
dumni ze swojego sprytu. Oka
zało się jednak, że Leon F. mo
że i jest głupi, ale nie na tyle,
żeby dobrowolnie dać się zapuszkować.
- Spadajcie stąd, nie macie
prawa wchodzić do prywatne
go mieszkania - odkrzyknął
buńczucznie i... miał rację bo
wiem bez nakazu odpowied
nich organów policja nie może
nawiedzać obywatela pod jego
własnym dachem.
Gorączkowe konsultacje po
licjantów przez radio z ofice
rem dyżurnym nie przyniosły
żadnego rozwiązania. Nie po
mogło nawet wystawione na
prędce przez lekarza zaświad
czenie o konieczności umiesz

Tomasz Zając

Co w prawie piszczy?
Nasz cotygodniowy serwis prawny przybiera od dzisiaj nowy kształt. Informacje o wchodzących w iycie ustawach,
rozporządzeniach i uchwałach będą krótsze i bardziej przejrzyste. Nie zmieni się natomiast zawartość rubryki: nadal będą
to akty prawne z ostatnich dni, które warto i należy znać.

Czego dotyczy
akt prawny?
Gwarantowane
świadczenia pracownicze.

Pomoc dla funkcjonariuszy
policji.

Zerowa stawka podatku
VAT.

Nowe zasady ustanawiania
granic nieruchomości.

Najważniejsze postanowienia

Data wejścia w życie
i miejsce publikacji

Niektóre roszczenia pracownicze związane z nie
wypłacalno* ścią pracodawcy (m.in. wynagrodze
nie), które zaistniały w okresie od 1 sierpnia do 30
września będą podlegały zaspokojeniu także za
okres następujący po powstaniu tej niewypłacalno
ści, lecz nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Obowiązuje od 1 września 1996 r. Tekst
w Dzienniku Ustaw nr 107, (pozycja 507).

Funkcjonariusze policji w trakcie wykonywania
czynności służbowych (dochodzeniowych, rozpo
znawczych, śledczych) będą mogli zwracać się do
instytucji gospodarczych, administracyjnych i sa
morządowych z pisemnym żądaniem udzielenia po
mocy. Warunkiem udzielenia pomocy jest zgoda
wspomnianych instytucji. Nowe przepisy mają uła
twić pracę i zwiększyć skuteczność policji.

Rozporządzenie wejdzie w życie
21 września 1996 r. Tekst w Dzienniku
Ustaw nr 107, (pozycja 501)

Będzie stosowana do świadczenia
usług naby
wanych za środki z pomocy zagranicznej. Warun
kiem uzyskania takiej stawki będzie zawarcie pi
semnej umowy o wykonanie usług i zarejestrowa
nie jej przez pełnomocnika rządu do spraw integra
cji europejskiej oraz pomocy zagraniczej.

Obowiązuje od 14 września 1996 roku.
Tekst w Dzienniku Ustaw nr 107,
(pozycja 506).

Po 50 latach obowiązywania starych przepisów
zarządzenie ministrów: gospodarki przestrzennej
i budownictwa oraz rolnictwa i gospodarki żywno
ściowej wprowadza ujednolicone i znowelizowane
reguły dotyczące rozgraniczania nieruchomości, do
kumentów z tym związanych i wpisów do ksiąg
wieczystych.

Obowiązuje od 17. listopada 1996 r.
Tekst w Monitorze Polskim nr 50 (pozycja
469).

Wartość
mieszkania
W maju 1995 r. kupiłem okazyjnie
małe mieszkanie. Sprzedający wyjeż
dżał za granicę, zależało mu na szyb
kiej sprzedaży, dlatego też znacznie
obniżył cenę. Urząd skarbowy zakwe
stionował cenę kupna podaną w umo
wie i zażądał dopłaty. Dlaczego?
W przypadku gdy cena mieszkania okre
ślona w umowie znacznie odbiega od jego
wartości rynkowej, urząd skarbowy dla ce
lów podatkowych może ją ustalić w wyso
kości wartości rynkowej - art. 19 ustawy
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 1993 r. nr
90, poz. 416 ze zm.). Wartość rynkową
nieruchomości urząd skarbowy określa na
podstawie przeciętnych cen stosowanych
w danej miejscowości w obrocie mieszka
niami z dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Bierze także pod uwagę stan techniczny
mieszkania i stopień jego zużycia.
Jeżeli cena sprzedaży mieszkania
znacznie odbiega od wartości rynkowej,
urząd skarbowy wzywa strony umowy do
zmiany tej wartości lub do wskazania
przyczyn podania tak niskiej ceny. Brak
odpowiedzi na wezwanie urzędu daje mu

prawo do ustalenia wartości lokalu na pod
stawie oszacowania dokonanego przez bie
głego. Jeżeli wartość ustalona przez bie
głego odbiega co najmniej o 33 proc. od
wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii
biegłego ponosi sprzedający - art. 19 ust.
3 cytowanej ustawy.
Czytelnik jako nabywca wraz ze sprze
dającym powinni zatem wykazać, że były
przyczyny, które uzasadniały obniżenie
ceny poniżej wartości rynkowej, np. zły
stan techniczny mieszkania, konieczność
wymiany rur, sprzętu sanitarnego itp.

(INFOR)

osób fizycznych (Dz.U. z 1993
r. nr 90, poz. 416 ze zm.) sta
nowi podstawę odliczenia od
dochodu przy ustalaniu podsta
wy obliczenia podatku wydat
ków poniesionych w roku po

datkowym przez podatnika na
spłatę kredytów zaciągniętych
przez spółdzielnię mieszkanio
wą na budownictwo mieszka
niowe wraz z odsetkami od
tych kredytów jako wydatków
na wkład budowlany lub
mieszkaniowy do spółdzielni.
Jednakże w 1994 r., w wyni
ku nowelizacji dokonanej usta
wą z 16 grudnia 1993 r.
o zmianie niektórych ustaw re-

I^CENTEItTB-

- Na sukces trzeba zapracować?
- Dokładnie tak. Życie nauczyło mnie,
że nie można mieć niczego za darmo. Za
wsze wierzyłem w to, co robię; potrafiłem
wyciągać wnioski z poprzednich doświad
czeń, aby uniknąć błędów w przyszłości.
Praca w kantorze oswoiła mnie z dużymi
pieniędzmi. Network marketing nauczył,
że towar tylko w 10 procentach decyduje
o sukcesie sprzedawcy. Na zadowolenie
nabywcy wpływa przede wszystkim uczci
wość, fachowość i podejście do klienta przyjazne, ale nie nachalne. W założeniu
przedsiębiorstwa bardzo pomogły mi hur
townie, od których dostałem towar na
przedłużoną płatność. Potem była praca i...
jeszcze raz praca.
- Czy dzisiaj za skromną kwotę 10 tys.
zł warto zaczynać pracę na własny rachu
nek?
- To mało i dużo. Wszystko zależy od
tego, co chcemy robić. Radzę zacząć od
biznes planu - najpierw myśleć, potem
działać. Gdybym ja w tej chwili startował
w obecnym moim interesie, kwota ta wy
starczyłaby na wyposażenie w profesjonal
ny sprzęt całej brygady. Ale szczęścia
można szukać także gdzie indziej. Moim
zdaniem najbardziej opłaca się handel,
gdyż ludzie mają w tej chwili więcej pie
niędzy i chętniej je wydają.
- Co jest najważniejsze dla młodych lu
dzi wkraczających w świat biznesu?
- Przede wszystkim wiedza ekonomicz
na. Także wiara w siebie, otwartość umy
słu, operatywność. No i znajomość mate
matyki, gdyż uczy logicznego myślenia.
Dobrze jest mieć w kimś podporę - dla

10 tys.? To dużo i mato. Wszystko zależy od tego, co
chcemy robić •mówi Stanisław Westfal. fot. Krys-jof Lipski
mnie jest nią moja żona. Trzeba też zna
leźć dziedzinę, w której jest się najlep
szym. Ja chyba taką znalazłem i pozostanę
przy wykładzinach. Ta branża, to moja
przyszłość jeszcze na kilkadziesiąt lat.
Bardzo chciałbym, aby któreś z moich
dzieci przejęło w przyszłości firmę i kon
tynuowało to, co ja zacząłem. Myślę, że
i dla innych także znajdzie się tu miejsce,
choć konkurencja jest niemała.

gulujących zasady opodatko
wania i niektórych innych
ustaw (Dz.U. nr 134, poz.
646), przepis art. 26 ust. 1 pkt
5c ustawy o podatku dochodo
wym od osób.
Podstawa prawna: art. 19
ustawy z 26 lipca 1991 r. o po
datku dochodowym od osób fi
zycznych (j.t. Dz.U. z 1993 r.
nr 90, poz. 416 ze zm.).

(INFOR)

tel.: (58) 31 OO 21 -(58) 31 14 14

Rozmawiała: Barbara Marszall

Panaceum na fiskusa

Nie ma jak praca solo
Najprostszą i najtańszą formą działalności gospodarczej jest jednoosobowa firma prywatna.
Zarejestrujemy ją bez problemu • w oparciu o przepisy ustawy o działalności gospodarczej z 28
rudnia 1988 r. Może być naszym drugim miejscem zarobku. Jak dobrze policzymy, to niewyluczone, że dzięki niej uda nam się obniżyć coroczny podatek od dochodów osobistych.

S

Gdy polski system podatko
wy osiąga szczyty fiskalizmu,
nie wolno gardzić najmniejszą
legalną możliwością uszczknię
cia paru groszy fiskusowi.
A jest taka możliwość, jeżeli
mamy jednoosobową prywatną
firmę. Nie musimy prowadzić
wielkiego interesu; mając wy
kształcenie ekonomiczne czy
prawnicze możemy wieczorami
doradzać innym, będąc naukow
cem - badać na zlecenie dajmy
na to wpływ sinic na skórę,
a mając mocne pióro dzienni
karskie - pisywać do sieci gazet,
jeżeli pragną naszych tekstów.
Jeśli firma stanowi dodatkowe
źródło dochodu nie ma nawet
obowiązku ewidencji; działal
ność firmy nie podlega też bez
pośredniej konroli fiskusa. Co
nie znaczy, że firma przynosi
dochody, a my nie płacimy po
datków. O nie. Nie ma tak do
brze...

ku. Jest to forma opłacalna dla
handlowców; zryczałtowana
stawka wynosi 3-4 proc. i przy
wysokich marżach może przy
nieść niezły dochód netto. Ry
czałt ten nie jest natomiast ko
rzystny dla budownictwa czy
transportu, bo tutaj podatek się
ga 5,5-8,5 proc.

Mamy do wyboru trzy możli
wości ich płacenia. Jeżeli będzie
to karta podatkowa, to obowią
zuje nas zryczałtowane opodat
kowanie stałą kwotą miesięcz
ną. Nie jest ono jednak korzyst
ne dla firm ponoszących w nie
których okresach straty.
Druga forma, to ryczałt ewi
dencyjny, czyli zryczałtowane
opodatkowanie obliczane jako
odsetek od przychodów. W tym
przypadku trzeba rejestrować
przychody, a ponoszone koszty
nie wpływają na wymiar podat

Największa możliwość „gry
w koszty", to opodatkowanie na
zasadach ogólnych: 21, 33, 45
proc. Występuje ono w dwóch
formach; uproszczonej (polega
jącej na comiesięcznym składa
niu sprawozdań zawierających
dane o przychodach i poniesio
nych kosztach) oraz pełnej (ko
nieczność sporządzania bilansu
firmy) stosowanej przy dużych
obrotach.
Biznes w kuchni, czemu
nie...

Nie ma przeszkody, żeby
siedzibą firmy było mieszkanie
właściciela, dzięki czemu może
on wliczyć w koszty część opłat
czynszowych, proporcjonalnie
do metrażu zajmowanego przez
biuro. W tej samej proporcji
może włączyć w koszty; ener
gię elektryczną i cieplną, a tak-

że wydatki związane z używa
niem na potrzeby firmy prywat
nego samochodu i telefonu.
Może również dorzucić do te
go; zakup biurowych mebli,
komputera, dyskietek, papieru
do drukarki, długopisów, gu
mek, kawy, herbaty i... papieru
toaletowego. Słowem wszyst
kiego, co do funkcjonowania
biura jest niezbędne. Może też
0,25 proc. przychodów prze
znaczyć na tzw. wydatki repre
zentacyjne.

Z kasy Kołodki

Rekompensata
na Fiata

Mało już kto pamięta, że 15
lat temu rzesze Polaków uiści
ło przedpłaty na „maluchy"
i Fiaty 1500. Była to wówczas
jedyna szansa pozyskania czte
rech kółek, bo samochody były
albo na talony, albo za dolary;
sprzedaż prowadził bank Pekao
SA, a kolejki pod nim ustawia
ły się już o świcie. Państwo
zwykłym zjadaczom chleba za
gwarantowało w 1981 r., że jak
wpłacą pieniądze (dobrych kil
ka ówczesnych pensji), to

w ciągu czterech lat usiądą za
kierownicą.
Nadal na zadośćuczynienie
stania przez 15 lat w kolejce
czeka 19,5 tys. osób, które nie
wykorzystały rekompensaty
w postaci „ulgi celnej" za sa
mochód sprowadzony z Zacho
du. Ich sprawą zajął się nawet
rzecznik praw obywatelskich.
W tym roku przedpłatowicze mają do wyboru:
- odebranie rekompensaty
w wysokości 50 proc. aktualnej

Sta Ć ę

Gdańsk, ul. Okopowa 7
Otwarte; pon - pt. 10-18,

- Żadnej pracy pan się nie boi?
- To prawda; byłem mechanikiem sa
mochodowym, kierowcą, pracowałem
w gazowni i kantorze. Zajmowałem się
akwizycją i przycinałem wykładziny. Kie
dy straciłem i tę posadę byłem w strasz
nych tarapatach finansowych, z garbem 20
milionów starych złotych długu. Nie mia
łem innego wyjścia, musiałem znaleźć pra
cę, aby utrzymać czteroosobową rodzinę.
Postanowiłem układać wykładziny. Mia
łem szczęście, trafiłem na ludzi, którzy mi
zaufali i uwierzyli w powodzenie mojego
przedsięwzięcia. Dzięki ich finansowej po
mocy zarejestrowałem działalność gospo
darczą. Zaczynałem w pojedynkę, nawet
narzędzia wykonałem samodzielnie.
- Żeby się utrzymać, trzeba mieć jakiś
hit...
- Moim przebojem i prawdopodobnie
wynalazkiem są różnokolorowe znaki fir
mowe układane z wykładzin. Wygląda to
jak mozaika i wymaga precyzji wykona
nia.
- Potrzebne są specjalne kwalifikacje?
- Niekoniecznie, wystarczają zdolności
manualne, pracowitość i dokładność. Za
trudnieni u mnie ludzie mają za sobą różne
doświadczenia zawodowe; jeden był ryba
kiem, inny kucharzem. Wielu straciło po
przednią pracę i zasiłek dla bezrobotnych.
U mnie uczą się wszystkiego od podstaw,
a pierwszym narzędziem, które dostają do
ręki jest miotła.
- Nie obrażają się?
- A dlaczego mieliby to robić? Najważ
niejsza jest czystość i tego staram się ich
nauczyć...

W przyszłym roku Ministerstwo Finansów zamierza prze
znaczyć 34 min zł na rekompensaty dla posiadaczy przed
płat samochodowych. Tyle samo, co w tym roku.

Odliczenie spłaty kredytu
Według uchwały Sądu Najwyższego mogę odliczyć sobie
od dochodu spłatę kredytu mieszkaniowego dokonanego za
pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowej. Jednakże urząd
skarbowy nie chce uwzględnić moich odliczeń za 1994 r.
Czy stanowisko urzędu jest prawidłowe?

Rozmowa ze Stanisławem Westfalem
właścicielem przedsiębiorstwa handlowo - usługowego „Iwa" w Wejherowie

Gra w podatki

(T.Z.)

W myśl uchwały Sądu Naj
wyższego z 16 listopada 1995
r. (sygn. akt III AZP 34/95)
przepis art. 26 ust. 1 pkt
5c ustawy z 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od

17 września 1996

113

ceny standardowego Fiata 126
lub 40 proc. Poloneza 1500
(dla posiadaczy przedpłat na
FSO 1500);
- skorzystanie z ulgi w po
datku VAT przy kupnie auta
krajowego lub Fiata z importu;
ulga nie może być jednak
większa od kwoty przysługują
cej rekompensaty.
W tym roku rząd zakłada, że
w ramach 34 min zł zaspokoi
roszczenia 5 tys. osób. W przy
szłym, takie same pieniądze
mają wystarczyć na rekompen
satę dla 12 tys. przedplatowiczów. Jak to chce zrobić - to na
razie tajemnica.
(gin)

|<8

W sumie, tak „gra", aby do
chód, a więc różnica między
przychodem a kosztami, był
najmniejszy. Bowiem właśnie tę
kwotę musi wpisać na formula
rzu PIT, rozliczającym podatek
od dochodów osobistych, w jed
no, jedyne miejsce - pod hasłem
„wartość dochodu z działalności
gospodarczej".

Nie ma burzy
w ministerstwie
Mimo że w połowie roku na
terenie kraju działało 1,7 min
jednoosobowych firm, prowa
dzonych przez osoby fizyczne,
a tylko w ciągu ostatnich 6 mie
sięcy ich liczba wzrosła o ponad
100 tys.. Ministerstwo Finan
sów przymyka oko na „grę
w koszty"; nie zajmuje się rów
nież badaniem ewentualnych
budżetowych konsekwencji
„ucieczki od zysków".
Jeden z urzędników resortu
finansów, pragnący zachować
anonimowość, powiedział, że
funkcjonowanie jednoosobo
wych firm stanowiących dodat
kowe źródło dochodów trudno
ocenić nagannie. - Nie wydają
się więc uzasadnione obawy, że
ministerstwo chce analizować
działalność tych firm, pod wa
runkiem, iż działają zgodnie
z prawem. A przede wszystkim
z ustawą podatkową, która pre
cyzyjnie określa'52 rodzaje wy
datków, których podatnik nie
może wliczać w koszty. Doty
czy to wszystkich, w tym także
prowadzących działalność go
spodarczą, stanowiącą dodatko
we źródło dochodu.

Elżbieta Przewoźniak

Bliżej kasy
mieszkaniowej
Pekao SA jako pierwszy
w kraju poprowadzi kasy miesz
kaniowe. Niewykluczone, że już
od początku października - po
wiedział doradca prezesa banku,
Piotr Gadomski.
Kasy - jak pisał już „Dzien
nik" - mają pomóc w gromadze
niu środków, aby móc uzyskać
kredyt na budowę lub moderni
zację mieszkania. Żeby przystą
pić do kasy, trzeba będzie zade
klarować wysokość miesięcz
nych wpłat i czas oszczędzania.
Jaka będzie minimalna kwota
w Pekao SA - jeszcze nie wia
domo. Wiadomo natomiast, że
minimalny okres oszczędzania,
to 3 lata. Potem będzie można
wystąpić o kredyt - do 150 proc.
zgromadzonych oszczędności,
powiększonych o odsetki. /p|n\
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ
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Wielkopolski Bank Kredytowy SA w Trójmieście

aut. infor.

47-87-97

^ ZOSTAŃ BIZNESMENEM! ^
SZKOŁA
FINANSISTĄ!

SZKOŁA
BIZNESU
Policealna 2-letnia,
SMALL BIZNES

BIZNES1

Kadra: pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego
Możliwość kontynuowania nauki na studiach licencjackich

V

Po raz pierwszy

uprawnienia szkoty publicznej
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Nabór 96/97 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, Tel.

pojawił się już ponad 7 lat temu. Nowa placówka

zlokalizowana została w Gdańsku, przy ul. Trzeciego Maja 3. Dla Banku wywodzącego się z Wielkopolski

61-43-63y/

bardzo ważna była obecność w Polsce Północnej, w jednym z najprężniejszych ośrodków gospodarczych
PRZYGOTOWANIE DO MATURY I EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

kraju. Kolejne lata dowiodły, że WBK SA stał się trwałym elementem panoramy gospodarczej Gdańska
POMYSŁ 0 SOBIE - UCZ SIĘ Z NAJLEPSZYMI
r

Najlepsi nauczyciele liceów i uczelni Trójmiasta
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i ważnym uczestnikiem przemian rynkowych w regionie. Dalszy rozwój działalności Banku spowodował,
iU.

a

że w lipcu 1992 r. konieczne stało się otwarcie nowej placówki.
JUZ OD 195 zl ZA SEMESTR
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| Lekcja próbna • GRATIS !!! |
Zajęcia mają charakter rocznych kursów korespondencyjnych.
Przewidują indywidualną pracę z Twoim nauczycielenr
danego przedmiotu.
Co dwa tygodnie otrzymywać będziesz pakiet czterech lekcji
oraz test sprawdzający jak opanowałeś zawarte w nich tematy.
Twój nauczyciel będzie sprawdzał stopień przyswojenia wiedzy
i wskazywał problemy, którym warto poświęcić więcej czasu.

Wielkopolski Bank Kredytowy SA

po raz drugi

zaistniał w Gdyni,

przy ul. Starowiejskiej 25. Dzięki temu wzrosła dostępność usług Banku, postrzeganego przez klientów

m OMNIBUS
13 80-381 Gdańsk ul. Słowiańska 24
S tel./fax (0-58) 52-02-28 w godz. 10" 20

jako jeden z najbardziej dynamicznych i konkurencyjnych na Pomorzu Gdańskim. Systematyczne
unowocześnianie oferty, wprowadzanie licznych nowych produktów bankowych oraz pozyskiwanie wielu

Gdańska Fundacja
Kształcenia Menedżerów
założona w 1990 roku

kolejnych klientów sprawiło, że WBK SA z roku na rok wzmacniał swojq pozycję na tym rynku.

Największa szkoła biznesu w Północnej Polsce

zaprasza na
dwusemestralne

PROFESJONALNE STUDIUM
MENEDŻERSKIE

Dziś Wielkopolski Bank Kredytowy SA pojawia się w Trójmieście

oraz jednosemestralne

po raz trzeci,

dzięki nowej placówce zlokalizowanej w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Miszewskiego 12/14.

PROFESJONALNE STUDIUM:

. MARKETINGU
• ZARZĄDZANIA FINANSAMI
> MENEDŻERÓW PERSONALNYCH
. DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH

Świadczy ona pełen zakres usług bankowych zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. Jej położenie

Zapisy do 30 września 1996 r.:

GFKM, 80-343 Gdańsk, ul. Pomorska 68
tel. 57-13-15, 57-05-31, fax 57-27-33

przy ważnych trójmiejskich szlakach komunikacyjnych jest świadectwem szacunku Banku dla Państwa czasu

f profesjonalnie, praktycznie, pożyteczniej

i troski o to, by do Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA było Państwu jeszcze bliżej.

Nowa Era
w telekomunikacji
ZAPRASZAMY do naszej nowej placówki

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Miszewskiego 12/14, tel. 45-79-05
w godz. pn.-pt. 8.00-18.00, sb. robocza 8.00-13.00.

Nareszcie w Polsce !
Przenośne telefony cyfrowe
w sieci Era GSM.
Otwiera się świat

WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA

[ Autoryzowani dealerzy: |
FIX Sopot, Al. Niepodległości 642/644, tel. 515010
FAX NET Gdańsk, Czyżewskiego 38, tel. 523223
PC PARTNER Gdańsk, Grunwaldzka 141, tel. 484460
CENTER-MOT Sopot, Al. Niepodległości 948, tel. 503550

10010573/11/31

Wszystkie nowości '96
już w sklepach

WESTERN

3

MARKETSA

HURTOWNIA FIRMOWA I SALON SPRZEDAŻY
GDAŃSK-SUCHANINO, ul. Schuberta 104, teljfa* 32-17-13
SALON SPRZEDAŻY:
GDYNIA-CHYLONIA, ul. Rozewska 1, telJfax 23-09-78

(Armstrong

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 20 000 ECU

Zespół Zakładów Obsługi Miasta
- Zakład Budżetowy Hel ul. Kuracyjna 3, tel. 750-574
o g fas z a p r z e t a r g n Leog r a n i c z o n y

Era GSM to pierwszy polski operator przenośnej telefonii cyfrowej.
Sieć Era GSM zapewnia najwyższą jakość połączeń i szereg
nowoczesnych usług telekomunikacyjnych.
Bezpłatna infolinia 0 800 22 900.

PO MIESZKAŃ, OBICI

\"

Q dywanowe i PCV
_ ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE
TEGO JESZCZE NIE BYŁO!
J SUFITY PODWIESZANE
i (T

teraz

możesz

Importer LEGO - GALTEX zaprasza sklepy !

mówić

iinnteiAiwnn uteiuflu oiiib nnntirii.

łAPHASZAMY DO NASllCH BIUR OUŁOSctN,

TrCA
V-g£ie7

(Uwaga! nie prowadzimy sprzedaży detalicznej)

Gdynia ul. Łużycka 4, tel/fax 221-224

Gdańsk,Targ Drzewny3/7, pon.godz. 8.00-20.00,wt. -pt.8.00-18.00, soboty9.00-15.00; Sopot,Kościuszki 61,pon.-pt.
Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja 4, pon.-pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański, Basztc

na wykonanie remontu pokrycia dacho
wego z blachodachówki typu holender
skiego na budynku mieszkalnym w Helu
przy ul. Wiejskiej 37 - pow. ok. 300,00 m2.
Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie za
mawiającego, pok. nr 6.
Uprawniony do kontaktów z Oferentami - Ryszard Burczyk,
telef. 750-574, pokój nr 6.
Termin składania ofert upływa 1.10.1996 r. o godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 1.10.1996 r., godz. 14.00.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w dokumentacji przetargowej,
2. spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy o zamówie
niach publicznych.
R SS5S
PWTMCI
-

; Gdynia, Świętojańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności3, pon.-pt. 8.00-16.00;
pt. 8.00-16.00

OGŁOSZENIA DROBNE PRZYJĘTE DZISIAJ DO GODZ. 10 W CENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W ŚRODĘ 1S.09.t996 r., PO GODZ10 W CZWARTEK 19.09.1996 r.
Cena netto 1 stówa - w środę 0,96 zt,aw czwartek 0,96 zł UWAGA: Codziennie bonifikata! informacje na stronach ogtoszeń drobnych.

v$Lzakiedy?
ile?Str.lO

17 września 1996

EKSPRESY na środę 18.09.1996 r. przyjmowane są w: Centralnym Biurze Ogtoszeń w Gdańsku, w godz. 10-14, w biurach ogtoszeń w Gdyni do godz. 13;

makro cash and carry

Jeśli szukasz pracy...

UWAGA PRACA!

Wyższe pensje
dla nauczycieli akademickich

Urząd Miejski w Gdańsku
zatrudni

Inspektora ds. administracji obiektu
w Wydziale Obsługi Urzędu

Redaguje Alicja Peplińska

Wzrost wynagrodzenia (najwyższy w sferze
budżetowej) odnotowała kadra naukowa
w szkołach akademickich. Średnia podwyżka

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe budowlane;
2. uprawnienia wykonawcze budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym;
3. znajomość obsługi komputera;
4. znajomość zagadnień administracji budynków;
5. staż pracy minimum 5 lat.

Ponadto nauczycielom akademickim przysłu
guje wynagrodzenie za dodatkowe zajęcia
należące do ich obowiązków, np. za:

wyniosła około 230 zł.

Od 1 lipca br. zaczęły obowiązywać wyższe
stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadni

Zainteresowane osoby prosimy o przestanie pocztą: listu motywacyjnego wraz z ko
pią dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje pod poniższym adresem:
Urząd Miejski w Gdańsku
Referat Kadr i Szkolenia
ul. Nowe Ogrody 8/12,80-832 Gdańsk
w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie z dopiskiem "Oferta Pracy".
Nadesłane oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane.

- udział w pracach komisji rekrutacyjnej;
- recenzowanie rozpraw doktorskich.

czego dla nauczycieli akademickich.

Nauczycielom akademickim biorącym udział

Wynoszą one:

makro

w pracach uczelnianej komisji rekrutacyjnej
Stanowisko

Stawka miesięcznego
wynagrodzenia
zasadniczego (w zł)

Profesor zwyczajny

1170-2560

Profesor nadzwyczajny
posiadający tytuł naukowy

1080-2240

Profesor nadzwyczajny posiadający

przysługuje dodatkowa zapłata, w zależności

i przemysłowych. Tworzymy samoobsługowe Centra Handlu
na terenie całej Polski, w których zakupów mogą dokonywać osoby
prowadzące działalność gospodarczą. W Polsce działa

* do 4 tys. osób - do 170 zł,

już siedem Centrów Handlu Makro: dwa w Warszawie,
po jednym w Sosnowcu, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu,

* ponad 4 tys. osób - do 210 zł.

w których zatrudniamy razem 4000 osób.

egzaminu ustnego lub rozmowę kwalifikacyj

naukowy doktora habilitowanego

870-1600

ną za każdego kandydata przysługuje wypła

Adiunkt posiadający stopień naukowy
ta w wysokości do 3,10 zł. Wynagrodzenie to

doktora, starszy wykładowca posiadający
stopień naukowy doktora

730-1380

Starszy wykładowca nie posiadający
stopnia naukowego

630-1210

Asystent

620-1100

Wykładowca, lektor, instruktor

580-1150

nator prowadzący egzamin lub rozmowę
z danego przedmiotu.

wie pracy, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników pośrednictw pracy oraz innych fa
chowców od zatrudnienia będziemy drukować na łamach tej rubryki. Korespondencję prosimy nadsyłać
pod adresem: „Dziennik Bałtycki", 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, z dopiskiem „Rynek pracy".

Gdańskie Instalacje
Sanitarne GIS S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG IZIELENI W SOPOCIE SP. Z O.O.
81-861 SOPOT, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 931

PRACOWNIK
DZIAŁU
PERSONALNEGO
Wymagania:

DO PRACY FIZYCZNEJ

Nasza firma inwestuje w ludzi, zapewnia intensywny program szkoleń.
Oferujemy pracę w ciekawym i wymagającym środowisku

TEL. 50-28-98 DO GODZ. 15.00

do zajmowanego stanowiska i wkładu pracy.

Km>af|SV TratńgS.A.

Generalny dystrybutor firmy Pioneer w Polsce

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty
to' w Gdańsku, ul. Narwicka 2,
tel.43-00-33 w. 133,141.

Zgłoszenia osobiste w dniach 19 - 23.09.96 r. w godz. 9.00-16.00 w tymczasowym biurze.

ZATRUDNI

Makro Cash and Carry Sp. z o.o., 81-368 Gdynia, ul Pułaskiego 6, V p.

Specjalistów d/s Handlowych
preterujeray kandydatów:
r z umiejętnością obslsigi komputera (No veli)
V ze znajomością j. aiigie.lskie.go ^ interesujących się
sprzentem Hi-Fi ^ posiadających prawo jazdy
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzę(tie oraz pracę W ciekawym zesp
O f e r t y p r o s i m y s k ł a d a ć o s o b i ś c i e w D S V Tr<idv: S S A .
Gdańsk, n! Chrzanowskiego 10, w godz. 8.00 16.00

makro

makro

Jesteśmy międzynarodową firmą zajmującą się dystrybucją
artykułów konsumpcyjnych, zarówno spożywczych jak

Jesteśmy międzynarodową firmą zajmującą się dystrybucją
artykułów konsumpcyjnych, zarówno spożywczych jak

Prosimy o przyniesienie aktualnej fotografii i życiorysu.

prosimy o nadesłanie życiorysu pod adresem jw.
Nadesłanych dokumentów i fotografii nie zwracamy.

makro

makro

Jesteśmy międzynarodową firmą zajmującą się dystrybucją

artykułów konsumpcyjnych, zarówno spożywczych jak
i przemysłowych. Tworzymy samoobsługowe Centra Handlu
na terenie całej Polski, w których zakupów mogą dokonywać osoby

w których zatrudniamy razem 4000 osób.

w których zatrudniamy razem 4000 osób.

w których zatrudniamy razem 4000 osób.

Do Centrum Handlu Makro w Gdyni

Do Centrum Handlu Makro w Gdyni

poszukujemy kandydatów na stanowisko:

poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Do Centrum Handlu Makro w Gdyni
poszukujemy kandydatów na stanowisko:

•kierowanie zespołem pracowników ochrony obiektu,
•zapewnienie bezpieczeństwa wewnątrz hali oraz najbliższym otoczeniu,
•przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa przez pracowników i klientów.
Wymagania:
•preferowany wiek do 40 lat (nie zatrudniamy rencistów)
Nasza firma inwestuje w ludzi, zapewnia intensywny program szkoleń.
Oferujemy pracę w ciekawym i wymagającym środowisku

już siedem Centrów Handlu Makro: dwa w Warszawie,
po jednym w Sosnowcu, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu,

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU TECHNICZNEGO
Odpowiedzialny będzie za:
•utrzymanie w sprawności technicznej wszystkich urządzeń (w tym
chłodni) zainstalowanych w Hali Makro, rozwiązywanie problemów wy
nikających z awarii.

Oczekujemy:
•wykształcenia technicznego, doświadczenia z zakresu utrzymania ru
chu, umiejętności reagowania i podejmowania właściwych działań w sy
tuacjach awaryjnych, uprawnień do obsługi kotłowni zasilanej gazem
i instalacji elektroenergetycznych 15 kV.

oraz możliwość rozwoju zawodowego wraz ze wzrostem firmy.
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, odpowiednie
do zajmowanego stanowiska i wkładu pracy.

Nasza firma inwestuje w ludzi, zapewnia intensywny program szkoleń.
Oferujemy pracę w ciekawym i wymagającym środowisku
oraz możliwość rozwoju zawodowego wraz ze wzrostem firmy.
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, odpowiednie
do zajmowanego stanowiska i wkładu pracy.

Zgłoszenia osobiste w dniach 19 - 23.09.96 r. w godz. 9.00 -16.00 w tymczasowym biurze.

Zgłoszenia osobiste w dniach 19 - 23.09.96 r. w godz. 9.00 - 16.00 w tymczasowym biurze.

Makro Cash and Carry Sp. z o.o., 81-368 Gdynia, ul Pułaskiego 6, V p.

Makro Cash and Carry Sp. z o.o., 81-368 Gdynia, ul Pułaskiego 6, V p.

Prosimy o przyniesienie aktualnej fotografii i życiorysu.

Prosimy o przyniesienie aktualnej fotografii i życiorysu.

Wszystkie osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie
prosimy o nadesłanie życiorysu pod adresem jw.
Nadesłanych dokumentów i fotografii nie zwracamy.

Wszystkie osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie
prosimy o nadesłanie życiorysu pod adresem jw.

makro

mm:

szansą dla Ciebie _

ZiPRWiUYM UAC7VM OlllD nrt/)C7CU.
rnum
w HAMTW BIUH UulUiitH,

Cł?

Nadesłanych dokumentów i fotografii nie zwracamy.

makro

10009900

szansą dla Ciebie =

10009894

szansą dla Ciebie =

i przemysłowych. Tworzymy samoobsługowe Centra Handlu
na terenie całej Polski, w których zakupów mogą dokonywać osoby
prowadzące działalność gospodarczą. W Polsce działa

Odpowiedzialny będzie za:

i dowodu osobistego.

makro
makro
Jesteśmy międzynarodową firmą zajmującą się dystrybucją
artykułów konsumpcyjnych, zarówno spożywczych jak
i przemysłowych. Tworzymy samoobsługowe Centra Handlu
na terenie całej Polski, w których zakupów mogą dokonywać
osoby prowadzące działalność gospodarczą. W Polsce działa
już siedem Centrów Handlu Makro: dwa w Warszawie,
po jednym w Sosnowcu Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu,
w których zatrudniamy razem 4000 osób.

Do Centrum Handlu Makro w Gdyni
poszukujemy kandydatek i kandydatów
na stanowiska:

Możesz pracować w dziale spożywczym lub przemysło
wym. Do Twoich zadań należeć będzie właściwa ekspozy
cja i układanie towarów na półkach oraz odpowiednie ich
oznakowanie.

Pracownik działu
przyjęć towarów

Do Twoich obowiązków należeć będzie sprawna obsługa
dostaw towarów, kontrola ilościowa i jakościowa oraz
przygotowanie towarów do sprzedaży samoobsługowej

Wszystkie osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie

i przemysłowych. Tworzymy samoobsługowe Centra Handlu
na terenie całej Polski, w których zakupów mogą dokonywać osoby
prowadzące działalność gospodarczą. W Polsce działa
już siedem Centrów Handlu Makro: dwa w Warszawie,
po jednym w Sosnowcu, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu,

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU OCHRONY
OBIEKTU

Prosimy o przyniesienie aktualnej fotografii

oraz możliwość rozwoju zawodowego wraz ze wzrostem firmy.

GD PIONEER

sprzedawców do sklepów firmowych
branży sanitarnej w Gdańsku i Gdyni
- wymagane wykształcenie średnie techniczne o specjalności instalacji
sanitarnych, znajomość obsługi komputera i kasy fiskalnej, wskazane
posiadanie prawa jazdy i samochodu.

Zgłoszenia osobiste w dniu 18.09.1996 r.

Pracownik hali

• kultura osobista

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, odpowiednie

inż. mechanika ze specjalnością chłodnictwa,
wentylacji i klimatyzacji
- wymagana umiejętność obsługi komputera, znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego, wiek do 35 lat /może być absolwent/.

Nasza firma inwestuje w ludzi, zapewnia im intensywny
program szkoleń. Oferujemy pracę w ciekawym

WINDOWS, arkusza kalkulacyjnego EXCEL
• zdolności organizacyjne

inż. mechanika na stanowisko
Kierownika Zakładu Produkcyjnego
- wymagane doświadczenie na stanowisku kierowniczym, wiek do 40 lat,
wskazana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego i znajomość
obsługi komputera.

• instalacje, szkolenie i serwis kas fiskalnych.

SEKRETARKA

• orientacja w przepisach prawa pracy

z a t r u d n i ą :

Wymagania:
• praktyczna umiejętność napraw szerokiego asortymentu
sprzętu Audio-Video, AGD i sprzętu sportowego (rowery),
• dyspozycyjność

w godz. 15.00-18.00 oraz w dniu 19.09.1996 r.
w godz. 9.00-12.00 w biurze firmy
Makro Cash and Carry Sp. z o.o.
w Gdyni, ul. Pułaskiego 6 (V p.).

znajomość edytora tekstu WORD

ZATRUDNI

serwisu Audio-Video, AGD,
sprzętu sportowego, kas fiskalnych

do zajmowanego stanowiska i wkładu pracy.

Wymagania:
doświadczenie w pracy w sekretariacie, zdolności organiza
cyjne, znajomość obsługi komputerów PC oraz edytorów
WORDPERFECT lub WINWORD, znajomość języka angiel
skiego, miła powierzchowność i kultura osobista.

Prosimy o nadsyłanie listów z uwagami i pytaniami. Odpowiedzi prawników specjalizujących się w pra

PRACOWNIKÓW

poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko:

Zakres obowiązków:
korespondencja w języku angielskim i polskim, maszynopi
sanie, obsługa komputera i urządzeń biurowych, organiza
cja pracy w sekretariacie.

może otrzymać tylko jedna osoba - egzami

Wymagania:
• praktyczna wiedza w zakresie napraw i obsługi sprzętu
Audio-Video, AGD,
• umiejętność kierowania zespołem ludzi oraz profesjonal
na obsługa klientów.

i wymagającym środowisku oraz możliwość rozwoju
zawodowego wraz ze wzrostem firmy.
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, odpowiednie

Do Centrum Handlu Makro w Gdyni

960-2040

Docent, adiunkt posiadający stopień

Odpowiedzialny będzie za:
• koordynację pracy punktu serwisowego sprzętu Audio-Video, artykułów gospodarstwa domowego oraz sprzętu
sportowego (rowery).

Odpowiedzialni będą za:

konsumpcyjnych, zarówno spożywczych jak

* do 2 tys. osób - do 140 zł,

serwisu Audio-Video, AGD,
sprzętu sportowego, kas fiskalnych

• obsługę serwisową (sprawdzanie, naprawy) sprzętu Audio-Video, AGD oraz sprzętu sportowego.

Jesteśmy międzynarodową firmą zajmującą się dystrybucją artykułów

od ilości kandydatów:

Egzaminatorom za przeprowadzenie jednego

stopień doktora lub doktora habilitowanego

KIEROWNIKA

prowadzące działalność gospodarczą. W Polsce działa
już siedem Centrów Handlu Makro: dwa w Warszawie,
po jednym w Sosnowcu, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu,

OPERATOR KOMPUTERA
(obsługa komputera)

Odpowiedzialny będzie za:
•codzienną administrację i kontrolę systemu operacyjnego oraz sieci
komputerowej, nadzór nad przepływem danych pomiędzy różnymi sys
temami komputerowymi, zapewnienie trwałego i pewnego bac
kup^ systemu, rejestrowanie codziennych zdarzeń i problemów w sys
temie.

Wymagania:

Kasjer/Kasjerka

Do Twojej dyspozycji będą nowoczesne, wyposażone
w czytniki kodów paskowych kasy komputerowe, przy po
mocy których przyjmować będziesz zapłatę za zakupione
towary.

Operator wózków
widłowych

Twoim zadaniem będzie obsługa wózków widłowych
przeznaczonych do transportu towarów na paletach.

Pracownik Działu
Głównego Mechanika
Odpowiedzialny będzie za: prowadzenie obsługi napraw i
konserwacji urządzeń zainstalowanych a hali Makro w
zakresie elektrycznym, mechanicznym i i instalatorskim
Wymagania: kwalifikacje do obsługi kotłowni zasilanej
gazem i instalacji elektroenergetycznych 15 kV

PRACOWNIK DZIAŁU
OBSŁUGI KLIENTA

Odpowiedzialny będzie za wysoki poziom obsługi klienta.

•Praktyczna znajomość systemów UNIX i Novell, znajomość zagadnień
komunikacji komputerowej i przesyłania danych oraz zabezpieczania
systemów komputerovvych, znajomość zagadnień pracy w sieciach kom
puterowych, znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość
języka C/SQL.

oraz możliwość rozwoju zawodowego wraz ze wzrostem firmy.
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, odpowiednie
do zajmowanego stanowiska i wkładupracy.

Od wszystkich pracowników oczekujemy:
• gotowości do pracy 7 dni w tygodniu w systemie zmia
nowym,
• uczciwości i pracowitości,
• dobrego stanu zdrowia i sprawności fizycznej
• uregulowanego stosunku do służby wojskowej (w przy
padku mężczyzn).

Zgłoszenia osobiste w dniach 19 - 23.09.96 r. w godz. 9.00 -16.00 w tymczasowym biurze.

Zgłoszenia osobiste od dnia 17 września 1996, od poniedziałku do piątku w godzinach 11 -18

Nasza firma inwestuje w ludzi, zapewnia intensywny program szkoleń.
Oferujemy pracę w ciekawym i wymagającym środowisku

Makro Cash and Carry Sp. z o.o., 81-368 Gdynia, ul Pułaskiego 6, V p.
Prosimy o przyniesienie aktualnej fotografii i życiorysu.
Wszystkie osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie
prosimy o nadesłanie życiorysu pod adresem jw.
Nadesłanych dokumentów i fotografii nie zwracamy.
10009898

makro

szansą dla Ciebie -

w tymczasowym biurze Makro Cash and Carry Sp. z o.o, 81-368 Gdynia,ul. Pułaskiego 6, V p.
Prosimy o przyniesienie aktualnej fotografii, c.v. i listu motywacyjnego.
Wszystkie osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie
prosimy o nadesłanie życiorysów pod adresem jw.
Nadesłanych dokumentów i fotografii nie zwracamy.

IOOIUOS

makro -szansą dla Ciebie

Gdańsk, tel./fax 31-80-62,46-3548, te/. centr. 31-5041 w. 210,215,218, fax w. 213,214 wpon. w godz. 8.00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty9.00-15.00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, \eUfax 20-04-79 w godz. 8.00-16.00, telJtax 20-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00; Sopot, te/. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbląg, lel./tax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./lax 82-23-25 w godz. 8.00 -16.00; Tczew, lel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 -16.00; Starogard Gdański, telJax (069) 220-80 w godz. 8.00 -16.00
mm

OGŁOSZENIA DROBNE PRZYJĘTE DZISIAJ DOGODŹ. 10 W CENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W ŚRODĘ 18.09.19% r, PO GODZ. 10 W CZWARTEK
Cena netto 1 słowa - w środę 0,96 zt,aw czwartek 0,96 zl UWAGA: Codziennie bonifikata! Informacje na stronach ogłoszeń drobnych.
(i-

17 września 1996

HANDLOWCA z II lub III grupą in
walidzką. Oferty 10057786, BO,
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7.
ABSOLWENTÓW do dystrybucji
kaset video, książek 52-42-29
ABSOLWENTÓW szkót średnich
do hurtowni muzycznej, 56-53-00
ABSOLWENTÓW szkól średnich
w różnych zawodach, zatrudnię,
tei. 646-827
HANDLOWCA- absolwenta szkoły
technicznej zatrudnimy w dziale
handlowym, wymagany samo
chód, 475-405,41-12-81, (Rywal)
MŁODYCH do biura reklamy, wol
ne etaty, 565-300
SPECJALISTĘ do działu marketin
gu, młodego, energicznego, ze
znajomością komputera, prawo
jazdy, zatrudni od zaraz "Błysk"
s.c„ Gdańsk, Olsztyńska 3
UCZENNICE do zawodu kaletnika 43-17-13,46-14-72

INWALIDÓW I, II, III grupa, różne
stanowiska, dowózl Zatrudni Prze
twórnia Mięsa, Karwia, ul. Wojska
Polskiego 69,74-96-40

HYDRAULIKÓW do przyuczenia
w nowych technologiach i instala
cjach co- wod- kan, zgłoszenia
osobiste w godz. 8.00-12.00, EkoInwest, Gdańsk, Partyzantów 74
KAFELKARZY, 82-25-58
KAFELKARZY z umiejętnością hy
drauliki. Wysokie zarobki! 29-2432

MECHANIKA z II lub III grupą in
walidzką . Oferty 10057776, BO,
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7.

PRACOWNIKÓW niewykwalifiko
wanych z II lub III grupą inwalidz
ką. Oferty 10057784, BO, Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7.

ELEKTROMECHANIKA samocho
dowego z II lub III grupą inwalidz
ką. Oferty 10057781, BO, Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7.

DEKARZY, zatrudni PBK,
57-59-85

MECHANIKA samochodowego z II
lub III grupą inwalidzką. Oferty
10057778, BO, Gdańsk, Targ
Drzewny 3/7.

DIA EMERYTA

DIA

DEKARZY, murarzy, 248-679

KIEROWCĘ kat C z II lub III grupą
inwalidzką. Oferty 10057786, BO,
Gdańsk, Targ C

PIEKARZA z grupą inwalidzką.
Oferty 10059348, BO, Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7

I!

CIEŚLI, murarzy, zbrojarzy, opera
torów żurawi wieżowych oraz bry
gady, zatrudni Przedsiębiorstwo
Budowlane "Allcon". Zgłoszenia:
Gdynia, Witomińska 2

INWALIDĘ w wydawnictwie ze
znajomością składu tekstu, 45-4903(9.00-15.00)

ZAOPATRZENIOWCÓW mlodych, magazyniera i inne stanowi
ska. Agencja handlowa, 646-850

EMERYTÓW, rencistę w warszta
cie produkcyjnym zatrudnię, 2387-12

W BUDOWNICTWIE

KIEROWNIKÓW budowy, na sta
łe, 71-24-75
MAJSTRA budowy do lat 40 z sa
mochodem, 41-07-14 po 19.00
•MALARZY, pomocników, 51-6122,72-11-97

SPRZEDAWCÓWZII lub III grupą
inwalidzką do spożywczych kio
sków firmowych. Oferty 10057770,
BO, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7.
TECHNOLOGA piekarnictwa
z grupą inwalidzką. Oferty
10059346, BO, Gdańsk, Targ
Drzewny 3/7

MONTERA sidingu, blacharza, de
karza, dozorcę, 20-79-51
MURARZA, malarza, lei. 23-42-82
po 17.00
MURARZY, glazurników, na stale,
71-24-75
MURARZY, zbrojarzy, pomocni
ków zatrudnię, tel.29-05-40

w rubryce "Szukam pracy"

P

Poszukujesz pracy? Pomożemy Ci w tym
MURARZY na dobrych warun
kach, zatrudni firma budowlana,
24-88-37, Gdynia, Inżynierska 78

ELEKTRYKA z uprawnieniami
SEP, zatrudni firma budowlana,
24-88-37, Gdynia, Inżynierska 78

KRAWCOWE na dobrych warun
kach, konfekcja lekka, tel. 52-83-

OPERATORA ładowarki K34, ope
ratora koparki, elektro- mechanika
maszyn i urządzeń przemysło
wych- zatrudni firma, Tczew (0-69)
31-39-21

TECHNIKA Elektryka na stanowi
sko r
trycznej, Elbląg, tel.35-58-05

KROJCZEGO, 43-10-49

PIASKARZA od zaraz, 82-36-32
SPAWACZA, monterów wod.kan. gazu wentylacji i klimatyzacji
przyjmiemy do pracy natychmiast,
tel.29-76-72
SPAWACZA gazowego zatrudni
firma, 52-03-52 wew. 218,56-0044
SPAWACZY- hydraulików, pomocnlków, pracowników budowlanych,
35-87-06
SPAWACZY-ślusarzy zatrudnimy,
na stale, tel.72-14-86
ŚLUSARZA, 25-16-20
TYNKARZY, 47-74-35

KROJCZYNIĘ, w Gdańsku, Złotej
Karczmie, Cytrowa 35

W BRANŻY SAMDSHOD.
i TRANSPORCIE
SZWACZKI, krawcowe do szycia
cienkich syntetyków, tel. 29-0543

BLACHARZY, elektryków, mecha
ników samochodowych. Atrakcyj
ne place, tel.43-04-75
BLACHARZY, lakierników, 71-1879;23-84-04

SZWACZKI i prasowaczy odzieży
ciężkiej, również inwalidów, 53-1447

ELEKTROMECHANIKA zatrudni
Autoryzowana Stacja Obsługi
•Chrysler", tel.52-03-47

SZEFA produkcji i modelarza,
specjalność krawiectwo ciężkie,
71-84-26

KIEROWCĘ kat. B, C, wiek do 30
lat, tel.39-04-14

I PRZY KOMPUTERZE

KIEROWCĘ kat C do piekarni.
Oferty 10057767, BO, Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7

AGENTA Celnego, kurs 90 go
dzin, egzamin, atrakcyjna praca,
tel. 39-46-85 od 9.00 do 15.00

KIEROWCĘ zatrudni ekskluzywna
restauracja w sopocie, tel. 50-3253

DLA ELEKTRYKA,
ELEKTRONIKA do serwisu sprzę
tu samochodowego audio oraz
magazyniera zaopa
trzeniowca (branża elektro
niczna), zatrudni firma "Autorad",
35-18-16
ELEKTRONIKA ze;
systemów alarmowych na stałe,
wymagania: Prawo Jazdy, pełna
dyspozycyjność, tel. 33-17-82

ASYSTENTKĘ do prac admini
stracyjno- biurowych zatrudni P.
O. W. H. Marinex- Stal, Sopot, Al.
Niepodległości 606/ 610, tel. 5132-14 wew. 34
PROGRAMISTĘ, Borland C++ Visual, j. niemiecki zatrudni firma
produkcyjna, 25-13-54

KRAWCOWĄ, możliwość noclegu,
technologa produkcji, krojczego,
gosposię, Chwaszczyno, 52-80-59
KRAWCOWE i krojczego, 71-8931

PROGRAMISTÓW, ze znajomością języka Pascal i Clipper. "UnisofT Gdynia, 23-48 08

KRAWCOWE i prasowaczkę, 7142-77

SEKRETARKĘ, samochód,
Chwaszczyno, 52-80-59

*Oferta ważna do 30.09.96

SEKRETARKĘ zatrudni firma han
dlowa (Gdańsk). Wymagane wy
kształcenie min. średnie, doświad
czenie w pracy na powyższym sta
nowisku, mila aparycja znajomość
obsługi komputera i urządzeń biu
rowych. Preferowany wiek 30- 35
lat, tel. 46-95-95

AKWIZYTORÓW drzwi, na bardzo
dobrych warunkach, (0-91) 881294,(8.00- 19.00)

SEKRETARKI ze znajomością j.
angielskiego i obsługi Windows
'95, tel. 20-97-79

EKSPEDIENTKĘ, spożywczy- wę
dliny, Obluże, 65-26-17

HANDLOWCÓW, firma zatrudni,
27-0845
MAGAZYNIERA, handlowców,
pracowników biurowych PHU Gdy
nia, 65-25-10 do godz. 15.00

AKWIZYTORÓW z praktyką do
Roventa, Tefal zatrudni importer.
Oferty nr 10052930, B.O.Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7

PRZEDSTAWICIELA handlowego,
fizycznych hurtownia, 31-68-18
PRZEDSTAWICIELI d/s promocji
zatrudni firma Intersept Wydawca
Profesjonalnych Katalogów Teleadresowych do oddziału gdańskie
go, 47-27-20,47-17-50

EKSPEDIENTKĘ do sklepu Spo
żywczo- Monopolowego, 21-83-49

SPECJALISTĘ na stanowisko kie
rownicze, z doświadczeniem
w branży konstrukcji aluminium
i PCV zatrudni "PAKMET". Wyma
gany wiek do 40 lat, znajomość
marketingu, zdolności organizacyj
ne, łatwość w nawiązywaniu kon
taktów, dyspozycyjność, (0-69)
294-47

EKSPEDIENTKĘ i uczennice do
sklepu spożywczego, 4344-39

PRZEDSTAWICIELIhandlowych
do sprzedaży telefonów komórko
wych zatrudni firma handlowa.
Wymagane wykształcenie min.
średnie, samochód osobowy, zna
jomość obsługi komputera, dyspo
zycyjność w pełnym zakresie, tel.
46-95-95

EKSPEDIENTKĘ zatrudnię,
32-06-68
EKSPEDIENTKI i Kierownika sklepu zatrudni sklep Big Star, tel. 2922-66 w. 324

OLA KSIĘGOWEGO
I PRACOWN. FINANSÓW

PRZEDSTAWICIELI handlowych
doświadczenie zawodowe opera
tywność, własny samochód, życio
rysy faxem (0-22) 651-73-73

EKSPEDIENTKI zatrudni sklep
spożywczy. Wrtomino 29-12-50

GŁÓWNĄ księgową zatrudni GZZ
"Harbapol" Gdańsk, tel, 31-36-31

HANDLOWCA, ambitną i ener
giczną panią, z wykształceniem
ekonomicznym, lub praktyką
w marketingu, do działu handlo
wego, zatrudni spółka handlowa
z "Zieleniaka". Wymagana komu
nikatywna znajomość j. angiel
skiego lub niemieckiego, tel. 3743-09,3742-10,3746-61

DLA AKWIZYTORA
I HANDLOWCA
AGENTÓW leasingowych zatrudni
agencja z Gdańska, tel. 53-02-11
wew. 354

PRZEDSTAWICIELI handlowych
i lokali wystawowych
na terenie Trójmiasta i Wojewódz
twa, poszukuje firma 'Komandor",
Gdańsk, Prusa 2, tel. 41-80-86
PRZEDSTAWICIELI handlowych
zatrudni hurtownia. Wymagany:
samochód osobowy, wiek do 40
lat, tel. 51-51-20

HANDLOWCA, wykształcenie
wyższe, 45-2248

AKWIZYTORA operatywnego
z własnym samochodem, do
sprzedaży artykułów spożywczych
zatrudni zakład produkcyjny, tel. 090502623, Gdynia, ul. Racławicka
17

SPRZEDAWCĘ artykułów biu
rowych- osobę niepalącą, do 35
lat, wykształcenie wyższe lub
średnie, obsługa komputera,
wskazany angielski- zatrudni
GOBI S.A. Zgłoszenia z wła
snoręcznie napisanym życiory
sem składać w Gdańsku przy
ul. Jelitkowskiej 9

HANDLOWCA do realizacji zamó
wień zatrudni P. O. W. H. MarinexStal. Wymagania: dyspozycyjność,
Al. Niepodległości 606/ 610, tel.
51-32-14 wew. 34

AKWIZYTORÓW do hurtowni spożywczej na teren miasta Gdańska

HANDLOWCA z doświadczeniem,
branża komputerowa, 47-17-70

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
84-230 RUMIA, ul. Dolna 23
tel. (0-58) 715-226, tel./fax (0-58) 710-228

można
taniej
a lwiej
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JOINT VENTURE

ZATRUDNI
Dynamiczne i dyspozycyjne osoby ną stanowiskach;

t to rodzaj
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' Solidnych pracowników do produkcji
i montażu stolarki z profili PCV i Aluminium
spawania gazowego i elektrycznego

Doświadczenie w branży będzie mile widziane.

Zastępcy Dyrektora ds. Informatyczno-Wdrożeniowych

SPRZEDAWCÓW RTV i AGD
zatrudni duża firma handlowa
do nowo otwartego Centrum
Handlowego Klit. Zgłoszenia
osobiste w dniu ukazania się
ogłoszenia, Gdynia, Staromiej
ska 1, róg Władysława IV

Oferujemy pracę na stałe.

ZATRUDNIĘ na stanowisko kie
rownicze w sklepie spożywczym,
tel.31-24-87

uprzejmie zaprasza na

KURS OPERATORÓW GMDSS

Oferty pisemne ze zdjęciem: Banpol, ul. gen. Bora Komorowskiego 2,1 )-385 Gdańsk

MŁODZI, Norwegia, samochód 0
22 648-36-36

KRAWCOWE, 39-02-20 wew. 220

NOWE możliwości, nowa praca,
zadzwoń, 43-77-02

MASARZY do rozbioru mięsa za
trudni Masarnia w Pruszczu Gdań
skim, 82-36-17
MONTERÓW kadłuba, spawaczy
•PRS", 51-80-27

AGENTÓW ochrony mienia za
trudnię, tel. 53-02-11 wew. 431

MONTERÓW kadłubów i spawaczy elektrycznych z uprawnieniami
PRS, Prodmore*, 277-949

ANKIETERÓW natychmiast, 565300

OCHRONIARZY, 286 109,
10.00-12.00,17.00-18.00

BLACHARZY przemysłowych, po
siadających doświadczenie w pra
cy eksportowej zatrudnię na stale,
tel. 38-57-93,090-50-93-73

PALACZY na 1/2 etatu, tel. 51-1184 zatrudni IIL. O. w Sopocie
SPAWACZY z uprawnieniami
•UD?, 43-16-71 wew. 317

DORADCÓW ubezpieczeniowych
(elbląskie, gdańskie, słupskie) za
pewniamy szkolenie. Amplico Life
45-29-70,20-49-64
DYSPOZYTORA do obsługi trans
portu międzynaradowego, 2 lata
praktyki, wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat. B lub C, tel. (058)222-329

SREBRNIKÓW, do przygotowania
materiału (niewykwalifikowanych),
248-444
|TAPICERA, 71-16-29

|

ZŁOTNIKÓW wykwalifikowanych,
47-15-82
FIRMA poszukuje ambitnych osób
do pracy w dziale importu. Oferty
pisemne kierować: P.O.Box 149,
Gdańsk 5

FRYZJERKĘ damsko- męską, tel.
32-62-96

KOBIETY do ogrodnictwa,
Gdańsk- Siedlce, ul. Pana Tade-

FRYZJERKI damskie i męskie, 2529-31

MŁODZI, Norwegia, 0-22 648-3636

POMOŻEMY w otwarciu własnego
biznesu na technologii amerykań
skiej. Nauczymy Cię nowego za
wodu. Zdobyte umiejętności po
zwolą rozwinąć własny bisnes.
Dobrze pLatny, satysfakcjonujący.
Auto-Glass-Naprawa szyb samo
chodowych. Darmowy trening. In
formacje 21-09-52 (18.00- 22.00)
SIEC hurtowni zatrudńi pracowni
ków, 20-63-41
STAŁA praca od zaraz, Informa
cja: dział kadr, 43-28-60
WSPÓŁPRACOWNICY potrzeb

SZUKAM PRACY
ABSOLWENTKA L
micznego, komputi
sanie, podstawy księgowości, an
gielskiego, podejmie pracę w biu
rze, 35-76-14
INŻYNIER mechanik poszukuje
pracy, angielski, tel. 24-36-50
KOREPETYTOR angielskiego"
matematyki, 39-44-82
KSIĘGOWA- pomoc, wyższe,
komputer, kurs samodzielnych
księgowych, tel. 56-32-16
KSIĘGOWA poprowadzi KPR, podatki ZUS, małe biuro, 51-22-80
MGR pedagogiki- j. angielski, ob
sługa komputera podejmie pracę
biurową w Gdańsku, tel. (0-69) 3107-55
OPIEKUNKA do dziecka. 56-99

SKLASY FIKOWANE

KELNERKI na Katamaranie,
zatrudnię, 31-63-35,31-49-26

PRACA w domu, 090-20-78-34

OPIEKUNKI dziecięce, 41-20-10

HURTOWNIA zatrudni pracowni
ków, 43-72-52

SPRZĄTACZKA podejmie pracę.
tel.32-74-60

Dzisiaj 164 ogłoszenia o pracy

v

Szukasz p r a c y ? !
Nasza oferta:
zamieść swoje ogłoszenie
drobne w rubryce

Global Maritime Distress and Safety System
Zgłoszenia prosimy składać w Sekretariacie Centrum, pokój 120 lub telefonicznie pod numerami:
(58) 61 33 81,(58) 613155.

KOREPETYTORÓW zatrudnimy,
57-11-59

KUCHARZY (kwalifikacje) zatrudni
restauracja "Big Johny", Targ Ryb
ny 6. tel 31-56-73

AGENTÓW Ochrony, wiek 20-25
lat, wzrost powyżej 180 cm, oraz
rencistów i emerytów z bronią, tel.
32-39-12, godz. 10.00-15.00

"AGMOR" Morskie Centrum Szkolenia w Gdyni, ul. Kielecka 7

Obowiązki: organizacja i zarządzanie produkcją podzespołów mechaniki precyzyjnej.
Wymagania: dobra znajomość zagadnień mechaniki oraz informatyki, obsługa
oprogramowania AUTO CAD, wiek do 50 lat.
WYNAGRODZENIE: 2000-3000 PLN

MĘŻCZYZN na stałe, 5-030-44

MANICURZYSTKĘ, 41-3649

Uwaga! Oficerowie poktadowi, Radiooficerowie, Żeglarze

Kierownika ds. Produkcji

KELNERÓW, konserwatora, panie
sprzątające, zatrudni ekskluzywna
restauracja w Sopocie, tel. 50-3253

KUCHARZA, kelnerki, Sopot,
Monte Cassino 16

GOSPODYNIĘ domową, samot
na, starsza, zakwaterowanie, wy
żywienie, 710-272

' Samodzielnych ślusarzy z umiejętnością

3ENNJKU BAŁTYCKIM
f WIECZORZE WYBRZEŻA

Wymagania: bardzo dobra znajomość zagadnień informatyki i elektroniki, dobra znajomość
języka angielskiego, doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych,
wiek do 50 lat.
WYNAGRODZENIE: 3000-5000 PLN

N

SPRZEDAWCÓW, handlowca,
pracowników fizycznych, 60 zł
dziennie, 316-818

FARMACEUTKĘ, 090504096

jnmmn?

BANPOL
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5 słów za cenę 1 słowa*
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Uwaga - Promocja!
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EKSPRESY na środę 18.09.1996 r. przyjmowane są w: Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, w godz. 10 -14, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz. 13;

>-m

| Oferta ważna do 30.09.1996 r.

R-5350

Zespół Opieki Zdrowotnej
84-200 Wejherowo
ul. dr. A. Jagalskiego 10

Fabryka Opakowań Blaszanych

i przemysłowych. Tworzymy samoobsługowe Centra Handlu

ul. Ułańska 13/15

ślusarzy

Oddziału Ginekologicznego (z łóżkami patologii ciąży/ Szpi

de przyuczenia w zawodach:

tala Rejonowego im. F. Ceynowy w Wejherowie.
Wymagane kwalifikacje kandydata - zgodnie z rozporzą
dzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia

z

a

t

r

u

d

n

i

- ustawiacz maszyn i urządzeń,
- lakiernik.

14.04.1992 r. /Dz. U. Nr 37, poz. 162/ z późn. zmianami.
Wymagane dokumenty:
- podanie

- wykształcenie W kierunku ślusarz-mechanik,

- opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej

- mile widziana praktyka w zawodzie,

- opinię o pracy z ostatnich 3 lat pracy zawodowej

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

- oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia za
wodowe
- prawo wykonywania zawodu

Oferty zawierające:

- pisemna koncepcja pracy na danym stanowisku /w zarysie/

- kserokopie świadectw i dokumentów,

Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania

- krótki opis przebiegu dotychczasowej pracy
zawodowej

się ogłoszenia w "Dzienniku Bałtyckim" pod adresem poda
nym na wstępie, z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Od
działowej".
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert - w ciągu 10 dni

Uwaga - Promocja

należy składać w Dziale Służb Pracowniczych w
terminie do dnia 20.09.1996 r.

R 52
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ALFA Romeo, inne. 10% daszauto masz! Ty wybierasz my płaci
my, "Prolim" LTD, Sopot, Chmie
lewskiego 5b, 51-41-77,51-49-33,
9.00-17.00
AUDI 80,1994, 41-30-69, 41-4854
DAIHATSU Charade, 1989,
12.200,-52-74-00
DAYHATSU Charada, 1989,
12.200,-52-74-00
FIAT 125p, 46-77-71

FIAT 126 FL, 1986 r, tel. 22-19-47
FIAT 126p, 1984; 2.400 zł, 82-32
FIAT 126p, 1985, 2.400, tel. 5245-43
FIAT 126 p, styczeń 94', 46-36-82
FIAT Ducato, 1984, diesel, pod
wyższany, przedłużany, 13.500 zł,
tel. 360-561
FIAT Punto SX75, poj. 1300,5drzwiowy, niebieski, z bogatym
wpsażeniem, 1995, Kartuzy, 8113-43 do godz. 10.00 lub po 16.00

UPRASZANY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ;

yr A
\-^fn

FIAT Ritmo, 1983,1,3, Odrzwio
wy^ biegów, 46-01-23
FIAT Uno, 1.0,1993 r, tel. 22-1947,51-74-32
FORD Scorpio, GHIA, nowy mo
del, 25-30-35,20-39-25
FORD Sierra 2.3DCL, 88 r, 155
tys km, granatowy, c.zamek,
alarm, radioodtwarzacz, nowe
opony, cena 14.900,-, tel. 45-3655 do 16.00,41-44-84 po 16.00
FORD Sierra 2,3D Kombi, 1990,
33-17-82

Oferujemy:
wysoką stalą pensję, specjalistyczne szkolenie,
pracę w przyjemnej atmosferze.

Krakowie, Poznaniu, w których zatrudniamy razem 4000 osób.

Kontakt telef. w godz. 15.00-17.00, w środę tel. 39-49-50.

ZAOPATRZENIOWIEC
DLA STOISK WARZYW i OWOCÓW

KUPIEC LOKALNY
Dla Hal Makro w Gdańsku i Gdyni
Wymagania:
• znajomość branży i rynku lokalnego

W związku z rozwojem firmy Polservice Sp. z o.o.
Zakład Budowlany w Kartuzach

murarz, cieśla, zbrojarz.

Do stałej współpracy poszukujemy Zakłady Rzemieślnicze
oraz przedsiębiorstwa budowlane we wszystkich branżach.
Istnieje możliwość zatrudnienia najlepszych pracowników
na budowach eksportowych w Niemczech.

• doświadczenie w pracy na stanowisku handlowca.

Nasza firma inwestuje w ludzi, zapewnia intensywny program szkoleń.
Oferujemy prace w ciekawym i wymagającym środowisku
oraz możliwość rozwoju zawodowego wraz
ze wzrostem firmy. Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie,
odpowiednie do zajmowanego stanowiska.

Zgłoszenia osobiste od dnia 12 września 1996 w godzinach 10 -16 w tymczasowym biurze
Makro Cash and Cany Poland Sp. z o.o., 81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 6, V p.
Prosimy o przyniesienie aktualnej fotografii, c.v. i listu motywacyjnego.
Wszystkie osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie
prosimy o nadesłanie życiorysów pod adresem jw.
Nadesłanych dokumentów i fotografii nie zwracamy.
10010011

makro

szansą dla Ciebie =

Kontakt osobisty - Kartuzy, ul. Mściwoja II nr 3
lub telefoniczny 81-47-42, 81-41-76.
10011357/w

|Gil Aj
ram

WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW
GASTRONOMICZNYCHIPRALNI

STshi

mtrudni

SERWISANTÓW
URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH I CHŁODNICZYCH
Wymagania kwalifikacyjne: * praktyka zawodowa
* prawo jazdy
* uprawnienia gazownicze lub elektryczne mile widziane
Zgłoszenia osobiste w godz. 9.00-16.00 w siedzibie firmy

GAMA GASTRO, 80-339 Gdańsk, ul. Dickmana 14115

mi w

słowa za połowę ceny
Specjalna oferta* dla naszych Klientów (osób prywatnych)

FORD Transit, maxi, 1994, Peu
geot boxer, maxi, 1995,23-4246,29-73-58

IVECO Magirus, ładowność 8.200
kg, rok produkcji 1977, oplandekowany 25.000 zł, z Vat, tel. 82-36-

FORD Transit 2,5D, 1994 r, blaszak, niski, krutki, bezwypatkowy,
pełna dokumentaq'a, tel. 48-30-27

ŁADA 2107,1500,1989,45 tys,
benzyna, gaz, tel. 23-00-52

HONDA Accord, 1992,41-30-69,
41-48-54
IVECO 35- 10,1994, blaszak,
40-10 kontener, 23-42-46,2973-58
IVECO 35-10,89 rok, 31 tys. zł.
tel.39-04-14

np. anons złożony z 5 stów tylko 2,50 zt+VAT**

•JlurBW

Sprzedać - kupić samochód ? - Najlepiej na łamach DB
SAMOCHÓD
sprzedam

osoby prowadzące działalność gospodarczą.
W Polsce działa już siedem Centrów Handlu Makro:

• umiejętność negocjacji,

Wymagania:

Osobę do organizowania profesjonalnych pre
zentacji oferty handlowej w zakładach przemystowych zatrudni na stałe, mająca silną pozy
cję rynkową firma produkcyjno-handlowa.

na terenie całej Polski, w których zakupów mogą dokonywać

dwa w Warszawie, po jednym w Sosnowcu, Łodzi, Wrocławiu,

PIELĘGNIARKI
ODDZIAŁOWEJ

od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Jesteśmy międzynarodową firmą zajmującą się dystrybucją
artykułów konsumpcyjnych, zarówno spożywczych jak

w Gdańsku

ponownie ogłasza konkurs
na stanowisko

makro

ŁADA Samara, 5 drzwiowa, rocz
nik 92, stan idealny, tel. 52-07-69,
52-06-11,52-06-29 godz. 8.0017.00
MAZDA 626,1988 r„ cena 16.5
tys., tel. 32-05-81
MERCEDES 123 200D, 1978,
6.500 zł, Gdańsk 32-99-66

MERCEDES 124,250 D, 1990 lub
zamienię na tańszy, 37-30-92
MERCEDES E280,1995, uszko
dzony, 41-30-69,41-48-54
MERCEDESY 210,310,410,
wysoki dach, 1991- 1994,23-4246,29-73-58
MITSUBISHI Mirage (Lancer),
1991, dodatki pilnie sprzedam lub
zamienię na combi, (0-69) 31-4310,132-20-30
MITSUBISHI Montero,
V6,3.0, granat metalic, pełne wy
posażenie, 1995, okazja 77.000,tel.090-60-23-16

NISSAN Stanza 1985,1,7 D, czer
wony, cena 7.600; tel. 32-09-09
(9.00-19.00)
OPEL Astra 1.6i, 1993,45-40-17

* np .w środy
Oferta ważna do 21.09.96
PEUGEOT 405 GL 1.4, prod. XII
1992, tel. 41-36-18 od 11.0019.00,57-97-24 po 19.00
PEUGEOT Bus J5,1988,52-57-

OPEL Kadett, 1983, białe tablice,
51-86-57

POLONEZ 1989/ 90. Raty po 288
zł. miesięcznie, 35-76-50 do 18.00

OPEL Kadett 1600D, stan idealny,
39-42-75

POLONEZ Caro, 1995, (skladakczęści 1995), raty po 449 zł. msc,
Polonez Caro, 1995 (składak- czę
ści 1993), raty po 409 zł msc. 3576-50 do 18.00

OPEL Omega 2.0, kombi 1993,
tel.27-07-98
.
OPEL Omega B, 1994, tanio, 4130-69,41-48-54

POLONEZ Caro X/ 1994,1.6
GLE, 35 tys. km, czerwony, benzJ
gaz, tel. 82-33-94

POLONEZ GLE 1,6,1995, tel. 534744
POLONEZ Truck, 1.6, kontener
wrzesień 1994, tel. 714-447
SKODA Favorit, 1991, tel. grzecz.
45-55-16
TOYOTA, stacja serwi
sowa, do natychmiastowej
sprzedaży potrzebne różne mode
le i roczniki-Gdynia 0-90509478,
(8.00- 17.00)
TOYOTA, stacja serwi
sowa posiada w sprzedaży uży
wane samochody marki ToyotaGdynia 0-90509478, (8.00-17.00)

VW Passat, 1,8,1992 rok, ABS, E.
Sz,26,5 tys. 090-52-12-29
VW Passat, 1988,79-14-40
ŻUK blaszak, 1991 rok, 8.700 zł,
46-61-94

SAMOCHÓD-to/rię
do 5 tys. ii

NATYCHMIAST kupię samochód
do remontu, powypadkowy po
spaleniu lub skorodowany, Gdy
nia, 243-730
SKUPUJĘ auta powypadkowe,
skorodowane do remontu,
Gdańsk, 3140-81

SAMOCHÓD- kupię
powyżej 10 tys. zł

PILNIE, 611-320

SAMOCHÓD (marki)
•kupię
AUDI, 126,125, Poloneza, Volkswagena, Mercedesa, uszkodzone,

AUTA powypadkowe do remontu,
Natychmiast kupię!!! Gdańsk, 243730

KAŻDY w dobrej cenie, 53-1961,0-90-50-50-50

FIAT 126p, 125p, Golf, Skoda.
Lada, Polonez, zachodnie, do remontu,,46-30-02

KUPIĘ każde auto do remontu,
powypadkowe lub na części,
Gdańsk, 31-40-81

OKAZYJNIE co 30.000,
skup, sprzedaż, raty, 53-12-71
wew. 341,090-50-53-80

FIAT 126p, Polonez, mogą być do
remontu, 32-88-73

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności 3, pon. - pt. 8.00-16.00;
Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja 4, pon.-pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański, Basztowa 3, pon.-pt. 8.00-16.00

OGŁOSZENIA DROBNE PRZYJĘTE DZISIAJ DOGODŹ. 10 W CENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W ŚRODĘ 18.09.1996 r., PO GODZ. 10 W CZWARTEK 19.09.1996 r.
Cena netto 1 słowa - w środę 0,96 zł, a w czwartek 0,96 zl UWAGA: Codziennie bonifikata! informacje na stronach ogłoszeń drobnych.

kiedy?
- |®>zaile?-
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EKSPRESY na środę 18.09.1996 r. pizyjmowane są w: Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, wgodz. 10-14, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz. 13;

Uwaga - Promocjai
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17 września 1996
słowa za połowę ceny
Specjalna oferta* dla naszych Klientów (osób prywatnych)
np. anons złożony z 5 słów tylko 2,50 zl + VAT**
* np .w środy
Oferta ważna do 21.09.96

Sprzedać - kupić samochód ? - Najlepiej na łamach DB
TOYOTA, stacja serwi
sowa, do natychmiastowej
sprzedaży potrzebne różne mode
le i roczniki- Gdynia 0-90509478,
(8.00-17.00)

Auto-Notki
Dodatki specjalne cz. 3

AUTA powypadkowe do remontu
natychmiast kupię, Elbląg 090
267-215

Redaguje Krzysztof Lipski

POWYPADKOWY, każdy, tel. 71Elektronika „myśli" o wszystkim. Rów

omawiany wcześniej wakuometr, za

nież o stanie instalacji elektrycznej.

chować umiarkowane zużycie paliwa

Układ ładowania akumulatora ma

oraz najpełniej wykorzystywać zgro

wprawdzie włączoną

w obwód

madzone w motorze konie mecha

„lampkę kontrolną ładowania", która

niczne. Kierowca, który zwraca uwagę

pozwala niestety ocenić tylko to, czy

na jego wskazania i odpowiednio na

akumulator jest w danej chwili łado

nie reaguje, nigdy nie dopuści do

wany, czy też samochód wykorzystuje

przeciążenia elementów układu kor-

energią zgromadzoną w baterii. Skon

bowodowego, czy „przekręcenia" sil

trolować chwilowy prąd ładowania

nika, przekraczając dopuszczalną

akumulatora można przy pomocy do

szybkość na danym biegu. Zdecydo

łączonego do instalacji amperomierza.

wanie ułatwia regulację obrotów bie

Sklepy motoryzacyjne oferują także

gu jałowego. Ułatwia również ocenę

zamiast tego urządzenia zestaw diod

stanu technicznego jednostki napędo

kontfolnych, w zależności od tego, ile

wej, podobnie jak wakuometr (po

ich się świeci i jakie mają kolory, moż

zwala wykryć „wypadanie" poszcze

na dowiedzieć się jakie jest w danym

gólnych taktów, powstawanie „dziur"

momencie napięcie prądu w tym ob

125 p i Poloneza). Kupując obroto

wywany, czy też ładowany. Po włącze

mierz, trzeba zwrócić uwagę na typ

niu zapłonu lampki kontrolne infor

silnika do jakiego jest przeznaczony,

mują o stanie techniczym akumulato

rzadko bowiem spotyka się obroto

ra.

mierze dostosowane do silników dwu-

Obrotomierz pomaga, podobnie jak

i czterocylindrowych.

SDS

~ do samochodów osobowych
MERCEDES. AUDI, VW, OPEL BMW,
FORD CITROEN. PEUGEOT,
RENAULT. FIAT LANCIA,
ALFA ROMEO VOLVO

DSL - do wszystkich

krajowych samochodów;
a jtobusów. traktorów i
importowanych:
LIA2, MERCEDES, VOLV*

SAMOCHODY sprowa
dzam dostawcze również, 248-

WSZYSTKIE auta [
skorodowane, kupię. Elbląg 090267-238

SAMOCHODY używane, skup,
sprzedaż, raty,'53-19-61,090-5050-50

AUTA- Import, transport czterosamochodowy, składaki, 29-1604:27-04-12
AUTA na białych numerach, 360561,(0049) 1714758399
AUTO- Handel Lido, skup, sprze
daż, zamiana, raty, 32-97-65

UŻYTKOWNIKU D I E S L A !

NOWE ROZPYLACZE - TO ROZPYLACZE wuzElem

SKUP aut do remontu powypadko
wych, skorodowanych i na części,
Elbląg, 090 267-215

ATRAKCYJNE wyjazdy
Niemcy, Belgia, Holandia- osobo
we, dostawcze również na zamówieniue, 61-47-39 (9.00- 17.00),

HOLANDIA, wyjazdy po
zakup samochodów: osobowe, do
stawcze, ciężarowe) pierwsi wła
ściciele), solidność, rzetelność,
tradycja, 21-16-86,24-35-52

Prosimy o nadsyłanie listów z uwagami i pytaniami.
Korespondencję należy kierować na adres:
.Dziennik Bałtycki", 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, z dopiskiem .Auto-Notki".

OSZCZĘDZISZ SWÓJ SiLNiK i PIENIĄDZE
WYMIENIAJĄC ROZPYLACZE NA NOWE?
KAŻDA INNA NAPRAWA JEST DROŻSZA?

SAMOCHODY dostawcze,
specjalne, różne typy, oferuje:
K.T.J. Automobile, Gdynia, 23-4246,29-73-58

WYJAZDY po samochody; petna
obsługa, 71-16-80

w obrotach - usterki typowej dla Fiata

wodzie, czy akumulator jest rozłado

RENAULT- sprzedawca sprzedaje
dobrej jakości samochody wszyst
kich marek. Andrzej Neubauer,
mówiący po polsku, Frankfurt n/
Menem (069) 50-38-40, fax (069)
75-80-05-29. Przy zakupie we
Frankfurcie- zwrot kosztów podró
ży.

CZĘŚCI ZAMIENNE
AMORTYZATORY Monroe-sprze
daż, montaż Gratis, 41-18-85
, części nowe, używane, 71-24-58
CHŁODNICE, tablice reje
stracyjne, "Gab-Rat", tel. 43-2438, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej
FORD, Fiat, sklep, Chylońska
149,23-77-08
IMPORT części samocho
dowych Procar, Gdynia, Re
dłowska 14a, 22-18-42
ŁOŻYSKA samochodo
we, 53-24-21

xA..-G^leIrn 00 -718 Warszawa, Czerniakowska 89/93
fax 41 85 88
tlx 81 37 11
SPRZEDAŻ: 41 07 91,
MARKETING: 41 68 51.
R-49i2j
SKLEP: 41 49 11

ZBIORNIKI paliwa naprawa, Ża
glowa 2,43-10-58

AłJTO-SZW
ABIX sprzedaż, montaż, Gdy
nia, 27-01-24
AUTO-GLAS Gdańsk, szyby
we, autobusy dostawcze. Szybki,
profesjonalny montaż, fachowa
obsługa. Oliwa Grunwaldzka 487.
Tel. 52-22-31,52-28-14
AUTO-SZYBY!, "Jaan"
sprzedaż, montaż, Wrzeszcz.
Kościuszki'8,44-12-81, Orunia,
Jedności Robotniczej 233,39-0251, Gdynia, Kapitańska 4,2049-77
AUTO- szyby, atrakcyjne ceny,
"Multitrend", Gdynia, Podolska,
21-74-26(7.30-17.00)
AUTO- Szyby, Gdynia- Cisowa,
Morska 306,23-68-88 do 23.00

z

w%m
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ELEKTROMECHANIKA, Reda 78-

POJAZDOWA
AUDI- VW, naprawa, 8.00- 19.00.
Pomoc drogowa, 56-51-66,090AUTOGAZ, 51-60-60
AUTO na gaz, 50-30-95,1
KILMATYZACJA, napeł
nianie, 52-16-53

TRANSPORT Transit, 51-24-64

47-57-21. TANIO!

DOSTAWCZY, 41-56-59

VWLT tanio, 20-61-00

57-12-68,090-52-31-03

EM-K, osobowe, lawety, holowa
nia, 32-08-65

ŻWIR, 20-62-35
MIKROBUS, 50-14-43

ZABEZPIECZENIA

WTP8ŻTCZALMIE

LAWETA, 39-28-95

ŻWIR, 24-41-04

A&A, 25-23-90,0-90-50-85-88

LAWETY, 47-97-21

ŻWIR, 48-54-76

A&AB- Mirex, 25-14-92

ŻWIR, 22-22-66

MIKROBUS, 50-18-47,51-14-37

ALARMY- prestige i inne, immobilizery, Cel-Protector, blokady,
Defent-lock. Znakowanie pojaz
dów. Salon auto Hi-Fi, za
praszamy, Gdańsk, Oliwa, ul. Ku
busia Puchatka 2, tel. 52-47-49.
Najtańsze ceny w kraju.

MIKROBUSY, 41-24-30

ALARMY od 300 zl, znakowanie,
Zaspa, 56-51-66

ABAKAN 2,5 Europa, kraj, 20-7073

ŻWIR, 53-28-06

57-57-52

A&A Magmar, 25-30-84

ŻWIR, 56-00-34

TRANSPORT
ciężarowy

A.EUROPRESTIGE, 61-49-28

ŻWIR, Vat, 47-61-15

ABA, 39-28-95

ŻWIR, wykopy, 82-83-79

AUTOALARMY, immobilisery,
taż, sprzedaż, "AMB", Gdynia, Al.
Zwycięstwa 236,22-43-66
AUTOALARMY, immobilisery, znakowanie, 20-95-01 w. 133,
Gdynia, Kielecka 7

AVIA 1,81,57-70-96

51-0149,1,5

CAŁA Europa, kraj, Merce
desy, 1-4ton, 41-24-30

57-12-68,090-52-31-03

DOSTAWCZY Volkswagen, 41 -

6-10 TON, oplandekowany,
43-74

AUTA dostawcze, mikro
busy, Mercedey, Tex, 41-24-30

83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 41,
X
tel.81-42-39,
TOP»X
teWax 84-00-02

/

Od trzech lat prowadzimy tani,
konsorcyjny system kredytoworatalny na zakup aut nowych
i użwanych.
Przyjdź lub zadzwoń do nas!

AUTOALARMY AS, 32-42-48

KRAJ, zagranica, 47-97-21

AUTOALARMY BOXER, MultiTyton-Lock, 50-30-95, raty

MERCEDES, 3 tony, 33 m sześ,
090-522-178

SIGNUS, autoalarmy, Reda,
78-31-96

MERCEDES 1,51,29-49-53
MERCEDES 4,5t, 57-47-33

TRANSPORT

MIĘDZYNARODOWY,
Mercedes 2 T, 13 m sześ, 48-58-

BUS, 39-03-15

WARSZAWA, ul. Gen. Zajączka 1/5, tel/fax: 39 14 99
KRAKÓW, tel. /fax 67 62 26, 67 68 60, 67 22 53
SOSNOWIEC, ul. Grota Roweckiego 130, tel7fax: 191 17 30

ATRAKCYJNIE, 57 03 81

AUTO-WYPOŻYCZALNIA, 51-8303

ATR przeprowadzki, 56-40-68

LIMUZYNA, 71-26-47
OSOBOWE, 090-52-48-50

OSOBOWE, 64-68-64
OSOBOWE, Gdynia, 23-12-65,
kom. 090522246
PRZYCZEPY, lawety, 52-80-72
PTHM Auto Plus, 45-52-15
WYPOŻYCZALNIA, Busy, Rumia,
71-27-41

iKH€ USŁOGł
MOTORYZACYJNE
ANTYKOROZYJNAKONSERWACJA podwozi,

AUTOFEST, 29-30-30 dosiaw-

KRAJ, 310-400

AUTOGAZ, 56-66-37

KRAJ, Europa, przepro
wadzki, 41-24-30

CARO- gaz, benzyna, 20-52-89,
090-52-44-37

PRZEPROWADZKI, 57-47-33

DOSTAWCZE, 47-99-24

PRZEPROWADZKI, tanio, VAT,
46-39-21,090-29-02-04

DOSTAWCZE, osobowe, 41-ć
45

AUTOHOLOWANIE, 47-97-21
AUTOHOLOWANIE, 71-45-55
AUTOHOLOWANIE, Europa, 1- 3
samochody, 41-24-30

Słowa za grosze
dla miłośników motoryzacji
w rubryce
Superrabat* dla Klientów (osób prywatnych)
którzy chcq sprzedać - kupić samochód

1. AVIA nr rejestr. GDH 982E, nr silnika 2487, nr podwozia 2808 cena 6000,2. AVIA nr rejestr. SCA115D, nr silnika 4617, nr podwozia 4489 cena 6000,3. AVIA nr rejestr. GDH 983E, nr silnika 2903, nr podwozia 2594 cena 6000,4. ŻUK nr rejestr. BYD 596B, nr silnika 1124384, nr podwozia 525795 cena 2800,5. ŻUK nr rejestr. GDP 065E, nr silnika 112240, nr podwozia 525148 cena 3600,6. ŻUK nr rejestr. GAB1388, nr silnika 1158354, nr podwozia 456948 cena 2000,7. ŻUK nr rejestr. GAR 2458, nr silnika 1151705, nr podwozia 539330 cena 4200,8. POLONEZ 1500 nr rejestr. GDP 084E, nr silnika 463265, nr podwozia 392407 cena 3500,9. POLONEZ 1500,1,6 GL nr rejestr. GDK167E, nr silnika 14725, nr podwozia 00427793 cena 2600,10. sztaplarka typu BALKANCAR - szt. 5
11. sztaplarka typu KOTTGEN - szt. 5

Pmta

AUTA dostawcze Żuk, Polonez
Truck, 46-61-94
AUTA osobowe, 453-890

1 słowo - tylko 50 gr + VAT•oferta ważna do 21.09.96 " np. w środy

BRAMY GARAŻOWE

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z regulaminem przetargu, złożenie oferty,
wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy Biura Regionalnego ds. Nieruchomo
ści, ul. Jana Pawła II20, pok. 217, Gdańsk-Zaspa, w terminie do dnia 30.09.96 r., godz. 11.00.
Samochody można oglądać w dniach 30.09.96 r. przy ul. Hutniczej 38 w Gdyni-Chyloni (9.00-12.00).
Otwarcie przetargu odbędzie się 30.09.96 r. w Biurze Regionalnym ds. Handlu w Gdańsku-Zaspie przy
ul. Jana Pawia II20 o godz. 14.00.

ELBLĄG, Żeromskiego 3a, tel7fax 34 14 68

AUTA dostawcze Nava 39-0220 w. 224,46-65-34

ART- Meblowóz Przepro
wadzki, 51-53-54,0-90522178

ogłasza

P.B. "PROFI-TEAWsp.zo.0.
80S71 GDAŃSK ul. Chwaszczyńska2A
05843-25-75

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

DUCATO, 29-70-05
FROG- kraj- zagranica, 46-12-80,
46-12-82

przetarg nieograniczony, pisemny
na niżej wymienione pojazdy

^

AUTA dostawcze, 41-39-24

TRANSPORT

DUCATO, 29-54-01

AUTOALARMY, radioodtwarzacze, 24-84-30,0-90522056

ATRAKCYJNIE, 21-63-93

2-5- lOTON- kryte, 39-05-11

LIMUZYNA, 220-230
LIMUZYNA, 71-16-80

OSOBOWE, 39-31-87

ASTRA, 39-30-25

AUTO 35 m sześć. 310-400

PEWEX SA

11
I

ABC-osobowe, 56-38-82

1,6,090-53-66-89
1,6 TON,090-53-66-89

AUTOALARMY, auto gaz,
raty, "Coala", 52-40-94 wew. 4

Towarzystwo Handlu i Nieruchomości

GARAŻE

NOWOCZESNE
STABILNE
TANIE
BOGATA OFERTA
WYMIAROWA
5 KOLORÓW TYNKU
BRAMA UCHYLNA
PROD. NIEMIECKIEJ

BUS Taxi, tel. 29-52-72, kom.
0/90-505139

EIEKTROMEGIAIHKA

AUTOALARMY-45-55-05

•PROFT POJEDYNCZE IW ZABUDOWIE
SZEREGOWEJ,

SAMOCHÓD DLA KAŻDEGO!
rowych

SZEROKIE listwy, klamki do Mer
cedesa 124 sprzedam, (0-55) 3403-34

mm

fM

•ul. Heweliusza 24,80-890 GDAŃSK,
TEL. 46-27-53 FAX 46-27-54
ELBLĄG tel. 34-39-38

słowa za połowę ceny

dMOTcmoJcHon

Uwaga - Promocja!
Chcesz sprzedać - kupić mieszkanie ?
NIERUCHOMOŚCI
- LOKALE

GDAŃSK- Morena, Rotmanka,
Osowa, 45-45-63

DZIAŁKI, GRUNTY

GDAŃSK- Morena, szeregowy,
surowy, atrakcyjna lokalizacja, 4612-91, LegeArtis

sprzedam

GDYNIA, Rumia, budowlane,
przemysłowe, 20-32-17
GDYNIA Wieli Kack, działki budawlane, tel. 611-326.29-03-83
GDYNIA- Dziatki ITeśne, aparta
menty z garażami- budowa, 2214-59

GDAŃSK- Oliwa- piętro domu, 5774-08
GDAŃSK- Osowa- szereg, 60 tys.
USD, 57-74-08
GDAŃSK- Wrzeszcz- wolno stoją
cy, Kancelaria Kucharski, 35-87-

GDYNIA- Wielki Kack, atrakcyjna
działka 700 mkw, 21-87-70

GDANSK-Wrzeszcz Górny, wolno
stojący, 220 m kw, działka 660
m kw, "Radius", 52-04-70

KIEŁPINO- Górne, 2.600 m kw,

GDAŃSK- Zaspa. 57-42-26

cena: 10 USD/ m kw. Kance
laria "O. Koprowski
i Wspólnicy" Sopot, Ko
ściuszki 61, tel. 50-26-80,51-7257

GDAŃSK Osowa, bliźniak, duży,
stan surowy, 110.000,57-04-28,

GDYNiA. Wioślarska, cały bliźniak, stan '0", 211-501

MOSTY, działka, 400 m kw, tanio,

GDYNIA- Charzno, wolno stojący.
20-26-45,61-48-18

REDA- Puck (na trasie), 3 ha aadu, Rumia 71-03-37 po 16.00
RĘBIECHOWO, 5.500 m kw;
Chwaszczyno, 4.600 m kw; 52-0470
STRASZYN, budowlana i gospo
darcza, 37-06-41
BOffl

sprzedam

SOPOT Górny, Karwiny (wolno
stojące) "Jodłowski" 50-30-82

GDAŃSK- Morena, M-5,73,4 m,
llp/X, parkiety, telefon, 47-63-40

GDYNIA!!! Dwupokojowe, trzypo
kojowe, 20-42-06; 61-13-20

SOPOT Górny, piętro willi, tel. 5132-12
SOPOT Górny, wolno stojący, 2031-88
STRZEBELINO, okazja! Atut MM,
21-03-34
WEJHEROWO szereg, 110 tys.
PLN, 57-74-08

GDYNIA- Wzg. Maksymiliana,
bliźniak w poziomie, 2 garaże, 2214-59
GDYNIA- Wzgórze Maksymiliana,
1/2 bliźniaka, 20-26-45,61-48-18

BYTONIA k/Starogardu, maty do
mek wraz z zabudowaniami na
działce o pow. 23 ar, (0-69) 28040

MOSTY, dom wolnostojący, 240
m kw, luksusowo wykończony
z widokiem na zatokę, okazyjnie,
09050-63-84

GDAŃSK, 32-94-29

MOSTY, nie duży, do wykończe
nia, 211-501
REDA, bliźniak, stan surowy,
działka 1500, Atut MM, 21-01-34
REDA, okazja, 21-84-94

ZAPRASZW DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: gg*

trawy, LegeArtis, 46-12-91
GDAŃSK- Niedźwiednik, dwupo
kojowe, 64.000,41-97-24
GDAŃSK- Przymorze, 2-pokojowe, 44-16=00
GDAŃSK- Przymorze, dwupokojo
we, "Gem", 41-46-93

CHWARZNO, 61-13-20

MIESZKANIE
sprzedam

GDAŃSK!!! 1-. 2-, 3-, 4-pokojowe!l! 53-09-28,53-38-93 -Na
tychmiast!!!- (10.00- 20.00)-

GDAŃSK, 46 m kw, własnościo
we, telefon, pilnie, 43-27-60

KIEŁPINO Górne, wolnostojący,
46-08-47

GDAŃSK, wolnostojący, nowy,
"Gem", 41-46-93

GDAŃSK- Zaspa, trzypokojowe,
73.000,41-97-24

GDYNIA-Maty Kack, tanio, 20-2645,61-48-18

GDYNIA- Wiczlino, wolno stojący,
20 26-45,61-48-18

GDAŃSK- Morena, 4-pokojowe,

Zaspa, 57-42-26
GDAŃSK- Zaspa, dwupokojowe,.
trzypokojowe, "Arkadiusz Sklucki
i Wspólnicy", 56-99-36

GDAŃSK- Morena, 49 m, 8/10,
57-74-08

GDANSK!!! 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe.
Pilnie!!! 53-64-62

GDYNIA- Redłowo. wolnostojący,
61-14-70

GDAŃSK- Morena, 2 pokoje, 4608-46

RUMIA, wolnostojący, działka
1.100 m, 57-74-08

GDYNIA- Leszczynki, szeregowce- tanio, 22-14-59

BORKOWO, atrakcyjny, całorocz
ny, 20-31-88

GDAŃSK, 90.000; segment; Suchanino, 41-90-31

RUMIA, komfortowy z warsztatem,
211-501

GDYNIA, Kopernika, szeregowy,
stan surowy, otwarty, Atut MM, 2103-34

LUBKOWO, działki nad jeziorem
Żarnowieckim, 737-537,090-50-

REDA, trasa wylotowa, 5.000 m,
Atut MM, 21-01-34

RUMIA, blisko lasu, 20-26-45,61-

GDAŃSK, Centrodom, miesz
kania na raty, 31-80-10
GDAŃSK, centrum Wrzeszcza,
mieszkanie osiemdziesięciometrowe, parter, telefon, na kan
celarię, sklep, gabinet, sprzedam
lub odnajmę, 31-53-29/10.00-

16.00/

GDAŃSK, dwupokojowe, 51-57-35
GDAŃSK, trzypokojowe, tanio, pil
nie, 20-32-17

GDAŃSK- Przymorze, falowiec,
tanio, dwupokojowe (46), "Gem",
41-46-93
GDAŃSK- Przymorze, Zaspa,
dwupokojowe, 41-90-31
GDAŃSK- Starówka, od 1 do 3
pokoi, Kancelaria Kucharski (Dom
Harcerza), Gdańsk, 35-87-67
GDAŃSK- Suchanino, kawalerka,
j. kuchnia, 46-08-46
GDAŃSK- Śródmieście, 2 pokoje
(34), 41-05-33

GDYNIA- Karwiny, Osiedle
Staffa, 30 do 125 m, stała cena,
ulga, garaże, lokale użytkowe,
"Energoexport- Północ", 21-01-34,
lub 20-55-01 w 140, Gdynia, Ślą-

GDYNIA- Karwiny, trzypokojowe,
21-84-94

GDYNIA- Obłuże, trzypokojowe,
21-94-82

GDYNIA, Morska, sklepy, maga
zyny, 100- 800 m, okazja, 211-501

GDYNIA- Redłowo, 32 m, 38 tys.
złotych, parter z ogródkiem, "Cen
trum Nieruchomości'" Świętojańska
75,21-79-71

GDYNIA, pawilon 10 m, typ "Obor-

GDYNIA, centrum, trzypokojowe,
22-14-59
GDYNIA, Gniewska 21, Spółdzielń
nia Mieszkaniowa "Zagórze" pro
wadzi nabór członków na miesz
kania, które będą realizowane
w Rumi- Janowie, 1997- 1998.
Koszt 1 m kw1 750 zl + wskaźnik
inflancji i VAT. Informacje: 23-0755
GDYNIA, Nowodworcowa 12,
z ulgą za 1996, garaż, oglądać,
pon.- pt 12.00- 17.00; sobota
10.00-14.00, CIC 20-79-51
GDYNIA, okolice Wielkopolskiej,
duże, mate, działalność, nowocze
sne, ekskluzywne. Okazyjnie!, 3185-73
GDYNIA, zapisy na mieszkania
w małych domach, ciekawe lokali
zacje, 12- 36 rat, kupujący ma
wpływ na standart i cenę, CIC, 2079-51; 20-49-62 wew. 147

i, 53 m kw, 2
pokoje, hipoteczne, "Dobro
wolski- Trybuiec" 61-2100,61-26-77
GDYNIA- śródmieście, trzypokojo
we,21-94-82

RUMIA-Janowo, 60 m,6l¥6T

GDYNIA- Chylonia, 59,5 m kw,
23-60-70

SOPOT, (Karlikowska), jednopo
kojowe, parter, 211-501

GDAŃSK- Wrzeszcz- centrum, 50
m, I, telefon, na biuro, gabinet,
kancelarię, 75.000,41-29-64
GDAŃSK- Zaspa, (85), l/X, komfortowe, 56-68-33, do 9.00, po

GDYNIA- Chylonia, dwupokojowe,
20-32-17

SOPOT, 3-, 4-pokojowe, Michalak,
51-53-04

GDYNIA- Grabówek, dwu-, trzypo
kojowe, ulga, okazja, 211-501

TCZEW, 3 pokoje; 52 m kw, tel.

GDYNIA- Kamienna Góra, atrak
cyjne, 61-14-70

TCZEW, M-1, lllp, balkon, cena
22,5 tys, zl, tel. 81-24-16 (8.0014.00)

GDYNIA- Karwiny, 103 m, funk
cjonalne, ulga Energoexport- Pół
noc, Gdynia, Śląska 53,21-01-34
GDYNIA-Karwiny, 3-pokojowe, 53
mkw, 29-38-19

GDYNIA- Chwarzno, sklep 300
m kw w domu wolno stojącym
z mieszkaniem 150 mkw, 500 tys.
zl. Kancelaria Prawni
cza
"Koprowski
i Wspólnicy", Sopot, ul, Ko
ściuszki 61,50-26-80,51-72-57

GDYNIA, Knyszyńska, 20-32-17

, Fi-

RUMIA- Janowo, dwupokojowe,
20-31-88

ŻUKOWO, trzypokojowe, 71 m,
55.000,-, 81-71-01
TRÓJMIASTO!!! 1-, 2-pokojowe!!!
53-38-93,53-09-28

TRÓJMIASTOM! A!B!C! Nieru
chomości!!! Poszukuje dla swoje
go klienta domu lub szeregowca,
57-74-08,51-75-08,47-67-64
TRÓJMIASTO, 57-54-92

sprzedam
GDYNIA, okolice zakład produk
cyjny, 2 hale po 300 m, rampa,
plac utwardzony, "Michalak" 615176

DZIAŁKI, GRUNTY
kupią

RUMIA, działkę budowlaną kupię,
71-02-94
TRÓJMIASTO, 57-54-92

BOM

kupię
GDAŃSK, 41-90-31
GDAŃSK, Sopot, komfortowy, pil
nie, LegeArtis, 46-12-91
GDYNIA-Orłowo Morskie, dom,
działkę budowlaną, zdecydowanie,
tel. Hamburg 0-049407351437
SOPOT, Oliwa, 51-47-12

np. 5 krotna publikacja ogłoszenia złożonego z 5 słów tylko 2,50 zł +VAT**
* Oferta ważna do 21.09.96
** np we wtorki
GDAŃSK i dzielnice, 35-87-67
GDAŃSK i okolice, 35-87-66
GDYNIA, 1-pokojowe, 2, 24-37-30
GDYNIA, 20-81-56

MORENA-Chełm-Jasień-Sucha
nino, szereg lub bliźniak, stan su
rowy lub działkę budowlaną, 4764-11

GDYNIA, 61-14-70

TRÓJMIASTO, 21-84-94

GDYNIA, dwupokojowe, 20-83-01

kupią
GDAŃSK!!! 1-, 2-, 3-, 4-pokojo
we!!! 53-07-61 -Natych-

sprzedam

GDYNIA- Wzgórze Maksymiliana
(140), dwupoziomowe, 22-14-59
RUM1A- Jar
des, 21-96-53; 23-54-41

Zaspa, 57-42-26

GARAŻ

GDYNIA- Wzgórze,
1,20-32-17

GDAŃSK- Wrzeszcz, 2-pokojowe,
(70) komfortowe, 46-00-38

GDAŃSK- tostowice, Klukowo,
Osowa- mieszkania i domki,
własność hipoteczna, w ratach
od 1.000 zł za mkw. Informacja
Ekoinwest, Gdańsk, Partyzan
tów 74, tel. 45-50-04 do godz.
17.00

GDAŃSK, sklep- Wielki Młyn,
45-52-82

GDYNIA, centrum, dwupokojowe,
duże, 20-26-45,61-48-18

GDYNIA- Chwarzno, dwupozio
mowe, garaż gratis, ulga "Into",
20-98-93

GDAŃSK- Wrzeszcz, Jaśkowa
Dolina, 4 pokoje, (124), I, II, atrak
cyjne, 51-47-12

GDAŃSK, box na Hali Gildia, 09052-12-04

GDYNIA- Obtuże, czteropokojowe,
61-14-70

RUMIA- Janowo, M-3,2-pokojo
we, 45 m, III p, przy kolejce, tele
fon do końca roku, Dokerów 7/47,
do 13-tej, po 20-tej

GDAŃSK- Jasień, czteropokojowe, nowe, 20-26-45,61-48-18

sprzedam

GDYNIA, 2,3 pokoje, 51-47-12

GDAŃSK- Wrzeszcz, 1 pokój, jasna kuchnia, 28 m kw, po remon
cie, 1/ 2 p, hipoteka. Kancela
ria
"Koprowski
i Wspólnicy, Sopot, Ko
ściuszki 61,51-72-57,50-26-80

GDAŃSK- Wrzesz.;, Gen. Halle
ra, róg Uli Wenedy, 81,3 m kw, 4
pokoje, Ip. 25-25-77

TRÓJMIASTO, 61-42-77

Specjalna oferta* dla naszych Klientów (osób prywatnych)

1-, 2-, 3-, 4-pokojowe.
Pilnie!!! 53-64-62
GDAŃSKII11-, 2-pokojowe- a
cydowani!!! -46-07-66

GDYNIA, 6145-76

GDYNIA, dzielnice, pilnie, dwu, trzypokojowe, 20-31-88
GDYNIA, Sopot, 1-, 2-pokojowe,
dla poważnego klienta. Centrum
Nieruchomości, Gdynia Świę
tojańska 75,21-79-71; 20GDYNIA, Sopot, komfortowe, du
że, 61-14-70

GDAŃSK!!! 41-22-22-Sopot!!!

GDYNIA-Karwiny, 1-, 2-pokojowe,
"Michalak" 615-177

GDAŃSK!!! Gdynia!!! 20-42-03;
61-13-20

RUMIA, Reda, dwu-, trzypokojo
we, pilnie, "Bona" 28-58-78

GDAŃSK, 1-, 2-, 3-pokojowe, pil
nie, 35-19-97,35-43-94

SOPOT, Gdańsk, dwupokojowe,
51-37-45

GDAŃSK, 41-90-31, Pilnie!!!

SOPOT, Oliwa, 51-47-12

GDAŃSK, 41-95-31

SOPOT, Oliwa, Morena, trzypoko
jowe, 5242-34

GDAŃSK, dwupokojowe, 41-97-24
GDAŃSK, dzielnice, Sopot, jednopokojowe, dwuipokojowe, większe,
5242-34
GDAŃSK, pilnie, 41-46-93
GDAŃSK- Oliwa, Żabianka, Przy
morze, 2 pokoje, 40- 50 m kw, pil
nie kupi Kancelaria "Ko
prowski i Wspólnicy",
Sopot, Kościuszki 61,
50-26-80, 51-72-57
GDAŃSK- Przymorze, Zaspa, 3-,
2-, 1-pokojowe. Pilnie!!! Żabianka,
57-04-28 -Atrium"
GDAŃSK- Przymorze, Żabianka,
Zaspa, 57-02-99, jednopokojowe,
dwupokojowe, większe.
GDAŃSK- Zaspa, Brodwino, pięciopokojowe, M6, spółdzielcze,
51-22-47

TRÓJMIASTO!!! Trzy!!! Czteropokojowe!!! 47-67-64
TRÓJMIASTO, 3-, 4-pokojowe,
57-86-21
TRÓJMIASTO, 57-54-92
TRÓJMIASTO, dwupokojowe, ma
łe, 46-61-94
TRÓJMIASTO, trzypokojowe, do
ok. 60.000 zl, parter i IV piętro wy
kluczone, 57-20-75
TRÓJMIASTO, 61-42-77

SOPOT Górny, 25 tys. 46-08-47

MIESZKANIE
odnajmę

-, 2-, 3-, 4-pokojo
we!!! 53-09-28,53-38-93-Trójmia
sto!!! -Superpilnie!!!(10X0- 20.00)-1
GDAŃSK!!! 2-pokojowe- 350 zl3742-91

GDAŃSK!!! Gdynia!!! 29-72-70

odaajmę
GDAŃSK, centrum, 115 mkw, te
lefony, najchętniej na biuro, przed
stawicielstwo lub inną dzialalniść,
31-69-17
GDAŃSK, centrum Wrzeszcza,
mieszkanie osiemdziesięciometrowe, parter, na biuro, gabinet,
31-53-29/10.00-16.00/
GDAŃSK, Wielki Młyn, sklepdo
wynajęcia, sprzedania, 20-60-28

GDAŃSK!!! Gdynia!!! 1-, 3-pokojo
we, 29-72-70

GDAŃSK- Orunia Górna, rawy¥
kal 43 m kw, na sklep, biuro itp.do wydzierżawienia, tel. 57-77-93

GDAŃSK, 3544-52

GDAŃSK- Zaspa, 5742-26
GDYNIA- Orłowo, skiepTpilnie^
2645,6148-18

GDAŃSK- Zaspa dwupokojowe te
lefon 0-22/404-363

GDYNIA, 29-79-27
GDYNIA, 3544-52
GDYNIA, centrum, kawalerka, 6154-01
GDYNIA, jednopokojowe, 24
mkw, z telefonem, tel. 61-15-05
po 20.00
GDYNIA, Kopernika, 120 m, 4-pokojowe, 29-72-70

SOPOT, pomieszczenie, 20 mkw,
dla lekarza lub prawnika, tel. 5101-35
SOPOT Dolny, 90 mkw, 3-pokoje, 1/ 3, og. elektryczne, do remon
tu, blisko centrum, miejsca parkin
gowe. Okazja! Atrakcyjna cena.
Kancelaria "Koprowski
i Wspólnicy", Sopot, Ko
ściuszki 61,50-26-80,51-72-57
SOPOT Górny, 150 m kw., tele
fon, paż, 51-68-37

GDAŃSK!!! Gdynia!!! 41-22-22^
GDAŃSK, Gdynia, 53-06-03; 2426-77. Pilnie!!!
GDAŃSK-Gdynia, 3544-53
GDAŃSK- Starówka, małe, 31-7490
GDYNIA, 1-pokojowe, 2pokojowe, 24-37-30
GDYNIA, 20-81-56
GDYNIA, 21-84-94
TRÓJMIASTO, 56-48-00
TRÓJMIASTO, 57-65-57
TRÓJMIASTO, komfortowe c
cudzoziemca, 21-84-94
21-63-13,29-70-77
TRÓJMIASTO, 6142-77

LOKAL BIUIt-tISUlG.
poszukuję

GDAŃSK, centrum, pomieszcze
nie na sklep, tel. 32-1044
GDYNIA, Sopot, atrakcyjne, c
100 mkw, 21-84-94

TRÓJMIASTO, 61-42-77

TRÓJMIASTO, Firma "Bona", pro
ducent jogurtów, poszukuje celem

odnajmę

chłodni, 100-150 mkw, telfa 4530-14
TRÓJMIASTO-poszukuję do wy
najęcia biura ok. 20 mkw z telefo
nem. Tel. (0-590 43-41-56 do

GDYNIA- centrum, trzypokojowe,
20-2645,6148-18

SKRZESZEWO, 30 km za Gdań
skiem-kurnik 800 m kw, 81-88-67

RUMIA- Janowo, 3-pokojowe,
z kuchnią, urządzone, 71-80-75

MIESZKANIE
poszukuję

TRÓJMIASTO, 5147-12

SOPOT, centrum, 3-pokojowe,
"Michalak* 51-53-04

GDAŃSK!!! 1-, 2-, 3-, 4-pokojo
we!!! 53-07-61 -Domu!!!
Trójmiasto!!! -Superpilnie!!!

TRÓJMIASTO, 61-42-77

SOPOT- Brodwino, umeblowane,
30 m kw, tel. 51-97-66,41-44-01
godz. 11.00-21.00

odnajmę
GDYNIA- Bernardowo, komforto
wy, 5147-12

TRÓJMIASTO, 52-15-57,
19.00

GDYNIA- Orłowo, piętro, 5147-12

TRÓJMIASTO, 53-06-03

SOPOT, apartament, 5147-12

TRÓJMIASTO, 6142-77

MIESZKANIE
zamienię

GDAŃSK!!! 1-, 2-, 3-pokojowell! •
53-09-28,53-38-93 -Trójmia
sto!!! oraz -Komfortowych
Mieszkań!!! i Domu! -Han
na!!!

CZĘSTOCHOWA, 47 m kw, za
mienię na podobne lub mniejsze
W Gdyni, 034 624842 wieczorem

GDAŃSK!!! 1-, 2-pokojowe!!! 3743-56 Zdecydowanie!!!

GDAŃSK, zamiany, "Gem",
4146-93

GDAŃSK!!! Gdynia!!! 20-42-06;
61-13-20

GDAŃSK 2-pokojowe, na podob-

Gdańsk, tel./fax 31-80-62,46-35-68, tel. centr. 31-5041 tv. 210,215,218, faxw. 213,214 w pon. wgodz. 8.00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-16.00, fsx46 2* *8 całą dobę; Gdynia, tel./fax 20-04-79 wgodz. 8.00-16.00, tel./lax 20-89-17, pon.-pt• 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00: Sopot tel 51-54-55 w oodz 800-1600Elbląg, tel./fax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdańsk!, tel.M 82-23-25 w godz. 8.00-16.00; Tczew, telJax (069)31-63-26 w godz. 8.00-16.00; Starogard Gdański, tel./fax (069) 22040 w godz. 8.00-16.00
mm '

OGŁOSZENIA DROBNE PRZYJĘTE DZISIAJ DOGODŹ. 10 W CENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W ŚRODĘ 18.09.1996 r, PO GODZ. 10 W CZWARTEK 19.09.1996 r.
Cena netto 1 słowa - w środę 0,96 4 a w czwartek 0,96 zl UWAGA: Codziennie bonifikata! Informacje na stronach ogłoszeń drobnych.

17 września 1996

.-(m kiedy? _
za ile?

EKSPRESY na środę 18.09.1996 r. przyjmowane są w: Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, w godz. 10 -14, w biurach ogfoszeń w Gdyni do godz. 13;
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słowa za połowę ceny

dMifRucwoici— (Ofi

Uwaga - Promocja !
Chcesz sprzedać - kupić mieszkanie ?

CHCESZ
SPRZEDAĆ - KUPIĆ MIESZKANIE?
SPECJALNA OFERTA**
DLA NASZYCH KLIENTÓW (OSÓB PRYWATNYCH)

dtaucm/cHOM

A-ARTUS!!! 37-42-91,3743-56 -"Zieleniak"
A-RENT, 20-78-78, wynajem
A.B.G Byczkowska & Góralczyk,
kupno, sprzedaż, wynajem, tel/fa*
21-95-42:61-34-41
AGENCJA!!!! "Arcan", wyna
jem- sprzedaż, 21-63-13,29-7077. Gwarantujemy skuteczność,
rzetelność.
AGENCJA!!! "Apeks" Grunwaldzka 102,41-05-33,46-08-46,
46-08-47,45-12-89

np. anons złożony z 5 stów tylko 2,50 zt + VAT"
JEZEU JUZ W TRAKCIE TRWANIA CYKLU OGŁOSZENIOWEGO

ZAŁATWISZ SWÓJ PROBLEM
- MOŻESZ BEZ KOSZTÓW WYCOFAĆ POZOSTAŁE PIENIĄDZE

[ wynajem
42-77,Swii
daż, 61-42-77,
Świętojańska 78/9
GDYŃSKA Kancelaria
Prawnicza, kupno, sprzedaż, wy
najem, 21-68-04,29-79-68, Świę1,41-46-93
GIEŁDA nieruchomości Tabor"
20-71-96

KANCELARIA Prawnicza "Cito"
Nieruchomości, lokale, tel./ fax.
41-12-78
20-32-17, Świę
tojańska 91/3, kupno,
sprzedaż, wynajem

AGENCJA!!! Lokum- 41-73-68;
46-07-66. Zgłaszający bezpro
wizyjnie!!!

RADIUS Arkońska 3, kupnosprzedaż, wycena nieruchomości,
ocena techniczna, kosztorysowa
nie, 52-04-70

AGENCJA "Oliwia"!!! 53-06-03

POSESJA,

SADYBA, Gdynia, Imbirowa 32,
tel.29-00-14
TERENY rekreacyjne, dacze, cha
ty wiejskie (069) 232-89

AGENCJA Kontrakt, 51-07-48

POŚREDNICTWO
- AGENCJE

PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO
W KOSZALINIE

'53-38-93 HANNA!!! 53-09-28
Bezprowizyjnie!!! Naj
taniej!!!- Sprzedaż- KupnoWynajem. Największy!!!Wybór- Trójmiasto!!!Kotobrzeska 42E (falowiec- par
ter) Właścicielu!!!- Żad
nych!!!- opłat 53-07-61,5641 40(10.00- 20.00)

informuje, że będzie
ogłaszać przetargi na zbycie
zbędnych nieruchomości,
a mianowicie:

A! A! A! "Fiesta*, sprzedaż, wy
najem, 53-64-62. Pilnie poszu
kujemy ofert dla konkretnych klien
tów!!! Bezprowizyjnie!!!

- budynku magazynowego
opow. 1400 m2,
- budynku biurowego
o pow. 720 m2,
- utwardzonych placów o łącznej
powierzchni 7000 m2,
- budynku biurowo-socjalnego w
Szczecinku o pow. użyt. 503 m2.

A!B!C! Nieruchoności!!!
Obrót!!! Wynajem!!!
Pełna obsługa praw
na!!! "Pawlicki", Źabianka,
Pomorska 18d, 57-74-08, "Jo
dłowski", Sopot, Niepodległo
ści 753,50-30-80,50-30-82,
"Polstar", Wrzeszcz,
Wzgórzu 28,47-67-64
A & A Rękawek, Korpo
racja Strzelczyków, Mi
szewskiego 12/13,41-90-31

SIDING

import

AGENCJA Kontrakt, 51-07-48
AGENCJA Nieruchomości
Jakub Tekieli, Kancelaria
Prawnicza, Przymorze, Jagielloń
ska 2,53-86-84,53-26-40
AGENCJE Trójmiej
skiej Korporacji Nieru
chomości!!! "Fides"Gdynia, 10 Lutego 19/7,20-74-48;
21-96-53, filia Dom Towarowy
Chylonia, 23-62-17 wew. 220,2354-41!!! "Odrzywolska"Gdynia, Władysława IV 34B/2,2036-22; 29-70-01!!! "Forum"Gdynia, Bema 6/1,21-09-95; 2972-70!!! "Into"- Gdynia, Abra
hama 10,20-98-93,21-69-64!!!

kupno, wynajem, Sopot, Grun
waldzka 67/2

ANTIDOTUM- Kancelaria Prawnicza, Wrzeszcz, Grunwaldzka
87/91 /róg z Dmowskiego/, 46-0038,46-14-56,46-14-57
ARCAN, 29-70-77
FACTOR, 29 79-27

/T

KANADA

PODŁOGI TYPU BAR

WYCENY nieruchomości, Biegli
Min. Budownictwa, tel. 248-024

PARKIET układanie, cyklino
wanie, lakierowanie, sprzedaż, 5206-12

OKNA PCV, naprawdę tanio, 2429-05; 64-69-54

PARKIET własny, powierzony, wy
konanie kompleksowe. 51-30-64

AMERYKAŃSKIE okładzi
ny elewacyjne siding, dachówki bi
tumiczne, rynny P.C.V, "Koncept",
23-14-50

PARKIETY, lakiery, kleje, schody
dębowe, 33-17-13

sprzedam

CYKLINOWANIE, 20-14-77
CYKLINOWANIE, 20-74-81
CYKLINOWANIE, 20-94-35
CYKLINOWANIE, 21-85-23
CYKLINOWANIE, 31-66-66
CYKLINOWANIE 31 89 52
CYKLINOWANIE, 32-06-10
CYKLINOWANIE, 37-32-21
CYKLINOWANIE, 51-64-36

UKŁADANIE, cyklinowanie, wielo
letnia praktyka, 35-56-31

ŚCIANY, SUFIT
GŁADZENIE, malowanie, tape
towanie, kafelkowanie, re
monty, 56-45-90 wew. 137

drewniane firmy

HUMDREX

OKNA PCV

I Se] OPTIMUS - SYSTEM S.C.

OKNA ••PANORAMA", OKUCIA "ROTO" (NIEMCY)
ORAZ PROFIL ALU-PLAST (NIEMCY|OKUCIA WINKHAUS (NIEMCY) |

WYMIAR

CENA

900x1200

329,18
493,77
549,36
623,48
658,36
389,00
566,80

TYP OKNA
014/UR
016/Fł+UR
018/R+UFł
020/R+UR
022/R+UR
030/UR
032/R+UR
034/R+UR
036/R+UR
038/R+UR
054/R+UR

1200x1200

1500x1200
1800x1200
2100x1200
900x1500
1200x1500
1500x1500
1800x1500
2100x1500
2100x1700

'Wl

616,00
693,00
746,00
812,05

W/

DRZWI BALKONOWE

OB3/R
OB5/R
OB7/R

900x2150
900 x 2250
900 x 2350

GDYNIA PL.GÓRNOŚLĄSK117

435,00
458,00

iw

GDAŃSK WRZESZCZ UL. JESIONOWA 16 A

tel./fax 64-77-05

DRZWI, 35-92-18
DRZWI, dodatkowe. Zamki.
Gwarancja, 52-31-88

MALOWANIE, 20-74-81
MALOWANIE, 31-55-77

DRZWI dodatkowe, drewniane,

CYKLINOWANIE, 53-31-49, lakierowanie, VAT

MALOWANIE, 36-03-25
MALOWANIE, remonty, 71-84-06

CYKLINOWANIE, 53-63-85

MALOWANIE, solidnie, 23-12-00

CYKLINOWANIE, 56-89-45

MALOWANIE, szpachlowanie, kafelkowanie, płyty gipsowe, VAT,
21-70-51

CYKLINOWANIE, 57-26-19, solid-

PARKIECIARSKIE, 29-12-30

CEMENT, wapno, bayosan in
ne z dostawą, 41-40-71

PARKIET (własny, powierzony)
układa 15- letnia firma "Parkietus" Cyklinowanie, lakiero
wanie. Gwarancja, VAT. Tanio,
51-26-04

CYKLINOWANIE, układanie, 21-

MALOWANIE, szpachlowanie,
VAT, 46-04-02
MALOWANIE, tapetowanie, 2557-40
MALOWANIE, tapetowanie, 2557-40
PŁYTY gipsowe, 23-63-86

PARKIET, 51-19-20, "Maan", ukła
danie (kompleksowo), gwarancja,
VAT, raty!
PARKIET, schody, 39-90-84
PARKIET eksportowy

PŁYTY gipsowe, sufity podwiesza
ne, 51-56-84
SUFITY, podwieszanie, 71-84-06
SUFITY podwieszane Owacoustic,
Armstrong, również montaż oraz
grzejniki Purmo. Gdańsk, Abrahama 3, lei. 52-12-95
ŚCIANY działowe, sufity podwie
szane G-K, sufity podwieszane
0VA, szpachlowanie, malowanie,
at, tel. 43-25-75
TAPETOWANIE, natryskowe, 2486-39,(10.00-17.00)

zaprasza do rokowań
w prawie zbycia nieruchomości
rekreacyjno-wypoczynkowej,
położonej w miejscowości Frydrychowo
nad jeziorem Mausz, gm. Parchowo,
woj. słupskie.

działki o łącznej powierzchni 12,86 ha
pawilon hotelarsko-gastronomiczny o pow.
ogólnej: 2950 m2
osiem budynków zaplecza o łącznej pow.
użytkowej 1086 m2
^ 60 domków campingowych
Obiekty można oglądać po telefonicznym
uzgodnieniu terminu.
Oferty z proponowaną ceną zakupu prosimy
składać pod adresem Spółki w terminie do
dnia 10.10.1996 r.
Zastrzega się prawo odstąpienia od negocjacji
bez podania przyczyn.
10011848/80

tel Jfax41-89-40

DRZWI drewniane, dodatkowe,
46-93-46
DRZWI drewniane, dodatkowe,
zbrojone, 50-32-41
DRZWI metalowe, drewniane,
raty, 31-34-48,51-34-18
DRZWI Porta, ceny fabryczne, ra
ty, 64-69-54
OKNA, 31-66-66
OKNA, drzwi, witryny PCV, Alu,
antywłamaniowe folie, rolety, prze
ciwsłoneczne folie, rolety, żaluzje.
Jane*, 51-60-22. Raty.
OKNA, drzwi PCV- ALU, rolety
antywłamaniowe, żaluzje, markizy,
oferuje producent "Bob-Rollo", Ru
mia 710-037, Sopot 50-29-68,
Tczew 312-534
OKNA drewniane- sprzedaż,

ŻALUZJE, 61 48 88, role
ty, producent Urbaniak, Gdynia,
Słupecka 21, (od Warszawskiej),
Gdańsk, 32-29-04
ŻALUZJE, drzwi c
producent, 20-52-27, Gdynia, Słu
pecka 14

GLAZURA, 350-350
GLAZUROWANIE, 3944-98
KAFELKI, hydraulika, 41-89-30

KAFELKOWANIE, płyty gipsowe,
malowanie, solidnie, 82-25-58

ŻALUZJE, tanio! 23-55-69

ŻALUZJE-producent-56-46-85

CO, hydrauliczne, 78-46-88 po
19.00

ŻALUZJE-tanio-35-84-74

HYDRAULICZNE, 23-04-39

ŻALUZJE-tanio-51-63-06

HYDRAULICZNE, 31-17-24

ŻALUZJE Alucolor poziome
i pionowe, plisse, kamisze, podłogi
szwedzkie. Gdańsk, tel. 43-0935, Gdynia, tel. 61-23-09

HYDRAULICZNE, elektryczne,
VAT, 23-04-02

ŻALUZJE od 14 zt, szwedzkie,
pionowe, rolety antywłamaniowe,
tekstylne, 56-19-63,51-02-60
(9.00-16.00^

HYDRAULICZNO-gazowe, 32-9856

HYDRAULICZNE, tanio, 248439

ŻALUZJE pionowe, poziome,
rolety, markizy, okna PCV. Produ
cent "Aga", Oliwa, Kaprów 17A,
52-45-22,21-11-21
lety antywłamaniowe
oferuje producent Dekor Sys
tem, Gdańsk, Polanki 110,5237-36
ŻALUZJE Żanwo, producent,
39-00-24

SIDING, 31-66-66

ROLETY, markizy, żaluzje,
okna PCV, Gdynia, Warszawska
1/3,21-11-21,52-45-22

SIDING, 41-75-40

ŻALUZJE, 23-57-86

SIDING, 56-45-90 wew. 137

ogłasza przetarg
nieograniczony

NA ROZBIÓRKĘ
SALI SPORTOWEJ.
Przetarg odbędzie się dnia 24.09.96 r. o godz. 10.00
w sali narad Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Wła
dysławowie.
Wymiary sali 55 m x 12 m, w rozliczeniu materiał z roz
biórki. Dokładne informacje o warunkach przetargu uzy
skać można w Dziale Techniczno-lnwestycyjnym Ośrod
ka lub pod nr. tel. 740-411 w. 331.
Oferty należy składać do dnia 24.09.1996 r. do godz.
9.00 w sekretariacie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.
Ośrodek zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferty oraz odwołania przetargu bez podawania przyczy

ELEKTR0INSTALAT0RSTW0,
23-08-20

714-394

ABA- Gaz, naprawa, konserwacja,
montaż, pieców, junkersów, ku
chenek, 25-3149
GAZOWE, naprawa kuchenek,
junkersów, wykonuje mistrz ga
zownictwa, 24-17-94

B\m
KURSY, SZKOLENIA
ABC- kusy bezwzrokowego 10palcowego pisania komputerowe
go na edytorze tekstu. Studenci do
września zniżka 20%, 46-12-78
ABC Komputera, 61-23-00,20-1876
AGENT celny, Studium Wyceny
Nieruchomości "Rotex", tel. 31-6841
ASYSTENTKI, sekretarki, kompu
terowy, Word, Excel, CorelDraw,
maszynopisania, księgowości, 4547-50,4149-19,41-03-06

CREDO- Kursy prawa jazdy,
wszystkie kategorie, 32-32-18
CZTEROTYGODNIOWY
kurs kat. "B", rozpoczęcie 18 wrze
śnia, Wrzeszcz, Chrobrego 79a,
41-36-76
KOMPUTEROWE, Dom Technika,
31-28-61
KOMPUTEROWE wieiotematyczne, 21-80-21 (331)
KURS pedagogiczny, 57-11-59
KURSY: księgowość komputero
wa, kosmetyczny, fryzjerski, manicir- pedicir, masaż, nauka makija
żu, kierowców wózków, palaczy
co, bhp. Zakład Doskonalenia Za
wodowego, Żabianka, Subisława
22, lei. 57-94-55,57-9445

IZOLACJA pozioma murów meto
dą Iniekcji, Gdańsk, 46-03-93 po
ODNAWIANIE wanien, 32-00-82
SAUNY

DOMOFONY, 71-36-66

12

DOMOFONY, montaż, sprzedaż,
24-00-90

, 81-74-

BSŁU6I
EKSPLOATACYJNE

DOMOFONY, wszystko, 61-18-52

CZYSZCZENIE, 23-57-53

DOMOFONY- naprawa, 57-24-41

CZYSZCZENIE, 32-14-29

DRZWI, antywłamanio
we, 52-31-88

CZYSZCZENIE, 41-32-01

DRZWI antywłamaniowe, 31-

CZYSZCZENIE, 52-16-18
CZYSZCZENIE, 56-51-71

DRZWI antywłamaniowe, drewnia
ne, dodatkowe, 50-3241
DRZWI antywłamaniowe,
drewniane, zbrojone, 46-9346
DRZWI drewniane, antywłamanio
we, 254-795

CZYSZCZENIE, 56-53-95
CZYSZCZENIE, trzepanie.
56-85-19
CZYSZCZENIE dywanów, 21-0733
CZYSZCZENIE dywanów, 23-88-

KRATY, drzwi, 3245-57
KRATY, ogrodzenia, 32-33-10

CZYSZCZENIE dywanów, 35-14-

OKNA. Rolety antywłamanio
we. Markizy. Producent Marpol,
52-83-34,50-35-99

CZYSZCZENIE dywanów, najta
niej, 23-84-10

ROLETY antywłamaniowe,
Sohns-Pol, 39-92-65, raty
ROLETY antywłamaniowe- rabaty,
31-66-66

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek (VAT), 56-74-84
CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerek, (VAT), 23-33-22
CZYSZCZENIE dywanów, tapice
rek, 35-7840

ROLETY antywłamaniowe- taniej,
41-7540

CZYSZCZENIE dywanów, tapice
rek, najtaniej!!! 41-70-11

ROLETY antywłamaniowe Bo
gumił & Górka, 32-62-51,
0-90/50-64-31

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 4348-62,56-72-16

ROLETY zabezpieczające, Top,
8142-39
ZAMKI Gerda i inne atestowane,
montaż, autoryzowany servis, Lares Gdynia, świętojańska 98,201M7

CZYSZCZENIE ekspresowe, 2441-04

USŁUGI STOLARSKO
-TAPICERSKIE
STOLARSKIE, 2947-30

yKK raab karcher
fy y

teriały budowlane

ma

wydzierżawi:
1. w centrum Gdańska przy ul. Długi Targ 31/32
• pomieszczenie biurowe • 150 m2
2. w Gdyni przy ul. Północnej 10
• pomieszczenie magazynowe 1800 m2
• pomieszczenie biurowe 250 m2
Oczekujemy poważnych ofert

UASIHG
ny-

10011820

pod nr. tel. 37 86 57 w godz. 8.00-76.00.

C.T.L SA, 80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 6
5 słów za cenę 4 słów

Oferta* dla firm w rubryce "nauka"
Oferta ważna do 21.09.96

Dla osób prywatnych i firm brganizujących naukę
np. korepetycje, języki obce, itp.

CENTRUM komputero
we zaprasza na kursy: podsta
wowe, Word- Excel, CorelDraw,
41-53-47, nie

16.00

ROLETY antywłamaniowe,
producent, 6148-88, Gdynia, Słu
pecka 21, Gdańsk, 32-29-04

OSŁOfil OAZOWE
PROJEKTY elewacji, 56-53-12

BALKONY- szklenie, kraty, ogro
dzenia, 41-12-44

DOMOFONY, alarmy, 52-36-11

ŻALUZJE, rolety, okna- producent,
72-12-17

ŻALUZJE, tanio, 32-38-96

BUDOWLANO- modernizacyjne,
47-74-35

KAFELKOWANIE, hydraulika, 3256-32
KAFELKOWANIE hydrau
lika, 39-92-88

ARANŻACJA wnętrz, 56-53-12.

, hurtownia, TV prze
mysłowa, domofony. Proton.
Usługi. 52-20-28,52-20-29,
711-419

DOMOFONY, 41-66-40

Uwaga - Promocja i

BCI- Profesjonalna Szkoła Se
kretarek, renomowane kursy kom;i, 27-58-

ZABEZPIECZENIA

KAFELKOWANIE, hydrauliczne,
remonty, 23-89-04,29-24-32

ŻALUZJE, porducent "Hanles", Gdynia, Wielkopolska 209,
22-12-82:29-38-99

Centralny Ośrodek Sportu
w Warszawie Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
we Władysławowie, ul. Sportowa 11-13, 84-120
Władysławowo, tel. 740-411, 740-695, fax 740-744,

- DRZWI, LISTWY
ul. Morska 176/184, tel./fax 20-16-89
ul. Mylna 13, tel.23-62-12

CZĘŚCI i urządzenia do pro
dukcji żaluzji. MagnumSystem. Gdańsk, Szymanow
skiego 14,48-33-15,47-77-10

CYKLINOWANIE, 53-22-62

ul. Hryniewieckiego 10, 81-340 Gdynia
tel. 276-511, fax 20-05-93

MAGAZYN ul. Morska 94, tel.27-09-64

, gara
żowe, wjazdowe, Ortowo, Cumow
ników 6,24-06-22

DRZWI antywłamaniowe "Gerda",
(ceny najniższe w Trójmieście),
20-84-47 wew. 3

pppiH "DALMOR" S.A

- DESKA PODŁOGOWA, BOAZERIA

PAPY zgrzewalne, 090-52-41-75,
248-193,248-338(8.00-15.00)

SIDING- sprzedaż, montaż. So
pot, Al. Niepodległości 733B, 5120-63,71-03-95

ŻALUZJE, 48-75-17
ŻALUZJE, 56-13-57 "Sun
Stop" detal, hurt, montaż

CYKLINOWANIE, 21-62-75

MALARSKIE, cyklinowanie, 56-8945

BOAZERIA, deski, 57-54-31

DREWNO budowlane, więżby da
chowe cięte pod wymiar wg. zle
cenia klienta. Dostawa na miejsce
do 10 dni. Cena więżby 550 zł+
VAT, tel. 51-60-49

ŻALUZJE, 24-35-66
ŻALUZJE, 31-66-66

PODŁOGI panelowe, niemieckie,
oryginalne, w cenie wykładzin dy
wanowych, Sklep Baza, Gdańsk,
Kołobrzeska 28,57-22-15 w. 370
PODŁOGI panelowe, sprzedaż,
montaż, 390-881

* Oferta ważna do 21.09.96
** np we wtorki

TAPETOWANIE natryskowe, 2301-29

CYKLINOWANIE, 53-09-40

CYKLINOWANIE, przekładanie,
lakierowanie, tanio, VAT, 41-4529,

DREWNO, gazobeton, cement,
cegła i inne materiały, Gdańsk, ul.
Kołobrzeska 30,57-26-15 wew.
312,41-07-14 po 19.00

PARKIETY, podłogi szwedzkie,
boazerie, schody, 45-44-94

np. 5 krotna publikacja ogłoszenia złożonego z 5 słów tylko 2,50 zł + VAT**

TAPETOWANIE, VAT, 79-10-75

CYKLINOWANIE, 53-18-40

ALFA pustaki, 24,18,12,
bloczki betonowe, pustaki teriwa,
zapewniamy transport! Ja
kość gwarantowana! "Fabud" Orle kI Wejherowa, Zamostna 6, tel. 72-24-17

AGPOL, 21-84-94,61-14-70

A K M E 51-26-41, sprzedaż,

LISTWY grzewcze, grzejniki, agre
gaty grzewcze. Sopot, 1 Maja 30,
51-10-63

HOME Topolowa 1,41-09-86,
45-45-63

AGENCJA!!! "Błyskawiczny wynajem!!", 21-63-13,
29-70-77. Zgłoszenia bezprowizyj-

AGENCJA Impuls- kupno,
sprzedaż, wynajem. Ogarna 45,
Gdańsk, 35-19-97

" NP. WE WTORKI
** OFERTA WAŻNA TYLKO DO 21.09.96

SKLEPY:

Specjalna oferta* dla naszych Klientów (osób prywatnych)

Hlk iHt

KURSY: pedagogiczny, kosme
tyczny, Społecznych Inspektorów
Pracy, kucharz, kelner, barman,
kierowców wózków, spawaczy,
palaczy CO, instalacje sieci gazo
wych, SEP, BHP, suwnic, dźwigi
samojezdne. Zakład Doskonalenia
Zawodowego, Gdańsk, Miszewskiego, 45-20-52,41-03-62
ly, Uno, 126p, tel-.
24-81-36; 28-50-43, po 17.00 2222-15
ODDK- koncesjonowa
ne pośrednictwo pracy
prowadzi kursy: agentów celnych,
kasjerów walutowych, doradców
podatkowych, komputerowe oraz
Policealną Szkołę Ra
chunkowości i Finan
sów (dwuletnia i roczna), 41-1236; 41-12-31 wew. 312; 313
ODDK zaprasza na kursy sa
modzielnych księgo
wych- 310 godzin- przygotowu
jemy do profesjonalnego prowa
dzenia księgowości, również
skomputeryzowanej. Koncepcjamateriały- dr Roman Nilidziński,
41-12-36, 41-12-31 wew. 312,
313.

młsmoomimiBmmm El

OŚWIATA- kursy BHP: służb, spo
łecznych inspektorów, okresowe
podstawowe kadry kierowniczej,
personelu średniego, nieetato
wych referentów p. poż. pedago
gicznych dla instruktorów prak
tycznej nauki zawodu. Przyjmuje
my zlecenia zakładów pracy. Tel.
41-21-82
PILOT Wycieczek Zagranicznych,
uprawnienia państwowe, Hartcur,
31-13-29, Gdańsk, ul. Św. Ducha
POLSKIE Towarzystwo
Ekonomiczne zaprasza na
kursy: Dla członków rad nadzor
czych z egzaminem państwowym,
Marketing, Księgowość kompute
rowa, Komputerowe, Asystentka
menedżera, Świadczenia ZUS,
BHP, Społecznych Inspektorów
Pracy, Prawo pracy. Informacje:
31-54-61,31-99-71
POLSKI Związek Motorowy, kate
gorie A, B, C, E: Brzeźno 56-7340, Oliwa 56-07-07
PRAWO Jazdy, "Lidia" 24-09-96
godz. 16.30

DORADZTWO
BIURO Rachunkowe "AudytorKomp", 460-116

DORADZTWO podatkowe, 20-0517

BIURO Rachunkowe, doradztwo,
45-15-74

' bankowe, biznesplany,
taktoring, 53-68-86

BIURO Rachunkowe- pełny za
kres- obsługa kadrowa, 32-56-67,
32-78-00 wew. 105
KASY fiskalne, wagi, (058) 51-0271
KSIĘGI przychodów i rozchodów.
Ryczałt, VAT, 24-86-80
NOWE Biuro Rachunkowe "Fortu
na", uprawnienia, tel. 56-72-75
PODANIA, odwołania,
porady podatkowe,
i inne zlecenia. Biznes Plany,
lizy fin. 6141-53, ul.
19/3
UGODY, układy- doradztwo go
spodarcze* pomoc przy oddłuża
niu, tel. 32-18-85

NADZÓR budowlany, 57-5492
USŁUGI rachunkowe, konsultacje,
57-11-59

PRZEDSIĘBIORSTWO otwarte
poszukuje przedsiębiorczych, inte
ligentnych osób do współpracy,
41-39-89 pon.- śr. 8.00-12.00
PRZYJMĘ do wspólnego biura,
31-99-55
TAKSÓWKI do grupy radiowej,
2548-10
WSPÓLNIKA do zakład odzieżo
wego przyjmę, Gdańsk, 46-3245

TŁUMACZENIA
BIURO Tłumaczeń Babel, Sopot,
Kościuszki 61.51-72-58
NIEMIECKI, angielski, przysięgłe,
41-07-54
TŁUMACZ, niemiecki, 29-26-00
TŁUMACZENIA, Gdynia, Starowiejska 26,20-50-72; Gdańsk,
44-16-05

sprzedam

AKROS- zainwestuje w zyskowne
przedsięwzięcie, 61-16-51,09050-63-84

SPRZEDAŻ
FAXY, kserokopiarki,
Priport, materiały eksploatacyj
ne. Serwis. DKS, 51-51-12,5248-36,52-15-81
FUTRO z czarnych kóz, tel. 464549 po 16.00
KOMPLET: sukieneczka, toczek,
buciki do chrztu, dla dziewczynki
ok. 9 msc. 500 zł, 47-98-89

KOSZULE, "Jet", Grunwaldzka
219,46-09-39

MASZYNY do produkcji wkrętów,
tel. 32-99-10 wieczorem

KUKURYDZĘ słodką w kolbach,
(0-56)86-51-23,86-08-55

PIANINA- nowe (2190 zł),
okazyjnie, używane (gwarancja),
41-5240

KURTKI, "Jer, Grunwaldzka 219,
SOLARIUM 21-76-63

WSPÓŁPRACA

TORNISTRY, "Jet", Grunwaldzka
219,46-09-39

TOREBKI damskie, im
port, kolekcja 96/97- Hurtownia
Duet, Gdańsk, Hala Sportowa
GKS Wybrzeże, tel. 35-55-52
9.00-16-00 Zapraszamy

POLIETYLEN HDPE LDPE,
teliax (0-89) 84-8141

SOLARIA, 46 2716
SPRZĘT budowlany- używany,
41-29-35
SUKNIĘ ślubną z welonem, dla
szczupłej osoby, wzrost ok. 165,

(nie dotyczy abonamentów)

DEZYNSEKCJA, deratyzaqa,Vat, 51-87-59

LOMBARD, samochody, RTV,
złoto, Gdańsk, Kołobrzeska 39f,
53-04-68

DEZYNSEKCJA Gwaran

LOMBARD- Komis RTV, samo
chody, komputery, Sopot, Podjazd
7,51-71-18

cjał 51-91-53
KOSZTORYSOWANIE, inżynier,

WÓZEK widłowy prod. bułgarskiej
DV- 1733,3.2 1, wózek paletowy
elektryczny sterowany ręcznie 2.5
t, 43-1149, od 8.00-16.00

OSŁilBł RÓŻNE

MASZYNOPISANIE komputero
we, 5242-99
ODZYSK długów, 374-216,
374417

DETEKTYW, 090-53-66-26

ODZYSK długów, 374-216,
374417

DETEKTYWISTYCZNE, 374311

WESELA- zespół. 475-687

DETEKTYWISTYCZNE, 45-12-99

WRÓŻENIE- Tarot. Astrolog. 5140-51,35-16-55

DEZYNSEKCJA, 24-07-19

PRASY hydrauliczne 63,100,160,
250 ton, tel. 32-99-10 wieczorem

DEZYNSEKCJA, 2481-90,1
25

SILNIKI elektryczne, nowe i uży
wane, od 1 do 500KW- 300 szt,
Grudziądz (0-51) 30-700,31-579

DEZYNSEKCJA, 56-53-95
DEZYNSEKCJA, 57-86-02

WRÓŻKA 23-66-25
ZESPOŁY muzyczne. Videofilmowanie, 43-2140
ZESPÓŁ z piosenkarką, 82-32-93

imm
AHU Lombard, Gdynia, Mor
ska 167,29-74-52
AKROS- pożyczki pod samochody
090-52-32-17, nieruchomości,
mieszkania, 61-16-66,090-50-6384
ANTYKI, brylanty, złoto, samocho
dy, RTV, Sopot, Haffnera 24/1,5147-12,0-90524839
DOM Towarowy Chylonia- Lom
bard, Komis, 23-62-17 wew. 181
DWORZEC główny PKP od 10.0019.00, soboty od 10.00-14.00, tel.
46-3342
EKSTRAPOŻYCZKI! Chylonia,
Dworzec PKP, 28-5454

Gdańsk,Targ Drzemy 3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot,Kościuszki 61,
Świętojańska 141,pon.-pl. 8.00-16.00, WładysławaIV17,pon.-pt 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00;Elbląg, Łączności3,pon. -pt. 8.00-16.00;
PruszczGdański, Tysiąclecia 8, pon.-pt. 8.00-16.00;
, 1 Maja 4, pon.-pt. 8.00-16.00;
Basztowa 3, pon.- pt. 8.00-16.00

OBŁUŻE Urunga 56,25-24-59
SUPERLOMBARD! Warszawska
64,20-2401
WEJHEROWO, Pucka, Targowisko! Tel. 72-56-73

\J\
StRzcr

mmmm
naprawa
AGD, automatyczne pralki,
32-06-10

"
-

kiedy?

OGŁOSZENIA DROBNE PRZYJĘTE DZISIAJ DO GODZ. 10 W CENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W ŚRODĘ 18.09.1996 r, PO GODZ. 10 W CZWARTEK 19.09.1996 r.
Cena netto 1 słowa - w środę 0,96 zt,aw czwartek 0,96 zt UWAGA: Codziennie bonifikata! Informacje na stronach ogłoszeń drobnych.

za ile?

——

EKSPRESY na środę 18.09.1996 r. przyjmowane są iv: Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, w godz. 10 - 14, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz. 13;

Sir.:

17 września 1996
5 słów za cenę 4 słów

Uwaga - Promocja

Oferta* dla firm w rubryce "nauka"

Dla osób prywatnych i firmorganizujących naukę
np. korepetycje, języki obce, itp.

Oferta ważna do 21.09.96 (nie dotyczy abonamentów)

ZOSM TO NASZE O6ŁO02£1W£
DZ/ENmtfWŻ »/£ l/MZAtO

DZIEKAN WYDZIAŁU
ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

MATEMATYKA, nauczyciel aka
demicki, 50-22-03

5 słów za cenę 4 słów
w rubryce

uprzejmie informuje o rekrutacji na 4-letnie

MATEMATYKA- asystent, 47-9739

muka

MATEMATYKA maturzystom, 5798-17

Oferta* dla osób prywatnych i firm organizujących
naukę np. korepetycje, języki obce, itp.

Dzienne i Zaoczne Studia Doktoranckie

MATURA, studia Wykła
dowcy akademiccy. Remus, 4633-18,

w zakresie
* OFERTA WAŻNA DO 21.09.96 (nie dotyczy abonamentów)

ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI
MIKROBUS, 57-57-52

Studia dzienne obejmują łącznie 360 godzin zajęć dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone będą w dni robocze każdego tygodnia.

MIKROBUS 16-osobowy, 51-6444

Studia zaoczne obejmują ogółem 300 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone
będą w soboty.

0LIVIA, najtaniej, co
dziennie autobusem: Niem
cy, Francja. Wynajem autoka
rów. Gdańsk, Rajska 6,31-1234,46-08-63,51-38-39,20-73-

Zajęcia rozpoczną się w październiku 1996 r.
Podstawowym warunkiem przyjęcia na studium doktoranckie jest zgoda samodzielnego
pracownika naukowego Wydziału na podjęcie się opieki naukowej nad kandydatem.
Zainteresowani proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

PRZEWOZY do Belgii, przez
Niemcy, Holandię na trasie Berlin,
Hanower, Dortmund, Essen, Venlo, Eindlwen, Bruxelles, tel. (055)
72-52-18

WCZASY, WYCIECZKI,

Dokumenty należy złożyć w terminie do 27.09.1996 r. w Biurze Wydziału Elektroniki, Te
lekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12
(od ul. Siedlickiej).

ANGLIA, Hiszpania, Grecja, Cypr,
Tunezja, Kreta, Paryż Euro-Disneyland, inne. -Tajlandia objaz
dowa, Indie, Kenia, Izrael -wczasy
odchudzające Jastrzębia Góra.
Ubezpieczenia. Balt-Tour, So
pot, Kościuszki 12,51-64-44

Kierownik Studium: prof. zw. drhab. inż. Michał Białko, tei 47-24-78.

AGD, chłodnictwo, lady, lodówki,

32-06-10

CHŁODNICTWO, lodówki, 46-4971,57-21-65
CHŁODNICTWO lodówki,
52-16-53
CHŁODNICZE- lodówki, 52-29-67
LODÓWKI, 24-29-18

PRALKI, 53-52-53
PRALKI, 56-20-21, dojazd bez
płatny
PRALKI, 56-61-11

sprzedam
TELEWIZORY używane, 32-33-99

LODÓWKI, 24-88-70, usługi do-

A(JDI0VIDE0
usługi

LODÓWKI, 32-07-75

L0DÓWKL41 -25-98

ADMIRAŁ, 53-11-26. Wideonaprawall! Gwarancja!!! Dojazd!!!

LODÓWKI, 51-84-61

ANTENA, 22-45-05, satelitarne

LODÓWKI, 56-23-74

TELENAPRAWA, przestrajanie,
29-02-33
UNIMOR, fabryczny serwis
0TVC, Siesta, Neptun, 375-375
VIDE0FILM0WANIE, 35-94-96,
43-49-28
VIDE0FILM0WANIE, 78-56-59

t^l

ANTENA, 23-26-25,61-33-47, sa-

LODÓWKI, pralki, 24-82-63
LODÓWKI, zamrażarki^22-10-29,
dojazd bezpłatny
PRALKI. 20-19-64
PRALKI, 22-29-38,23-74-27

PRALKI, 32-28-48

AACHEN, Amsterdam, Ateny,
Londyn, Rzym, Stuttgart, Ham
burg, Lubeck, Kiel, Bremen, Bremerhaven, Koln, kolonie, wyciecz
ki, ubezpieczenia. "Pol-Ola".
374-573,374-575,485-482
AACHEN, Europa- przewozy, 3550-92
AACHEN i inne miasta
w Niemczech, Europie -przewozy
mikrobusami i autokarami. Do Nie
miec zniżka 10 zt. Wynajem mikro
busów. Bilety lotnicze -caty świat.
Balt-Tur Sopot, Kościuszki 12, tel.
51-64-44

PRZEWOZY

ANTENY TV-Sat, 41-89-97

COLORMAT- Sony- Curtis- Sa
nyo- Royal-Samsung Neptun,
inne. Specjalistyczny serwis. Do
jazd bezpłatny, 32-37-30,23-5104

AACHEN!, 356-225; 374-664,
Autocentrala, centrum prze
wozów autokarami, mikrobusamiposezonowe zniżki. Wizy, wyna
jem mikrobusów.

ADAMAR, Niemcy, 31-28-41 wew.

ANTENY, 52-30-30

BIAZET. Neptun. Siesta
Jowisz, Helios, Polkolor- do
jazd bezpłatny, 41-69-66,44-1284,46-79-45

10011800

AACH! 'Alaska', 20-31-50. Prze
wozy międzynarodowe
AACH!, AACHEN, AALEN, 0-90
50-39-96, 374-558,374-543,
Altourist- przewozy Europa,
codziennie, najniższe ceny!
AACH, Aachen, Bremerhaven,
Przewozy Europa. "Inte, tel.46-30-27; (po 19.00

SERWIS- Wideo- Gwarancja- Dojazd, 451-453

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 września 1996 r.
zmarł nasz ukochany Ojciec, Teść i Dziadek

EDMUND ZAJKOWSKI
Msza święta zostanie odprawiona dnia 18 września 1996 r. o godz. 9.00
w kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. Mickiewicza w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.30
na cmentarzu Łostowice.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku
10012)09

Rodzina

AGENCJA Eurotour, 50-1424. Bank przewozów autokaro
wych, mikrobusowych. Wycieczki.
Wynajem ii
AHS, Elżbietańska 10/11,31-5111, Koln- codziennie, autokaro
we- Europa
AUTOBUSEM liniowym-2
razy w tygodniu Londyn, Augs
burg, Bremen, Munchen, Saar
brucken, Stuttgart, Paryż, Kotonia4 razy w tygodniu. Mak- Tourist, 46-24-31

AUTOBUS pośpieszny, Hamburg,
Bremen, Bremerhafen, "Lorek Turist", 35-94-13,39-46-33, po godz.
18.0032-10-19
AUTOKAREM RokiTrans wycieczki, kolonie. Przewozy- Niemcy, Anglia. ZaspaHynka 2C, 56-94-95, wieczorem
32-78-51
AUTOKAROWE, Chylonia 23-6217 (178) "Leotour", 72-21-66
B.T.U. "Maciek", ul. Roga
czewskiego 42, Berlin, Hamburg,
Lubeck, Kiel w dniu wyjazdu 50%
taniej, 32-36-80,82-89-86
CENTRUM informacji
przejazdów autokarowych Biuro
Brokerów Dom Technika, 46-2046
CENTRUM międzynaro
dowych przejazdów
autokarowych, wczasy,
wycieczki, wynajem autokarów,
mikrobusów, Primatour 20-13-42
EST- wynajem autokarów,
przejazdy autokarowe- Niemcy,
31-55-25, Brama Wyżynna (sie
dziba PTTK). Biuro Brokerów,
46-20-46 (siedziba NOT). Faleon Centrum Handlowe Zaspa,
46-54-52.
PandaTczew,

ATENY, Delty, Peloponez, rejs
statkiem po wyspach, hotel
przelot samolotem. Partenon.
449-567

ACHILLES, odtruwanie poalkoholowe, esperal, 53-69-86; 33-17-73
ACHILLES- wizyty lekarskie, dzie
ci, dorośli, EKG, 53-69-86; 33-1773,56-27-40
, 51-97-64; 090-5245-15, Stefanowicz, odtruwanie
poalkoholowe, Esperal
CHIRURG Łącki, 31-25-26
EKG, specjalistyczne internistycz
ne wizyty domowe dr
Paszkiewicz, 31-96-49,090-5034-40

P0NTIAC 6 osobowy, kraj, zagra
nica, 090502027

* podanie o przyjęcie na studia doktoranckie - kwestionariusz dostępny w Biurze Wydzia
łu (pok. 121)
* życiorys uwzględniający ew. dorobek naukowy
* uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* oświadczenie o sposobie finansowania uczestnictwa w studium, w przypadku studiów
zaocznych lub skierowanie z zakładu pracy. Pracownicy Pol. Gdańskiej zwolnieni są
z wnoszenia opłaty.

Wszelkie informacje uzyskać można u zastępcy kierownika Studium,
dr. hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego, pok. 733, tel. 47-13-01, fax 47-11-14.
e-mail: andrzej @next.eti.pg.gda.pl.

WYCIECZKI autokarowe: Franq'a,
caty sezon, 530 zł, Anglia 729-,
Wiochy 700-, Grecja 1.000-, sa
molotowe: Tunezja od 1.000-,
dzieci duże rabaty, Majorka 990-,
Turcja 1.200-, Biuro Podróży "Reiter-Tur", 41-24-53

Zmuie

LEKARZ Domowy InternistaEKG, pediatra, neuro
log, 31-89-53, 21-9910, 20-68-16, 0-90-5081-15

ALERGIA!!! testy, odczulanie.
Terapie biorezonansowe apara
tem Bicom. Gdańsk, 41-68-26. El
bląg, 34-43-05

TELMED, 41-32-91; 46-04-31,
TELMED, internista, ekg

ALERGIA! Odczulanie Bicomem,
schorzenia, leczenie- MonadithNorth, 56-13-60

TELMED, Laryngolog

ALERGIA, Bicomem, testy,
odczulania, leczenia, Gdynia, 2094-61

6ABWETY LEKARSKIE
WIELOSPEC JńL.

TELMED, pediatra

GINEKOLOG, 41-19-85

MAMMOGRAFIA, 41-42-15

GINEKOLOG- Iwona Butalewicz,
20-20-23,24-16-93

NORD- Medica, USG, gastrosko
pia, Sopot, 51-05-04

GINEKOLOG Gdynia, 71-0251

OSTEO-MED, diagnostyka, lecze
nie osteoporozy, tel. 32-24-28

oraz pobytów indywidualnych- Pol-

GINEKOLOGIA Kalinin
grad, zabiegi, 52-08-33

STOMATOLOGICZNE

BILETY lotnicze 51-64-

GINEKOLOGICZNY gabi
net, testy ciążowe, porady, dr.
Glinczewski, 51-33-68

BALTICANA- Sopot, Parko
wa 20, 51-20-74-organizator wy-

o-rUnlmiok £di\iduuwyui
vicv/£ci\ bzi\uiiiyui,

GRECJA- objazdowa, samolot
z Gdańska, extra program, paź
dziernik-"Balticana" 51-20-74
GRECJA- Objazdowa przez
Wiochy, luksusowy autokar, Hote
le
Rejs statkiem po wyspach,
bogaty program, październik
"Partenon" 449-567
GRECKIE Biuro Podróży "Barkost" 21-95-16,20-10-26. Bogata,
tania oferta wypoczynkowa, Gre
cja, Kreta, Majorka, Tunezja, Prze
wozy autokarowe- Europa
GROMADA. 31-27-00,31-6641, Gdynia 20-42-16, Elbląg 3347-76. Wypoczynek w kraju i za
granicą "DRUSKIENNIKI"- sanatoria. Linie autokarowe:
Wilno,.Europa

IRYDOLOG określi stan zdrowia,
tel.52-12-67
LARYNGOLOG, 61-28-13
PEDIATRA- wizyty domowe,
PSYCHIATRA, psychoterapia, 5137-78
TERAPIA uzależnień, 23-30-45
ŻYLAKI odbytu, leczenie instru
mentalne. Madaliński- gastroenterolog,41-63-29,53-42-59

AA Alkmedyk, leczenie
poalkoholowe, espe
ral, 31-89-53, 21-99-10,
20-68-16, 0-90-50-8115

GDYNIA, Świętojańska 75/3, Ga
binet Stomatologiczny, protetyka,
20-10-39

ACTIVE life angielski, nie
miecki, francuski, wioski, hiszpań-

BEZPIECZNE zwalczanie nadwa
gi, 31-14-38
BIOENERGOTERAPEU
TA Gdynia, 61-55-95
REWELACYJNIE skuteczny spo
sób przywracania zdrowia odży
wianiem, Gdynia, 61-44-59 (12.0015.00)
SCHUDNIESZ skutecznie, 41-6452
TRANSPLANTACJA włosów, "INTRAMED" GmbH, (0-22) 15-57-15
TRANSPLANTACJA włosów, "Intramed" GmbH, (0-22) 15-57-15

©
JĘZYKI OBCE
ANGIELSKI, 21-75-46,71-47-71

GDAŃSK, al. Podwale Staromiej
skie 71, Chirurg- Stomatolog Aga
ta Wilska, 35-79-69
GDAŃSK, al. Zwycięstwa 43,
Centrum Stomatolo
giczne Vis-Dent, specjali
ści chirurgii ortodoncji, prote
tyki, narkoza!!! 41-92-96,4185-04
GDAŃSK, B.Krzywoustego 25,
Centrum Stomatologiczne "Unident", 57-01-50
GDAŃSK, Długa 67/68, DensPrywatny Gabinet Den
tystyczny, codziennie (8.0019.00), soboty (8.00- 14.00), reje
stracja 31-12-58
GDAŃSK, Pańska naprzeciw Hali
Targowej Curodental 8-20
również niedziele, zachowaw
cza protetyka chirurgia ortodoncja
paradontologia, 31-69-58

ANGIELSKI, 29-19-77
ANGIELSKI, 41-42-12
ANGIELSKI, 46-37-22 wew. 203

ANGIELSKI, dzieci, przedpołu
dniami, 48-70-86

składają
Dyrekcja i Pracownicy II Oddziału i Filii Pomorskiego
Banku Kredytowego S.A. w Gdyni.

OJCA

MIECZYSŁAW
IBROM

Mąż i Syn

„Rozłąka jest naszym losem,
spotkanie naszą nadzieją,
pamięć o Tobie będzie żyła
wiecznie w sercach naszych".
Z głębokim bólem w sercach zawiadamiamy,
że dnia 16 września 1996 r. zmarła po długich cierpieniach
nasza Ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia

MARIA
RUTKOWSKA

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 12 września 1996 r.
odszedł od nas Nasz Kochany Mąż, Ojciec i Dziadek
ś. t p.

Z żalem zawiadamiamy,
że dnia 14 września 1996 r. zmarła

lat 87

ś. t p .

z kaplicy na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
Pogrążona w żałobie
Córka Danusia z Mężem, Dziećmi i Wnuczkami

NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

Życzliwych Jego pamięci
zawiadamiają
Żona i Córka

10012085/115

STEFARIIA KOTECKA
z domu STACHOWIAK

Msza św. odprawiona zostanie w katedrze w Oliwie
18 września 1996 r., godz. 8.00.
Pogrzeb na cmentarzu w Oliwie o godz. 13.45.
10012101/115

Mąż, Syn z Synową i Wnukami

Gdańsk,tel./fax 31-80-62,46-35-68, tel. centr. 31-50-41 w. 210,215,218, fax w. 213,214 w pon. w godz. 8.00-20.00, wt.-pt.
Elbląg,telJax (055)32-70-94, tel.33-5449 wgodz. 8.00-16.00;Pruszcz Gdański,tel./fax 82-23-25w godz.8.00 -16.00; Ti

JĘZYK francuski, wszystkie pozio
my, zajęcia Alliance Francaise: Wrzeszcz, Oliwa, Gdy
nia; zapisy: Wrzeszcz, Sienkiewi
cza 5a, 41-49-02,44-16-33
LINGUA angielski, niemiec
ki, szwedezki, 466-913 Sopot
ILO, 511-493 (16.00-19.00)

mv
UNIEWAŻNIA się
13.09.96 r. pieczątkę o treści: C.H.
"Arbat" Karol Drozdowski, 83-000
Pruszcz Gd. ul. Chopina 36

PERFECT- wszystkie poziomy
angielskiego, FCE, CAE, Gdynia,
Krasickiego 28, 20-69-43,
wtorki, czwartki 16.00- 19.00. Filie:
Orłowo, Dąbrowa, Witamino
SOBOTNIA Szkoła
22-09-69,0-90501576

Moi»

KOREPETYCJE

BIURO "Ania", 46-75-11

FIZYKA, matematyka, 32-76-8
HISTORIA, 29-25-07
MATEMATYKA, 29-19-77
MATEMATYKA, 32-13-05

c?
BIURO 'Szansa', 56-96-24 15.00-

20.00

JULIA- 47-87-49. Oferty matrymonialne- partnerskie, zagraniczne,
Dussel. Najwięcej!!!
OMEN, 23-66-25

MATEMATYKA, 47-96-40

MARIA RUTKOWSKA
lat 87

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 18 września 1996 r.
o godz. 10.30 w kościele Najśw. Marii Panny w Gdyni.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00 z kaplicy
na cmentarzu Witomińskim.

Pogrążeni w smutku i bólu
Córka Jadwiga z Mężem i Dziećmi

BERNARD WĘGRZYNOWICZ
b. żołnierz AK, oddany i zaangażowany działacz Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Miejskiego Koła w Gdańsku- Nowym Porcie. Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej,
Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Odznaką Honorową
Zasłużonym Ziemi Gdańskiej i Miasta Gdańska.
Cześć Jego Pamięci.
Koleżanki i Koledzy z Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
10011853
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 września 1996 r.
odszedł mój Mąż, Nasz Ojciec, Teść i Dziadek

WINIARCZYKOWI

Pogrzeb odbędzie się w dniu 18 września 1996 r. o godz. 14.00
na cmentarzu Garnizonowym przy Bramie Oliwskiej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku

kierownictwo KWP oraz policjanci woj. gdańskiego.
Pogrzeb odbędzie się 17 września 1996 r. o godz. 12.00
na Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Dąbrowskiego
w Gdańsku.

W dniu 14 września 1996 r. zmarła opatrzona
sakramentami świętymi

Rodzina

12

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 września 1996 r.
zmarła nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia i Prababcia

MARIANNA
BISIOR
lat 65

składają

„n„nQn

GREENWICH InternationalSzkoła Języka Angielskiego,
brytyjscy wykwalifikowani lekto
rzy, Gdańsk, Żabi Kruk, tel. 35-

Nie umiera ten
kto trwa w naszej pamięci

córki KATARZYNY

lat 60

USA- Wizy (0-89) 27-30-07
USA loteria wizowa /0-42/ 57-5707

WŁADYSŁAW DORABIAŁA

Pogrzeb odbędzie się 19 września 1996 r.
o godz. 12.00 na cmentarzu Srebrzysko.
Pogrążeni w smutku
Żona, Dzieci i Wnuki

mł. insp. JANUSZOWI

R

Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

JÓZEF PRZYGODZKI
Msza św. żałobna w kościele św. Michała w Sopocie dnia
18 września 1996 r. o godz. 8.30.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00
(wystawienie Zwłok o godz. 12.30) na cmentarzu Srebrzysko
w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Partyzantów.

z d. DORENDA

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w środę
18 września 1996 r. o godz. 10.30
w kościele pw. Najśw. Marii Panny w Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.00

12106

fil

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 9 września 1996 r. zmarł nasz Kolega i Przyjaciel

WIKTORIA KODRAIUZ

2001272

EUROSCHOOL, angielski,
niemiecki dla dzieci, młodzieży,
dorosłych. Każdy poziom zaawan
sowania, Obłuże, Boisko 4,25-4810, Dąbrówka, Sojowa 33,29-0780

RYBIKOWSKIEJ

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 14 września 1996 r.
zmarł Nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek

wyrazy serdecznego współczucia
składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji
i Obsługi Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
)oi244
w Gdyni-Orłowie.

ENGLISH Unlimited: an
gielski, niemiecki, wszystkie pozio
my, kursy, ogólne, konwersacyjne,
egzaminacyjne, przedpołu
dniowe, sobotnie, Gdańsk,
Podmlyńska 10,31-33-73 10.0018.00, Gdynia, III LO, Legionów
27,22-15-3016.00-20.00

2001283

Kol. ANNIE TYGIELSKIEJ
w związku ze śmiercią

Pogrzeb odbędzie się w środę 18 września 1996 r.
o godz. 12.00 na cmentarzu Gdynia-Oksywie.

CENTRUM Herdera Uni
wersytet Gdański, kursy nie
mieckiego, wszystike pozio
my, przygotowanie do ZDaF,
ZMP, godz. 11.00- 16.00, Ogarna
26, Gdańsk, 35-73-17

ANGIELSKI-lekcje, 50-22-60

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 14 września 1996 r. zmarła

z d. MARER

ASTAR- kursy angielskie
go, niemieckiego, hiszpańskiego,
włoskiego, francuski. Wszystkie
poziomy FCE, Gdynia, WladysławalV 54,61-45-32,20-56-55,
filie: Karwiny, Wrzeszcz, (41-47-

1,52-30*5

CÓRKI IZABELI
10011889/80

ANGIELSKI, Niemiecki- wszystkie
poziomy dla dzieci, młodzieży, do
rosłych. Proficiency Szkoła
Języków Obcych, Sopot, Grottge
ra 6/8, (13.00-19.00)- 51-70-67

ANGIELSKI-Anglik, 51-43-20

z powodu tragicznej śmierci

Pogrążeni w głębokim smutku
Mąż i Dzieci

ANGIELSKI, niemiecki, szwedzki"VictoriaM 20-85-03, godz.
14.00-18.00

FORUM Języków Obcych- an
gielski, niemiecki, włoski- wszyst
kie poziomy. Dzieci-dorośli. FCE.
Żabianka, Szyprów 3,57-98-22
pon.- pt. 12.00- 19.00, Gdańsk,
Gdyńskich Kosynierów 11,35-9463 pon, pt. 16.00- 19.00, Gdynia
WSM 21-70-41, pon, pt. 14.0019.00

Zawiadamiamy, że dnia 16 września 1996 r.
zmarła nasza Kochana Mamusia, Babcia i Prababcia

ANGIELSKI,

Serdeczen wyrazy żalu i współczucia

10012108

ANGIELSKI, dzieci od 5 lat, mło
dzież., egzaminy. Informacja pnpt 16.00- 18.00,23-86-30, Gdynia,
Dom Rzemiosła, 10 Lutego, V p,
pok 517

ANGIELSKI, i
72-19-57

ś. tp.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu
19 września 1996 r. w kościele parafialnym Matki Boskiej Bolesnej
w Gdyni-Orłowie o godz. 11.30.
Uroczystości pogrzebowe tego samego dnia
na cmentarzu Katolickim w Sopocie o godz. 12.30.

, Gdańsk, Gdynia,

UDZIELĘ lekcji na instrumentach
klawiszowych- początkującym, 46-

ANGIELSKI, niemiecki, 43-52-61

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 września 1996 r.
zmarła nasza Ukochana Żona, Matka

JANINA
WICKLAND-CIESIELSKA

rosyjski, g
21-92-21

FLUENT angielski, nie
miecki wszystkie poziomy,
FCE.CAE, TOEFL, ZDaF, ZMP,
zapisy na nowy trymestr ponie
działki, wtorki, środy, czwartki
15.00- 19.00 Gdańsk, Fiszera 14
pok. 534,41-51-78; 56-50-12; 4775-06

ANGIELSKI, Niemiecki, Hiszpań
ski, Dom Technika, 31-28-61

GDYNIA, Ewa Durys, 20-20-23;
24-16-93

Pani HANNIE

SZKOŁY JĘZYKOWE

Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 18 września 1996 r.
w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi o godzinie 11.00.
Pogrzeb tego samego dnia po mszy świętej
na cmentarzu Komunalnym w Rumi.

Pogrążona w smutku
Rodzina

r-5628

Dnia 14 września 1996 r.
zmarł Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek i Pradziadek

ś.tp.

ANNATYSARCZYK
lat 91

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościele pw.
św. Jakuba w Gd.-Oliwie dnia 18 września 1996 r.
o godz. 10.00.
Wyprowadzenie Zwłok z kościoła na cmentarz
w Oliwie nastąpi po mszy św.
012081
Mąż z Rodziną

BOLESŁAW SZYSZKO
lat 77

Pogrzeb odbędzie się dnia 18 września 1996 r.
o godz. 12.00 na cmentarzu Łostowice.
Pogrążona w smutku
10012086/115
Rodzina

soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68 catą dobę; Gdynia, tel./fax 20-04-79 w godz. 8.00-16.00, tel.Hax 20-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
tel./tax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 -16.00; Starogard Gdański, rnl.M (069) 22040 w godz.8.00 -16.00
mm

PolCard

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

DinersCIub
International

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

17 września 1996

NACZYNIA DO GOTOWANIA BEZ WODY I TŁUSZCZU
/
amu mmmmm® * mc Potrzebujesz
•INDYWIDUALNE ZESTAWY-BEZPŁATNA KONSULTACJA-KOMPLEKSOWA OBSŁUGA-PRZYSTĘPNA CENA-

II4'J\

BAGOMAR*

MARMUR
GRANIT
'IASK0W1EC
AfiGLOMARMUR

A\eb(c

ci te*

fzctżctej

. Jana i Kolna 32 tel. 21-69-51
•dŁ 9 -17 lako ty 9 -13

ogrodzeniowe

tel. 24-89-43

ormn

Pełen asortyment odzieży ochronnej

ARMATURA GRZEWCZA /HEIMEIER/
• POMPY/GRUNDF0S/.
• GRZEJNIKI ELEKTR. /ELEKTROLUX, DELONGHI/
• PRZEPŁYWOWE P0DGRZEW. WODY /AEG, ELEKTROIM

i sprzętu BHP. Zadzwoń po ofertę.

AGdynia'uLtużycka 3-teL'24-27-93

84-230 RUMIA,
ul. TATRZAŃSKA 7
tel. 71-03-39,71-07-48
tlx 54650, FAX 710339

W
•y'\ 0000960

• GRZEJNIKI

\g « AI JŁ Gdańsk,ul.Słowackiego73,tel.57-59-51

PRODUCENT: PPU METALPOL

Biuro Handlowe

Gdynia, ul. Wierzbowa 32

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej ochrony
to na pewno czytasz właściwe ogłoszenie.

(OCYNKOWANA, POKRYTA PCV)

powlekane PCV

ochrony?
. zdrowia i życia Twoich pracowników,

• GWOŹDZIE BUDOWLANE
• KOTŁY C.O.
• USŁUGI ŚLUSARSKIE

Słupki I drut naciągowy

(vis-a-vis SKM Gdynia-Chylonia

U-Wnes2c2 Al. GM. J. Hallera 132 ttl./tar 41-30-64
k«n.(090) 501-901 w |0to. 9-17 sokoty 10-14

Gd-Wrzeszei ul. Piiewrtitgo 3 tel. 41-1M0
w Htfz. 11 -19 sibtty 11 -15

^FTtk SIATKA
OGRODZENIOWA

Reda, ul. Gniewowska 5
tel. 78-30-60 telVfax 78-34-11
Gdynia, ul. Nowodworskiego 2
te!7fax 23-00-48, teiyfax 23-38-14

kuchni f
HURTOWNIA ART.GOSP.DOMOWEGO:

SKLEPY FIRMOWE:

STOPNIE,
PARAPETY,
BLATY, PŁYTKI
Z MONTAŻEM RABAT!

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Pruszcz Gd. ul. Podmiejska 7, tel. 82-20-15

AUTORYZOWANY DEALER RETTIG

JU

ROBOD
Gdańsk: • ul. Jedności Robotniczej 223/225, tel.+fax 058 / 39 02 20 w. 210
Gdynia: • ul. Słupecka 12 A, tel. 058 / 20 80 82 • ul. Spokojna 10, tel. 058 / 24 87 54

Autoryzowany dystrybutor urządzeń firmy

lir

ZAPRASZA DO NOWO OTWARTEGO
SALONU SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ
FIRMY

@(f)nrTTD®

GRZYBYI BLACHY
li 1
11 mmmm

ponadto: Buderus

Borowik, Podgrzybek,
Kozak oraz świeże

TECHNIKA GRZEWCZA

- KOTŁY WISZĄCE 4,7... 23,5 kW
- KOTŁY OLEJOWE STALOWE i ŻELIWNE
- KOTŁY GAZOWE STALOWE i ŻELIWNE
- PALNIKI OLEJOWE i GAZOWE M.A.N.
- ZBIORNIKI NA OLEJ OPAŁOWY

PROJEKTY, DOSTAWY, MONTAŻ, SERWIS

Dziecko z alergię
O problemach ze swoim dzieckiem, cierpiącym na alergię,
10-letnim Michałem, mówi p. Barbara Maciejewska.

„MULWIT"
Gdańsk, ul. Równa 17a

tel. 090 53-66-03

S I D I N G
w CENIE
14,32 + 7% VAT/m2
UWAGA: DLA STAŁYCH ODBIORCÓW OFERUJEMY KORZYSTNE RABATY
P.W. SPITI 81-879 SOPOT AL. NIEPODLEGŁOŚCI 606/610 tel./fax 513214 w. 53
(teren PBK Malbud, wjazd od ul. Czyżewskiego)

PODŁOGI
LAMINOWANE

Sowocj^l
> »

KUPUJĄC U NAS
OTRZYMASZ CZEK NA

* f0
*

BEZPŁATNY POBYT WCZASOWY

BEZPOŚREDNI IMPORTER

w hotelach w 40 atrakcyjnych
miejscowościach w Polsce

duży wybór kotorów, wysoka }akość - ceny rewelacyjne!
Profesjonalna obsługa - fachowe doradztwo

Przyjdź, zobacz!!!

. At

I^WL DREFAMET

PONADTO: każdy klient bierze udział
w
losowaniu kolorowego telewizora
firmy THOMPSON 21"

G®(]„ ([®®@D

Tekst reklamowy

REALIZACJA
POD ZAMÓWIENIE

Zakład Suszu Runa
oferuje producentom,
handlowcom,
tel. Ó668 52-915
w godz. 20.00-24.00

<
i

ROLETY
BRAMY, OKNA

BOGUMIŁ a- GÓRKA
80-126 GDAŃSK PIECKI, ul. Piekarnicza 1, tel./fax 32-62-51 w. 208

81-537 GDYNIA, ul.Łużycka 43,
tel7fax 22 24 45
sklep nr 1 Pawilon Centrostalu
Gdańsk , ul. Polanki 1,tel. 52 11 82

AS ^

Jlf,15
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- Syn od dawna miał kłopoty ze zdrowiem , wyglądał tak, jakby
miał anemię. Przy byle wysiłku, np. jeżdżąc na' rowerze czy
grając w piłkę, przeraźliwie głośno, świszcząco oddychał. Sły
chać go było na odległość. Na tym nie koniec. Męczyła go wy
sypka na całym ciele, miał spękane usta, schodziła mu skóra
ze stóp i rąk. Również nie miał apetytu. Diagnoza była ciągle
ta sama - zapalenie oskrzeli.
Leczyłam go przez wiele lat w poradni alergologicznej, jednak
bez skutku. Podawano mu masę różnych leków, w tym także
antybiotyki. Nic nie pomagały. Któregoś dnia przeczytałam
w „Dzienniku Bałtyckim" o leczeniu alergii przy pomocy terapii
biorezonansowej w gdańskim gabinecie „Monadithu". Zadzwo
niłam, umówiłam się i od 1 kwietnia zaczęłam systematycznie
leczyć swoje dziecko. Na początku zrobiliśmy testy. Po nich
wszystko stało się jasne. Okazało się, że Michał jest uczulony
na wiele czynników: na pyłki roślinne, skórę, sierść zwierząt
futerkowych, pleśnie, kurz domowy i mączny oraz na różne
składniki pokarmowe: mleko, białko, jajka, kakao, miód itp.
Ponieważ jego organizm był wyniszczony przez alergeny, le
czenie rozpoczęło się od terapii wzmacniającej. Po niej dopie
ro nastąpiło odczulanie każdego szkodliwego czynnika. Popra
wa była już widoczna po drugim zabiegu terapeutycznym.
W trakcie terapii lekarz wprowadził dietę polegającą na wyeli
minowaniu pokarmów zawierających alergeny. Po kolejnych.
odczulaniach stopniowo rozszerzałam jadłospis. Ostatni za
bieg Michał miał 5 lipca. Od kwietnia nie podałam synowi żad
nego leku. Zaczął chętnie jeść, nawet truskawki, których kie
dyś jeść nie mógł. Dobrze wygląda, lekko oddycha, nie ma
ciągłego kataru, ma gładką i zdrową skórę. Nie musi prowa
dzić innego trybu życia, niż chłopcy w jego wieku. Zapomniał
o alergii. Warto było poświęcić czas i pieniądze, by cieszyć się
zdrowiem - opowiada z radością p. Barbara Maciejewska.
Międzyregionalny Ośrodek Medycyny Bioinformacyjnej i Biorezonansu „Monadith"
Gdańsk, ul. Hallera 108/2, tel. 41-68-26
Elbląg, ul. Królewiecka, tel. 34-43-05
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SAPA POLAND Sp. z o.o.
ul. Kopernika 18,64-980 Trzcianka
tel.(0 67)162 300
fax (0 67) 162 200

SHFH
POLSKIE PROFILE
SZWEDZKIE ALUMINIUM
SPECJALNE PRORLE WG POMYSŁU KLIENTA
ANODOWANIE NATURALNE I BARWNIE PROFILI
DO DŁUGOŚCI 7 M
GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI
KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
ZAPRASZAMY

NA TARGI HOUSEBUILDING
w Gdańsku
W DNIACH 26-29.09.96
HALA 5, STOISKO 45

J

Konstrukcje aluminiowe i szkło
OKNA- DRZWI - WITRYNY - FASADY

produkcja, montaż, naprawy
stolarki aluminiowej

SYSTEM "METALPLAST-BIELSKO'

"\/iTroL.c

GDYNIA, ul. STRYJSKA 11

5

tel. (058) 22 31 81, tel. kom. 090522007

JUNKERS

-

*
*
*
*
*

mocna

Podłoga laminowana

Piece akumulacyjne
Grzejniki elektryczne
Kurtyny powietrzne
Termowentylatory
Przepływowe podgrzewacze wody
Generalny importer I dystrybutor

*
*
*
*
*

Termy gazowe
Kotły c.o., c.o. + c.
Zasobniki
Regulatory
Zawory

Sopot, Niepodległości 659, tel./fax (058) 51-47-37
GDYNIA-CHYLONIA, ul. Kartuska 3

TANIO SPRZEDAJE

^„STOLBUD"

STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ produkcji
"ST0LBUDÓW" (Gorzów Wlkp., Sokółka, Warszawa i innych)
JHL
Gdańsk-Przymorze,Czarny Dwór 6 A
DRZWI - antywtamaniowe, płytowe, profilowane, fornirowane
z ościeżnicami drewnianymi i metalowymi
( POLECA SOLIDNE WYKONANIE POD KLUCZ )
OKNA - zespolone jednoramowe drewniane i z tworzywa
(PANORAMA, REHAU, VEKA, ROPLASTO)
ENERGOOSZCZĘDNYCH DOMÓW (szkielet drewniany)
podwójnie i potrójnie szklone
- mieszkalnych, rekreacyjnych i innych indywidualnych
typowe i indywidualne
PRZEBUDOWY DOMÓW DREWNIANYCH tel.53-12-50
WYKONUJEMY MONTAŻ I WYMIANĘ OKIEN
ATRAKCYJNE DOMY I MIESZKANIA W WEJHEROWIE
Duży wybór, ciągła sprzedaż - również w soboty
F. TEL. 52-75-97
tel. 56-40-55 J

GARDA
Gdańsk,
Łąkowa 39/44
31-64-30
31-71-97Gdańsk,
Bażyńskiego 1
52-04-18
Gdynia,
Morska 49/55
61-40-40

SZWEDZKIE i
FRANCUSKIE

/

lillltltl

OMl (i \

SI CENTRUM

Sklepy firmowe
w Gdyni:

ł
III

..

aafi

ul.Morska 37
tel. 61-33-01

PAPY ZGR

BITUFA (holenderskie)
CASALI (włoskie)

ul. Świętojańska 110
tel. 20-25-14

- MABO-TURLEN
- AMCRAFT (USA)
Sprzedaż, montaż.

„BUJAŁ", Sopot, al. Niepodległości 733 B
tel. 51-20-63 w. 24
tel./fax 71-03-95
10009709/184

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

H.,

od 37f2

+VAT

- USŁUGI ŚLUSARSKO-TOKARSKIE
- USŁUGI BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Gdańsk, Targ Drzewny

zapraszamy na bezpłatne fachowe porady fA

" III '

"Proeko"
ul.10 Lutego 2B
tei. 20-21-89
"Es-Bud"
ul.Limbowa 31ab
tel. 22-35-14

iiiPili fi

3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, pon.-pt. 8.00-16.00;
i, Świętojańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności 3, pon. - pt. 8.00-16.00;
- • • •• Tysiąclecia8,pon.-pt.8.00-16.00; Tu 1 Maja 4, port.-pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański, Basztowa 3, pon.-pt. 8.00-16.00
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TELEGRAMY
• Od zwycięstw zaczęły
polskie zespoły 32. Szachową
Olimpiadę w Erewaniu. Pola
cy pokonali Emiraty Arabskie
4:0, a Polki drużynę Brazylii
3:0.
• W Warszawie rozpoczął
się tenisowy turniej Warsaw
Cup by Heros z sumą nagród
165 tys. USD. Polka Katarzy
na Strączy pokonała Gruzinkę
Leilę Męski 6:2, 6:3. Pojedy
nek pomiędzy Magdaleną
Grzybowską a Słowaczką Janette Husarovą został prze
rwany przy stanie 7:5, 2:0 dla
Słowaczki. Z powodu deszczu
większość poniedziałkowych
gier przeniesiono na wtorek.
•Na inaguruację rozgrywek
Wschodnio-Europejskiej Ligi
Hokejowej (WEHL) olimpij
ska reprezentacja Polski dwu
krotnie przegrała w Grodnie
z Niemanem 1:9 i 2:4. Jed
nym z wyróżniających się gra
czy polskiej drużyny był wy
chowanek gdańskiego Stocz
niowca Borzęcki.
• 44-letni Zbigniew Klapa
zwyciężył po raz siódmy
w 43. międzynarodowych za
wodach w chodzie sportowym
28-godzinnym we francuskiej
miejscowości Roubeaix. Polak
pokonał w tym czasie dystans
250 km i 37 m.

Lekkoatletyka

AZS AWF Gdańsk
piąty w Polsce

Jacek Grembocki

Profesjonalista
Rzadko się zdarza, aby
drużyna strzeliła na wła
snym boisku strzeliła prze
ciwnikowi trzy bramki
i przegrała mecz. Wpadka
taka (3:4) przydarzyła się
w sobotę II-ligowej Le
ch ii/Olimpii Gdańsk w spo
tkaniu z Chrobrym Głogów.
Po tym meczu pod adresem
gospodarzy posypały się

Rywalizacja Szwecji i Polski. Na czele Sławomir Drabik. Pierwszy z prawej, jeszcze z tylu, drugi z Polaków - Tomasz Gollob.

Krytycznych słów pod adre
sem swojej drużyny nie szczę
dził trener Stanisław Stachura.
Jedynym piłkarzem, do które
go nie można było mieć za
strzeżeń był najstarszy w ze
spole Lechii, Jacek Grembocki
- autor wszystkich trzech bra
mek dla Lechii.
- Różnica pomiędzy Grembockim, a pozostałymi zawod
nikami mojego zespołu jest ta
ka, że Jacek w piłkę grać umie,
a inni muszą się jeszcze dużo
nauczyć. Przegraliśmy, bo
praktycznie graliśmy bez obro
ny. Nie popisał się też nasz

Fol. Maciej Polny

Żużel • Drużynowe Mistrzostwa Świata

MM

Łysy" finał
Korespondencja własna „ DB" z Niemiec

FIM czyli Światowa Federacja Motocyklowa tym razem nie ugięła się, tak jak było to
w przypadku zawodów GP '96 IMŚ na żużlu. W finale Drużynowych Mistrzostw Świata, ro
zegranych w miniom; sobotę u naszych zachodnich sgsiadów w Diedenbergen zabroniła star
tu na oponach z nacięciami na klockach bieżnika. Dlatego do Niemiec nie przyjechali naj
lepsi. W tej sytuacji dla naszych zawodników, Tomasza Golloba, Sławomira Drabika i Piotra
Protasiewicza, którzy w komplecie wystgpig w przyszłorocznym cyklu GP IMŚ, zawody były
praktycznie spacerkiem.
To już piąty polski medal
zdobyty przez naszą reprezen
tację w „drużynówce". Po
przednie
wywalczyliśmy
w 1961 r. (Wrocław), 1965
(Kempten), 1966 (Wrocław)
i 1969 (Rybnik). Trzy z nich
padły łupem naszych reprezen
tantów na torach w kraju. Suk
cesy zapisywaliśmy także
w Mistrzostwach Świata Par,
które na skutek decyzji o wpro
wadzeniu GP zostały zlikwido
wane (1994 r.). Tak na dobrą
sprawę to zrezygnowano jed
nak z DMŚ, gdzie rywalizacja
toczyła się do tego czasu na za
sadzie czwórmeczu. Aktualnie
te zawody, gdzie każdy kraj re
prezentuje trzech zawodników,
odbywają się wg. identycznego
schematu co „pary".
Tegoroczny finał DMŚ
oglądała znikoma liczba kibi
ców. Mizerna obsada spowo
dowała, że większość fanów
niemieckich czy skandynaw
skich, którzy w zwyczaju mają
przyjazdy na imprezy tak wy
sokiej rangi, zdecydowała się

pozostać w domach. Nad roz
grywkami DMŚ od początku
ciążył konflikt oponiarski. Ci,
którzy przyjechali do Dieden
bergen to głównie 2-3 garnitur
poszczególnych państw. Wy
jątkiem był jedynie Brian An
dersen z Danii. Podobnie jak
trójka Polaków wystąpi w GP
'97. Większość jeźdźców bio
rących udział w zawodach
opowiedziała się po stronie
„buntowników". Na konferen
cji o „łysych" dyskutowano
bardzo długo. Niemiec Robert
Barth przyznał, że to właśnie
opony były przyczyną jego
upadku.
- Jazda na „łysoniach" po
woduje, że zawodnik łatwo
może stracić stabilność, szcze
gólnie na na tak przygotowa
nym torze, jak ten dzisiaj.
Gollob nie chciał się wypo
wiadać na temat opon.
- Poczekamy do przyszłego
roku - powiedział.
W tym konflikcie jedno jest
pewne, stwierdził jeden z nie
mieckich kibiców, autor trans

Lekkoatletyka jest spor
tem indywidualnym. Nie
mniej, prowadzona jest ry
walizacja o tytuł drużynowe
go mistrza Polski.
Tegoroczne zmagania, za
kończone drugim rzutem za
wodów I ligi we Wrocławiu,
przyniosły krajowe pierwszeń
stwo, i to po raz piąty z rzędu,
obchodzącej akurat swoje 75lecie Skrze Warszawa. Na 5
miejscu uplasował się AZS
AWF Gdańsk. W lekkoatle
tycznym światku stolicy radość
przeplata się jednak ze smut
kiem, gdyż do II ligi spadła ob
chodząca 80-lecie Legia. Oto
kolejność pierwszych sześciu
zespołów w drużynowych MP
w lekkoatletyce:
1. Skra Warszawa
6583 pkt.
2. AZS AWF Wrocław
6252
3. AZS AWF Katowice
6012
4. AZS AWF Warszawa
5987
5. AZS AWF Gdańsk
5788
6. Zawisza Bydgoszcz
5681
Podczas wrocławskich za
wodów z reprezentantów AZS
AWF Gdańsk swoje konkuren
cje wygali: Berndetta Lawrenz
skok wzwyż 1,78; Agata Listowska trójskok 12,31; Woj
ciech Kałdowski bieg na 1500
m 3 .45,88 i Piotr Kałdowski
Dwa złote medale wywalczyli gdańszcza
3000 m z przeszkodami
8.58,33. W biegu na 1500 nie na zakończonych w niedzielę wioślar
m kobiet Ewa Chmielowiec
skich mistrzostwach świata weteranów.
była druga 4.29,56, a Katarzy W Valencei koło Budapesztu triumfowali,
na Somkowska trzecia 4.34,14. dwójka bez sternika, Bogdan Paprocki/Wal
Marcin Morys był trzeci na demar Czapiewski z Gedanii oraz skifistka
100 m 10,80.
Drakkara, Beata Dziadura.
W II lidze lekkoatletycznej
Dla gedanistów (zwyciężyli w kategorii wie
rywalizowano w dwóch gru kowej 27-36 lat) był to już trzeci kolejny tytuł
pach. W jednej z nich występo na mistrzostwach świata. Poprzednio wygrywali
wali reprezentanci LKS Ziemia w Groeningen (1994) i Bied na Słowenii (1995).
Pucka, zajęli .13 miejsce W przyszłym roku czwartego tytułu jednak już
i utrzymali się w II lidze. Pod nie zdobędą, gdyż nie wystartują. Mistrzostwa
czas zawodów drugiego rzutu odbędą się bowiem w Adelaidzie w Australii.
II ligi w Kielcach puckie za
- Poprzednie dwa tytuły zdobyliśmy znacznie
wodniczki wygrały dwie kon j łatwiej. W Valencei do połowy dystansu płynęlikurencje: Monika Długi bieg ! śmy na drugiej pozycji. Dopiero na ostatnich
na 100 m - 12,22 i Sylwia I 500 m długim finiszem wyprzedziliśmy o dluOstrowicka rzut dyskiem ! gość łodzi osadę z Niemiec.
41,18.
Dziadura (kat 43-50 lat.) prowadziła od po
Smutne, że z II ligi zdegra czątku do końca i pewnie wyprzedziła dwie Ro
sjanki - powiedział nam W. Czapiewski.
dowany został jeden z najbar
Mistrzostwa cieszyły się rekordowym zainte
dziej zasłużonych dla polskiej
lekkoatletyki klubów - Górnik resowaniem uczestników. Startowało ponad 3,5
tysiąca
zawodników.
Zabrze.
m \

parentu z napisem „FTM killed
speedway" (w tłumaczeniu
FIM zabiła żużel).
- Ktoś komuś zapłacił i dla
tego światowa federacja tak się
upiera. W grę wchodzą duże
pieniądze. Ograniczenie pręd
kości czy zwiększenie emocji
na torze poprzez „mijanki" to
tylko wybiegi.
Podczas konferencji Pofacy
zostali wzięci w krzyżowy
ogień pytań. Odpowiedzi Pola
ków na język niemiecki tłuma
czył Robert Kessler, który ze
względu na pochodzenie włada
dość dobrze naszym językiem.
Humorem po raz kolejny try
skał Drabik, który na pytanie
ile ma lat odpowiedział „Osiemset". Potem poważnie
mówił, że można gdybać co
byłoby gdyby.
- Polska została mistrzem
świata. Nieobecni w Dieden
bergen nie mają racji bytu.
Skromny był Protasiewicz.
- W niewielkim stopniu po
mogłem dzisiaj kolegom z re
prezentacji, ale złoty medal

w DMŚ jest dla mnie tak samo
ważny, jak ten zdobyty wcze
śniej w championacie juniorów.
Nawierzchnia w Diedenber
gen nie była najlepsza. Po
pierwszych wyścigach porobi
ło się sporo nierówności. Orga
nizatorzy tłumaczyli się, że
mieli zbyt mało czasu. W pią
tek padał deszcz, dlatego tre
ning przeprowadzono dopiero
w sobotę. Po nim pozostały
dwie godziny na przygotowa
nie toru do głównj batalii. Roz
poczęcie przewidziano na
godz. 15 ze względu na bezpo
średnią relację niemieckiej sta
cji sportowej DSF.
W parkingu, po treningu,
Władysław Gollob bardzo dłu
go rozmawiał z Egonem Muellerem. Niemiec był może po
wróci do współpracy z Toma
szem. W Diedenbergen obaj
panowie wyjaśnili sobie
wszystkie niejasności.
- Nie chcę być zaliczany do
grona tunerów - powiedział
Mueller. - Chciałbym pomóc
Polakowi z innego powodu.
Dalej twierdzę, że ma on
wszelkie zadatki, aby być naj
lepszym żużlowcem na świe
cie. Może to osiągnąć już
w przyszłym roku.
Czy tak się stanie. Pożyje
my, zobaczymy...

bramkarz Dariuszf-Gładyś, któ
ry w ogóle nie wychodził na
przedpole - skomentował wy
stęp swoich podopiecznych
Stanisław Stachura.
Jeszcze surowszy w ocenie
gry swoich kolegów był Grem
bocki, o którym mówiło się, że
po tym spotkaniu żegna się
z zespołem i wyjeżdża do Nie
miec - Młodzi zawodnicy mają
prąwo do błędów, ale jeśli nie
chce im się walczyć, to niech
lepiej poszukają sobie innej
pracy. Jeśli w każdej formacji
Lechia nie pozyska przynaj
mniej jednego doświadczonego
piłkarza, który pokierowałby
młodzieżą, nie ma co szukać
w II lidze - powiedział.
Kiedy jednak zapytałem go,
czy to prawda, iż był to jego
ostatni mecz w barwach Lechii
- Grembocki zaprzeczył. Wie
my jednak, iż pan Jacek ma ta
ką umowę z biało-zielonymi,
że w każdym momencie może
wyjechać na zagraniczny trans
fer. Podobno właśnie teraz szy
kuje się taka szansa.

Frajersko tracone bramki

P

Maciej Polny

omezania Malbork wyjazdowy mecz II-ligowy przegrała
Z Jeziorakiem Iława aż 1:4. Tak wysoka porażka zaniepoko
iła sympatyków tej drużyny. Może chociaż część obaw roz
wieje nasza rozmowa z trenerem, Jerzym Jastrzębowskim.
- Panie trenerze, obiecywał pan w Iławie wyrównaną walkę, na
wet punktowe zdobycze, a tu 1:4.
- Mimo tak wysokiej porażki nadal twierdzę, że w Iławie wcale
nie musieliśmy przegrać, że Jeziorak był w naszym zasięgu.
- Trochę dziwnie to brzmi zważywszy na koticowy rezultat.
- Cóż, w piłce liczy się to, co wpada do bramki. A my gospoda
rzom robiliśmy po prostu prezenty, tracąc frajerskie bramki. Uwa
żam, że Jeziorak zdobył te punkty i gole za łatwo. Już w 7 minucie
niegroźny strzał z rzutu wolnego, błąd naszego bramkarza Sylwe
stra Wyłupskiego spowodował, że cały plan taktyczny łegł w gruzy.
Po tym ciosie już się nie podnieśliśmy. Mało tego, trzy kolejne gołe
straciliśmy niemal w identycznych okolicznościach. Dośrodkowanie, strzał głową i piłka w naszej bramce. A te gole strzelali nam
zawodnicy znacznie niżsi od naszych obrońców. Przyznam, że mia
łem olbrzymie pretensje do całej naszej linii defensywnej, w ogóle
do gry w obronie.
- Po tak wysokiej porażce czeka was kolejny wyjazd do rewela
cji tego sezonu, zespołu KSZO Ostrowiec.
- W tej lidze każdy może wygrać z każdym. Przykładem chociaż
by porażki w minionej kolejce spadkowiczów z ekstraklasy, Stali
Mielec i Siarki Tarnobrzeg z Wawelem Kraków i Dolcanem Ząbki
na własnych boiskach. Czemu więc mamy bać się KSZO, chociaż
rzeczywiście ta drużyna gra w tym sezonie wyjątkowo dobrze. Jak
w każdym meczu, także i w tym zagramy z chęcią zdobycia punk
tów.
- Czy wyjaśniło się coś w sprawie pozyskania Ryszarda Stromeckiego?
- Ja widziałbym go w drużynie, ale to nie trenerzy załatwiają
transfery. Tak czy inaczej w tym tygodniu sprawa musi być zała
twiona. Do gry wróci natomiast na pewno, po karze za czerwoną
kartkę, Krzysztof Kowalik.
(jaw)

Wioślarstwo weteranów

Piłka ręczna

Wnikliwym obserwatorem mistrzostw Europy juniorek
w piłce ręcznej był prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
prof. Janusz Czerwiński.
- Jakie wnioski nasunęły się
z tej obserwacji? - zapytaliśmy.
- Jeżeli chodzi o poziom
sportowy, to uważam, że był
bardzo dobry. Oczywiście te
oceny odnoszą się do tej kate
gorii wiekowej, czyli do szczypiornistek, które nie ukończyły
jeszcze 19 lat. Zespoły medali
stek, a więc Danii, Ukrainy czy
Rosji, grałyby w czołówce pol
skiej ekstraklasy. W ogóle star
tujące we Władysławowie re
prezentacje podzieliłbym na
dwie grupy: w tej lepszej zna
lazłoby się siedem pierwszych
zespołów mistrzostw Europy,
a w słabszej, pozostałe.
- A Polska była ósma. Do
syć uparcie powtarzano tu tezę,
że za późno rozpoczęto przy
gotowania naszej reprezentacji
do tych mistrzostw.
- Może po kolei. To nie
prawda, że zespól zwołano jak
pospolite ruszenie tuż przed ty

mi mistrzostwami. Selekcja
i przygotowania zaczęły się
półtora roku temu. Teraz mogę
przyznać, że jako związek zro
biliśmy błąd zbyt późno zmie
niając trenera tej reprezentacji.
Leszek Biernacki zaopiekował
się drużyną dopiero na dwa
miesiące przed mistrzostwami
Europy i już było widać efekty
jego pracy.
Natomiast to ósme miejsce
Polski oznacza, iż rzeczywiście
znaleźliśmy się w gronie ze
społów słabszych i wcale nie
przez przypadek przegraliśmy
tak wysoko mecz o siódme
miejsce z Białorusią. Jednocze
śnie obserwacja poczynań Po
lek pozwala mieć nadzieję, że
stać je na znacznie lepszą grę.
Dlatego też drużyna otrzyma
najprawdopodobniej szansę
występów w turniejach klasyfi
kacyjnych, które wyłonią fina
listki przyszłorocznych mło
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Multilotek
3,8,9,11,15,16,
18,19,20,22,26,
32,36,40,41,43,
55,69,74,80

IA

sprzedam samochód

IB

sprzedam samochód

śa jl0
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do Pucharu...
Okręgowy Związek Piłki
Ręcznej w Gdańsku przyjmuje
do końca bm. zgłoszenia ko
biecych zespołów do rozgry
wek o Puchar ZPRP w sezonie
1996/97. Przewidziany termin
organizacji rozgrywek elimina
cyjnych w makroregionie po
morskim (spotkania systemem
mecz i rewanż lub turniej) w okresie listopada br. Zwy
cięzca makroregionu pomor
skiego awansuje do ćwierćfina
łu rozgrywek pucharowych na
szczeblu centralnym.
(Paw)
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Bokserski nabór
Klub Bokserski Kontra
Gdańsk z siedzibą w Szkole
Podstawowej nr 68 przy ul.
Kartuskiej 32/34 w Gdańsku
ogłasza nabór kandydatów
w wieku powyżej 13 lat
(w tym również dziewcząt) do
swojej sekcji bokserskiej,
a także do kick-boxingu. Zgła
szać można się w poniedziałki,
środy i piątki w godz. 17-19.
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Wejherowo, ul Sobieskiego 227

Nie
zapomnij!

Szczypiornistki

Janusz Woźniak

sienna

CO ZROBIĆ

Bogdan Paprocki (z lewej) i Waldemar Czapiewski podczas de
koracji złotymi medalami wioślarskich mistrzostw świata wete
ranów.
Fol. Ireneusz Pacuk

dzieżowych mistrzostw świata
na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
We Władysławowie automa
tyczny awans do MŚ wywal
czyło pięć pierwszych drużyn.
- Jak ocenia pan organizację
mistrzostw?
- Nie mogę oceniać źle, sko
ro ich organizatorem był zwią
zek, któremu prezesuję. Ale
już mówiąc poważnie, to spo
tkałem się z wieloma pochwa
łami. Poszczególnym reprezen
tacjom podobała się i lokaliza
cja, i zakwaterowanie, i wyży
wienie, a także sprawne prze
prowadzenie całych mi
strzostw.
- Może więc warto wystąpić
o organizację jeszcze bardziej
prestiżowej imprezy?
- Będziemy o tym myśleć.
Kto wie, czy nie zgłosimy
w najbliższym czasie Polski ja
ko kandydata na organizatora
młodzieżowych mistrzpstw
świata.
- Dziękuję za rozmowę.

Wczoraj rozmawialiśmy
z dyrektorem Arki, Wiesławem
Kędzią.
- Czy panu podobał się nie
dzielny mecz z Goplanią?
- Chyba wszystkim mógł się
podobać. Uważam, że wreszcie
zagraliśmy dobrze we wszyst
kich liniach. Wygraliśmy za
służenie, a Goplania to nie jest
przecież słaby zespół, wszak
w poprzednim sezonie wygrała
z nami 3:0.
- Pozostaje zatem zapytać,
kiedy Arka będzie liderem.
- Sądzę że na koniec rundy
jesiennej. No, może nieco
szybciej.
- W prasie pojawiły się in
formacje, że chcecie ściągnąć
do Gdyni Andrzeja Goleckiego- Sprawa jest otwarta. My
mieliśmy taki zamiar tuż po
rozpoczęciu rozgrywek. Teraz
z propozycją odezwali się dzia
łacze Polonii. Nie sądzę jed
nak, abyśmy sfinalizowali
ewentualny transfer Goleckiego w tej rundzie.
- Czy w ogóle myślicie
o wzmocnieniach?
- Widzimy taką potrzebę,
ale najbardziej poszukujemy
napastnika. Jednak i w tym
przypadku do konkretnych
działań wrócimy dopiero
w przerwie zimowej. Wiele za
leżeć będzie od tego, jak za
kończy się dia nas runda je-

KUPONY MOŻNA WRZUCAĆ DO
skrzynek „Gratki":
Gdańsk, Centralne Biuro Ogłoszeń:
80886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7,
Gd.-Wrzeszcz, ul. Biała, róg ul. Wyspiańskiego
żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARMO? (przy targowisku).
Gd.-Wrzeszcz Jl. Dębinki.
(przy wejściu do Szpitala Klinicznego nr 1),
1 Kup "DZIENNIK BAŁTYCKI"
Gd.-Przymorze, ul. Chłopska (przy targowisku),
Gd.-Zaspa ul. Jana Pawia II (przy gtównym
wejściu do szpitala),
Gd.-Zaspa, ul Rzeczpospolitej (przyETC-fryzjer).
^ Wytnij kupon
Gdynia, Biuro Ogłoszeń, ul. Władysława IV17,
Gdynia, Biuro Ogłoszeń, ul. Świętojańska 141 b,
Wrzui wypełniony kupon do i
Sopot, Biuro Ogłoszeń, ul. Kościuszki 61.
przy Biurze Ogłoszeń "DB" IUD wyślij listem, kartką pocz
Pruszcz Gdański, Biuro Ogłoszeń
tową tak, abv trafił do czwartku, do godz. 12 do Biura
ul. Tysiąclecia 8,
Ogłoszeń, IUD skrzynki „Gratki"
Tczew, Biuro Ogłoszeń, ul. 1 Maja 4,
Elbląg, Biuro Ogłoszeń, ul. Łączności 3,
Ogłoszenie ukazuje się w „Gratce"
Starogard Gdański. Biuro Ogłoszeń,

- dodatku do „DB" za darmo

ocenia

Arka
ataku ii

spis rubryk i podrubryk

Gdańszczanie
mistrzami świata

(Paw)

Wysokie zwycięstwo lll-ligowej Arki Gdynia nad Go
plan^ Inowrocław 4:1 wy
raźnie poprawiło nastroje
sympatyków żółto-niebie
skich i w samym klubie. Do
tego wszyscy obserwatorzy
tej potyczki byli zgodni, iż
był to ciekawy mecz, a go
spodarze zagrali naprawdę
dobrze. Zatem można przy
puszczać, że w drugiej części
rundy jesiennej Arka zaata
kuje pozycję lidera tabeli.
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DOWE CENY

Jak można zaoszczędzić 70 procent koszfów ogrzewania...

Mieszkania

Podczerwień zastępi c.o.?
W dobie szybkiego wzrostu cen nośni'
ków energii sprawa ograniczenia kosztów
ogrzewania nabiera pierwszorzędnego
znaczenia. Dopiero niedawno pojawiła
się na naszym rynku, znana na świecie już
od kilkudziesięciu lał nowa oferta bardzo
efektywnego ogrzewania.
Jest ona przeznaczona wyłącznie do wiel
kogabarytowych pomieszczeń, bowiem mi
nimalna wysokość pomieszczeń,w którym
można ją zastosować wynosi 4,5 metra. Jest to
„dziwny" system ogrzewania. Dziwny, bo
wiem tym bardziej efektywny im wysokość
pomieszczeń ogrzewanych wyższa. W zasa
dzie nie ma znaczenia dla sprawności tego
systemu jak ocieplone są ściany tych pomiesz
czeń, czy podłoga ma izolację termiczną czy
też nie. Bajki? Otóż nie. Rzecz w wyborze
medium czyli czynnika, który ogrzewa po
mieszczenie. We wszystkich powszechnie do
tychczas stosowanych systemach ogrzewane
jest najpierw powietrze, które następnie od
daje ciepło ludziom i przedmiotom znajdują
cym się w tym pomieszczeniu.

Jak to działa?

-i

Jeden z największych obiektów handlowych został otwarty 12 września w Oberhausen w Nadrenii-Westfalii. Centrum
handlowe o powierzchni 22 000 m kw. mieści ponad 200 sklepów, 30 restauracji, kino z 9 ekranami i miejsca
parkingowe dla ok. 10 tys. samochodów. W Polsce, w związku z ogromnymi podatkami (i ich oczywistą kumulacją,
bo nie widać aby były wykorzystywane) - obiekty wkrótce będą dużo piękniejsze.

System, o którym tu mówimy działa nato
miast tak jak Słońce wysyłając promieniowa
nie podczerwone. Źródłem promieniowania
jest promiennik zasilany gazem ziemnym lub
propanem z butli. Promiennik umieszcza się
możliwie wysoko pod stropem, aby objął on
swym działaniem jak największą powierzch
nię. Promiennik emituje promieniowanie pod
czerwone, które dopiero po zaobserwowaniu
przez przedmioty znajdujące się na jego dro
dze zamienia się na ciepło. Identycznie Słoń
ce ogrzewa Ziemię.Przypomnijmy sobie bar

dzo mroźny, ale słoneczny dzień. Jeśli tyl
ko nie było wiatru to możliwe było nawet
opalanie się w stroju mocno niedbałym i to
wszystko przy ujemnych temperaturach!
Tak więc, aby zapewnić poczucie ciepła nie
trzeba wcale grzać całego powietrza w po
mieszczeniu - tym bardziej że i tak to cieplejsze powietrze uniesie się w górne strefy pomieszczenia, czyli tam gdzie jest najmniej
potrzebne. Mało tego, nie musimy ogrzewć
całej hali, a jedynie te jej obszary, gdzie zależy nam na wyższej temperaturze. Same
zalety? Nie, są też niewątpliwe wady.

I
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Aby nie było zbyt pięknie

Do nich należy z pewnością konieczność
rozprowadzania gazu rurami po całym
ogrzewanym obiekcie. Nakłada to obowią- |
zek stosowania rozlicznych zabezpieczeń. \
Pamiętamy wszyscy, szczególnie w Gdań- J
sku, niszczycielską moc gazu... Są jednak
możliwości w pełni bezpiecznego używa- |
nia instalacji gazowych i takie w systemach i
ogrzewania podczerwienią są stosowane.
Wadą systemu jest też brak możliwości stoso
wania promienników w małych lub niskich
pomieszczeniach. Ale w kościołach, halach
produkcyjnych, hangarach, halach magazy
nowych, salach widowiskowych lub sporto
wych, zajezdniach, fermach - nie znajdziemy
oszczędniejszego sposobu ogrzania.

Chłodna kalkulacja

Koszty ogrzania jednego metra kwadrato
wego powierzchni szacowane są na 2 do 3
złotych miesięcznie. To bardzo dobry wskaź
nik. Pamiętajmy,że możemy efektywnie grzać
tylko te „metry", które chcemy - i tylko wte
dy ,gdy jest to potrzebne. System ogrzewania

Fot.HeinzDucklau

Barometr nieruchomości
Mieszkania (starówka gdańska]

W każdym mieście są dzielnice lepsze i gorsze,gdzie ceny różnią się od siebie nierzad
ko kilkadziesiąt procent. W każdym jednak mieście starówka należy do najdroższych (al
bo wręcz jest najdroższą dzielnicą). Starówka jest swoistym barometrem cen nieruchomo
ści w mieście, a nawet świadczy o dynamice rozwoju całego miasta (więcej inwestycji gwałtowniejszy wzrost cen mieszkań). Nie inaczej jest również w Gdańsku,gdzie średnia
cena mieszkań na starym mieście wzrosła od stycznia 1996 r. o ok. 30 proc. przewyższa
jąc swoją dynamiką resztę miasta. Zaobserwować można przy tym wyraźny trend do na
bywania lokali w tym rejonie, jako swoistej lokaty kapitału. Średnia cena 1 metra kwadra
towego w lokalach mieszkalnych osiągnęła 1500-1600 zł. Oczywiście zdarzają się lokale
zarówno substandardowe, które sprzedawane są po ok. 1000 zł jak i ponadstandardowe,
gdzie ceny transakcyjne oscylują wokół 2000 zł za 1 metr kwadratowy. Wielkim powo
dzeniem cieszą się lokale usytuowane na parterach, szczególnie przy głównych ciągach spa
cerowych, z uwagi na możliwość adaptacji na lokale usługowe. Tutaj ceny transakcyjne
zależą pr/ede wszystkim od lokalizacji i w zasadzie nie można mówić o średniej cenie, gdyż
każdy z nich traktowany jest indywidualnie.

Arkadiusz Skiucki

PAPY

podczerwienią ma jeszcze jedną ogromną za
letę - działa natychmiast to znaczy po włącze
niu efekt grzania występuje bez zwłoki, nie
trzeba przecież nagrzać w kotle wody, która
ogrzeje grzejniki, które... itd.
Brak bezwładności systemu sprawia, że
jest on bardzo podatny na układy regulacji.
To również, przy dobrych termostatach, źró
dło bardzo znaczących oszczędności. Niejako
przy okazji pojawiają się i inne zalety: nie ma
dodatkowej cyrkulacji powietrza i kurzu
w ogrzewanym pomieszczeniu, nie powodu
je się wysuszania powietrza, nie ma również
strat na przesyle energii. Nakłady jakie trzeba
ponieść na instalacje gazowego ogrzewania
podczerwienią są niebagatelne, bowiem dla
przykładu dla hali produkcyjnej średniej
wielkości koszt instalacji przy wykorzysta
niu osprzętu najbardziej renomowanej ame
rykańskiej firmy Solaronics wyniesie oko
ło 45 do 50 nowych zł na każdy metr
kwadratowy ogrzewanej powierzchni (nie
uwzględniając ceny zbiorników na gaz płyn
ny). To dużo, ale zważywszy oszczędności
na kosztach eksploatacji dochodzące nawet
do 70 proc. w stosunku do ogrzewania kon
wencjonalnego dojdziemy do wniosku, że
wystarczą maksimum dwa sezony, aby inwe
stycja się zwróciła.

Dla kogo ta podczerwień?

Przy wznoszeniu nowych obiektów wy
bór jest ozupełnie oczywisty - ogrzewanie
podczerwienią jest bezkonkurenycjne. Każ
dy kto chce płacić 30 proc. tego co dotych
czas za ogrzewanie powinien zainteresować
się tą nowinką. Pozostaje tylko żal,że nie da
się zastosować ogrzewania podczerwienią
w mieszkaniach, pomieszczeniach biuro
wych czy sklepach. Każdy z nas też chętnie
oszczędziłby kilkadziesiąt złotych miesięcz
nie w swoim M-3. Marzyciele...

Strzałkami zaznaczono źródła emisji promieniowania podczerwonego.

Wełna mineralna
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łONDULINE

V60S4

- 6,36 Zł/m2

G200S4
PYES4G200

- 8,93 Zł/m2
-11,88 Zł/m2

2)

krycia ceny od*

VELUX

do poddaszy

J&oyDoZ S.A.mmm \

SIDING

Wyrób ekologiczny, tani w formie
PŁYT, MAT, OTULIN

V60S4 SS
G200S4 SS
PYE PV250S5 SS
PYE PV250S5 SS

- 6,84 Zł/m2
- 9,45 Zł/m2
-13,28 Zł/m2
-14,25 Zł/m2

(czerwone i zielone)
Osprzęt do układania pap zgrzewalnych

Proponujemy materiały o wysokiej jakości |
i atrakcyjnych cenach. \

* PŁYTY WARSTWOWE IZOLDACH .S" i .W" - do ociepleń dachów l tarasów
wierzchniego krycia, podkładowe, izolacyjne
* DYSPERBIT

* PAPY TRADYCYJNE -

ŚRODKI DO GRUNTOWANIA BETONU I RENOWACJI POKRYĆ DACHOWYCH ORAZ If PIKI NA ZIMNO

'

'

tel. 52-73-64
-Gdynia, tel. 21-30-21

If
i;!*!::

PRODUKCJA I SPRZED AZ ELEMENTÓW

hOrOal

ROLETY^SfE* BRAMY
antywłamaniowe
okna PCV i ALU
CHWASZCZYNO-TUCHOM 79 TEL./FAX

058

52 80 27

Gdynia PI. Kaszubski 1
(058) 20 OO 28
Gd.-Osowa ul. Biwakowa 6
(058) 52 71 95
Malbork ul. Koszykowa 9
(055) 72 27 07
Starogard Gd. ul. Traugutta 41
(069) 240 56
*?s>ory,e

ACO
FRANKISCHE
które oferuje PH ARSANzapewniając:

I.I.1
rlył,
i r i

KLINKIER

1 drenażach firmy

CEGŁY, PŁYTKI, STOPNIE

•nowoczesność
- trwałość
• szczelność
- niezawodność
- różnorodność
FACHOWE DORADZTWO
[pcpOMa^aOou^ ©cposotsteS tyattaltaą}

CENTRUM BUDOWLANE

IT, Gdańsk, ul.Maiynaiki
il.Maryiarki Polskiej
Polskiej 59,
59, Mu(0
teJJaxjP 58143
58) 43 15 70
70.

r

OFERTA DLA INWESTORÓW
PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH
0 systemach odwodnień liniowych firmy

)LACJA FUI
IZOLACJA
FUNDAMENTÓW • FONDALINE
deska podłogowa
paro- i wiatroizoiacje
OTULINY do IZOLACJI i OCIEPLEŃ papy termozgrzewalne
MATY PŁYTY
płyty gipsowo-kartonowe
folie dachowe i budowlane
r
PARAPETY: klinkierowe, żywiczne, marmurowe

10010712

aw

: inżynier
,panie

Spółka z o.o. rffęyljl/cJ

Maaazvnv: - Gdańsk Osowa,
~

ZAPRASZAMY NA TARGI H0USEBUIIDING 96 HALA 05, Stoisko 18
* ceny dotyczą zamówień hurtowych

Przedstawiciel Handlowy

83-314 Somonino, Osiedle Komara
tel. (058) 81-49-32, tel./fax (058) 84-13-15

Oprać. Jolanta Odrzy wolska

Jeśli dokuczyły Ci ostatnio ulewne deszcze - pomyśl

(elewacja)•

/ PŁYTY GIPSOWE, AKCESORIA, GIPSY.
/ CERAMIKĘ BUDOWLANĄ.
/ PAPY, LEPIKI, POKRYCIA DACHOWE.
/ CEMENT, WAPNO i INNE MATERIAŁY BUDOWLANE.
• WEŁNA MINERALNA GULFIBER

Domy
Gdańsk Osowa, wolno stojący, pow. 675
m kw., działka 1000 m kw., cena 200 tys.
zł
Gdańsk Siedlce, wolnostojący,pow. 250
mkw., działka 410 mkw.,cena 1983 tys. zł
Malbork, wolno stojący,pow. 180 m kw.,
działka 466 m kw., cena 60 tys. zł
Gdynia Chwarzno, szereg, pow. 220
m kw., działka 160 m kw.,cena 35 tys. zł
Gdynia M. Kack, wolno stojący, pow.
240 mkw., działka 400 mkw.,nowy, cena
150 tys. zł
Gdynia Wzg. św.Maksymiliana, wolno
stojący, pow. ok. 180 m kw., działka 777
mkw., cena 155 tys. zł
Kościerzyna, wolno stojący, pow. 100
m kw., działka 116 m kw., cena 54 tys. zł

Hurtownia/Biuro Handlowe, 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 37/38
tel./fax (0-58) 31 81 69, tel. (0-58) 31 88 26, godz. 8.00-16.00
Sklep nr 1,80-210 Gdańsk, aleja Zwycięstwa 43
tel. 32 12 59, godz. 10.00-18.00
Sklep nr 2,80-809 Gdańsk-Chetm, ul. Cieszyńskiego 38
tel. 32 78 00 w. 119, godz. 11.00-19.00

blachy trapezowe
blachodachówki

płyty bitumiczne

Gdańsk, ul. Sandomierska 38, tel. 058/31-82-61, 31-43-19
1) Papy podkładowe
ceny od*

Działki
Gdańsk Osowa, działka budów., uzbro
jona, pow. 400 m kw., cena 38 zV m kw.
Gdynia Cisowa,działka bud., nie uzbro
jona,pow. 8650mkw.,cena 19,6zł/mkw.
Chwaszczyno, działka budów., uzbro
jona, pow.730 m kw.,projekt domu,cena
25 zł/m kw.
Dębogórze, działka bud., pow. 976
m kw., uzbrojona, cena 14,8 zł/m kw.
Jastrzębia Góra, działka budów., pow.
900 m kw., uzbrojona,cena 38,5 zł/ m kw.

Rajmund Bukowiecki

(ISO 9001)

W. Quandt

M-2 Gdańsk Wrzeszcz,pow. 31 m kw.,
lllp. w IVp., cena 43,5 tys. zł
M-2 Gdańsk Przymorze,pow. 28 m kw.,
JVp. w Xp., cena 33,6 tys. zł
M-4 Gdańsk Ujeścisko,pow. 52 m kw.,
Ilp. w lllp., cena 60 tys. zł
M-5 Gdynia śródmieście,pow. 74m kw.,
VIłp. w Xp.. telefon, cena 77 tys. zł
M-3 Gdynia Grabówek, pow. 51 m kw.,
Iłp. w IVp.. telefon, cena 55 tys. zł
M-2 Gdynia Płyta Redł.,pow. 28 m kw.,
Ip. w 1 Vp.,cena 34 tys. zł
M-3 Gdynia Obłuże,pow.32m kw., Ip.
w IVp., ceną40 tys. zł
M-3 Gdynia Witomino,pow. 41 mkw.,
Xp. w Xp., cena 43 tys. zł
M-4 Gdynia Witomino, pow.57 m kw.,
Ip. w Xp., telcena 68 tys. zł
M-3 Gdynia Chylonia, pow. 45 m kw.,
IIIp. w IVp„ telefon, cena 47,5 tys. zł
M-4 Gdynia Wzgórze św. Maksymilia
na, pow. 130 m kw.parter w Ip.,telefon, ce
na 55 tys. zł
M-4 Rumia,pow. 60 m kw.,IVp. w IVp.,
telefon, cena 58 tys. zł
M-4 Sopot, pow. 85 m kw., parter wIIIp.,
tel., cena 125,5 tys. zł
M-4 Sopot dolny, pow. 74 m kw., Ip.
w Ilp., cena 78 tys. zł
M-4 Hel, pow. 62 m kw., Ip. w Ip.,cena
58 tys. zł
M-3 Tczew,pow. 38 mkw.,Ilp. w Xp.,
cena 38 tys. zł
M-3 Wejherowo, pow. 48 m kw., Ilp.
w IVp„ cena 44 tys. zł
M-3 Kartuzy, pow. 48 m kw., III p.
w nip., cena 42 tys. zł

Honorujemy Karty KLUBU "S"

10011661/30/23

lllMiCi
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. •PRZEDSIĘBIORSTWO
|
/
§ WIELOBRANŻOWE, Sp. z o.o.

IMPORT Z HISZPANII, WŁOCH 1 NIEMIEC ^

i I
V_^L
SPRZEDAŻ HURTOWA:
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 12
tel. (058) 23-52-86, tel./fax (058) 23-08-02.
SPRZEDAŻ DETALICZNA:
Sklep firmowy
Gdańsk, ul. Stągiewna 1
tel. 351-870
Sklep MTS s.c.
Gdynia, ul. Mściwoja 10. tel. 208-979

Jj

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

ru

ciiia handl°wa
,el.

G

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ŚRUBOWYCH
H1

JARMAREK&KUCHARSKl

niprska

058/24 81 44.

(?)
xS5/
METAL-C0MPLEX

aNTA G^-4101

UL. MARYNARKI POLSKIEJ 71
80-557 GDAŃSK
tel./fax 43-17-52
tel. 43-16-55 do 58
wew. 336

c<#
f Gdańsku

Gdańsk Chełm
Centrum Handlowe
ul.Cieszyńskiego 38 paw.18
tel. 32-78-00 w.118

czynne 730-152
„„ianas*i

J

eksp0ZyCii

ŚRUBY

MFBLE LA2IĘNKOWĘ

NOWY PUNKT SPRZEDAZY

Gdynia, Plac Kaszubski 19/21
tel.:61-18-00, 20-45-54 w.353

"WERBLINIA"

MEBLE
ans*

- CEGŁA PEŁNA KL. 150
- CEGŁA DZIURAWKA
- CEGŁA KRATÓWKA

- dowolne zestawy

- MĄCZKA KORTOWA

- dowolne kolot*y

ZAPEWNIAMY TRANSPORT

WERBLINIA k. PUCKA, tel. 0-58/738-788

- wysoka jakość

T
1

- atrakcyjne wzornictwo l

HURT DETAL

P^MOCJA Mcę ^

!>-tró8 przy zakupie
powyżej :

- 800,00 zł - transport gratis

1400,00 zł - montaż mebli gratis
2000,00 zł - rabaty

OM
SIED1
IESZKANIE

Str.18

erminy w urzędzie

Śmietnik raz jeszcze

Propozycja nr 4 to śmietnik narożny. Na czterech murowa
nych słupach położono czterospadowy dach pokryty czerwoną
dachówką. Pola między słupami wypełniono żelazną kratą wraz
z furtką. Taki śmietnik musi - co jest oczywiste - pasować do
domu, elewacji i reszty ogrodzenia.Może on być jednak elemen
tem wyraźnie ozdobnym, skrywającym w sobie „nieczystą"
funkcję.

SZAFY, GARDEROBY, WNĘKI
Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI
KOMANDOR

KOMANDOR

Architekt wnętrz Bogusław Żukowski

DOM OSIEDLE MIESZKANIE redaguje Sławomir Bibulski

W przyszłym tygodniu
Czytelników naszego
DOMU czeka miła
niespodzianka...
Modernizacja japońskiego ogrodu
Ambasador Japonii - Nagao Hyodo oglą
dał Ogród Japoński we Wrocławiu, w którym
od lipca br. prowadzone są prace rewalory
zacyjne pod kierownictwem japońskiego eks
perta - Yashiki Takamury.Otwarcie ogrodu
przewidziano na maj 1997 r.W ogrodzie po
wstały już kaskady, strumyki i alejki. Do
maja w ogrodzie mają stanąć mostki, herba
ciarnia i japońska brama. Na wiosnę zapla
nowano zasadzenie roślinności sprowadzo
nej z wyspy Hokkaido, gdyż wyspa ta ma
klimat zbliżony do polskiego.
Ogród stworzyli w 1913 r. Niemcy, przy
współpracy Japończyków. Później był on
wielokrotnie przebudowywany - jak sądzo
no - z zachowaniem reguł japońskiej sztuki
ogrodowej.Dopiero 3 lata temu okazało się,
że wręcz przeciwnie. Japońscy specjaliści,
poproszeni przez wrocławskich architektów
o konsultację, łapali się za głowy. Ostatecz
nie Japończycy postanowili stworzyć ogród
niemal od podstaw. W Gdańsku, niestety,
podobnej atrakcji nie ma...

(a)

PPHU„STOREM

ŚMJ?

PORTA KMI POLANO

W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY
W CENACH PRODUCENTA
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE

„GERDA"
„METALPLAST LESZNO"

MECHANIZMY DRZWI SUWANYCH

„HELLAF0RM"

Gdynia, ul. Śląska 35/37
tel. 21 1916,21 17 29

GDAŃSK-WRZESZCZ, UL. PARTYZANTÓW 27A
T R A N S P O R T G R A T I S 10007745/12/23

PRZECIWWŁAMANIOWE DRZWI
Z IZRAELA!!!

Szafa szafą
ale drzwi jakie...

* ATESTY * 2-LETNIA GWARANCJA
* ZNIŻKI W UBEZPIECZENIACH * RATY
mmmwPMimw&mt

TCZEW, ul. Wąska 2,
tel. 31-37-84
PRUSZCZ GDAŃSKI,
ul. Chopina 36, tel. 82-48-93
STAROGARD GDAŃSKI,
Osiedle 60-lecia ONP 1e,
tel.291-96

Drewno

* tarcica - deski, krawędziaki, konstrukcja dachowa
* elementy konstrukcji budowlanej

EKO-CENTRUM

Meble

* meble sosnowe z litego drewna
* sprzedaż w systemie ratalnym

AGRiCO LARIMA

Akcesoria
Meblowe
Płyty
Meblarskie
Parkiet

* akcesoria meblowe i wykończeniowe pomieszczeń
* wkręty, narzędzia, art. chemiczne

FIRST

* laminowane, pilśniowe, wiórowe
* blaty, parapety, panele podłogowe - 43 zł

D0M0

* mozaika dąb, buk oraz lakiery i kleje
* profesjonalne wykonanie

PARKIET

41-25-54

41-25-54

4548-36

LAFIN

* oświetlenie, osprzęt, przewody
Artykuły
* telefony, grzejniki elektryczne
Elektryczne
* bojlery, przepływowe podgrzewacze wody
Technika
* grzejniki elektryczne i c.o. PURM0
Grzewcza
* kotły BERETTA, instalacje ciepłownicze
Ogrzewnictwo
Stolarka Budowlana * zamki, klamki, kłódki, zawiasy, okucia mosiężne
Płyty Kartonowo * konstrukcje, osprzęt „
Firmy RIGIPS hurt detal
* sufity podwieszane
Gipsowe
* kasy pancerne, sejfy ognioodporne, kasetki na pieniądze
Kasy, Sejfy

AMPER

41-46 54 W.4

% KASIA
44-10-30

z. lustrami 4 s^ftefent* ptyl

FUNKCJONALNE I NOWOCZESNE
ZABUDOWY WNĘTRZ oraz BALKONÓW

SZYNGOFOL
Miszewo 49, 80-297 Banino, tel./fax (0-58) 81-74-73

OFERUJE w sprzedaży
i montażu: •papy zgrzewalne import.

•dachówkę bitum.
•rynny, rury spustowe z aluminium,
•obróbki blacharskie z aluminium,
•okładzinę elewacyjną - SIDING
•materiały hydro - termoizolacyjne IZ0LMAT Gd.

Wykonujemy
bezpośrednio u Klienta \'
na maszynach USA
rynny i rury spustowe \
aluminiowe w 3 kolorach
o dowolnej długości

ul. Sikorskiego 2
83-000 Pruszcz Gdański

GPRD S.A.
ROKZAŁ. 1952

tel. 82-22-61/64 w. 17, 30, 50
fax 82-36-82

Technika diamentowa

SERWISER

SPRZEDAJE:

KARGIPS
41-23-80

G0BI

* sejfy domowe, szafki na klucze

* szafy: aktowe, kartotekowe, BHP, biurka,
* regały magazynowe, kosze metalowe

G0BI

* pracownia oprawy obrazów, szeroki wybór ram i passepartout
* sprzedaż obrazów, reprodukcji i plakatów - katalogi

PEJZAŻ

4146-54 w. 8

PRODUCENT: ALUDOR s.C.
Pruszcz Cd., ul. Podmiejska 5, tel. 82-20-33
Ekspozycje:
"MAJSTER" - Gdynia, ul. Świętojańska 139
"BOVA" - sklep meblowy Gdańsk, ul. Chmielna 74/76
CENTRUM TARGOWE: stoisko 35, Gdańsk, ul. Beniowskiego 5
"STOREM" salon drzwi, Gdańsk, ul. Partyzantów 27A

Oddział Transportu i Maszyn

52 0612
48-75-33

NAJLEPSZE MMMM - PRZESUWNE
SKŁADANE! OTWIERANE

PHUP

44-19-59

Sauny Fińskie
* piece, akcesoria, projektowanie, montaż
Centralny Odkurzacz * firmy BEAM najtańszy w Polsce, cena z montażem od 3 500 zt

raum

DYSTRYBUTORZY
Gdańsk: NOWEL, Rzepichy 34 - 57 07 80
Tczew: SAKOR, Żwirki 46 - 31 05 64
Słupsk: WIP-POL, Stary Rynek 3 - 42 66 49
Kartuzy: 81-47-42

GDAŃSK, UL. BENIOWSKIEGO 5
TEL./FAX 52 00 71 w. 22-65

Wykończenie i wyposażenie wnętrz

PARTNER
RĘCZNE PIŁY - napęd spalinowy

DO BETONU -ŚREDNICATARCZY300-400n
UU Bt IUNU . GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 120-140

ASFALTU I STALI -waga 9,3-14,2 kg

SUEpne
n GRUNTU
n ^n 14-58 kN
DO
ASFALTU "Ł
I KOSTKI -waga
BRUKOWEJ 78"470

ZAG

Ę

Z

- maszyny do cięcia
- tarcze diamentowe
- koronki diamentowe

emm

090 501-104

ZAPRASZAMY

kj AR7Fn7lA
^

HYDRAULICZNE

- AGREGATY HYDRAULICZNE
RĘCZNE MŁOTY UDAROWE
KLUCZE HYDRAULICZNE
POMPY ZATAPTALNE

WYKONUJE:

- cięcie ścian

EKO-CENTRUM
(dawny tartak)
ul. Kościuszki 6
Gdańsk-Wrzeszcz;
tel. 41-46-54

Międzynarodowy koncern budowlany
„Ytong" otworzył w Ostrołęce wytwórnię
materiałów budowlanych. Plany zakładają, że
roczna produkcja fabryki wyniesie 180 tys.
metrów sześć, betonu komórkowego.
Fabryka powstała na bazie zakładów na
leżących do zlikwidowanego przedsiębior
stwa „Prefabet". Udziałowcami założonej
w marcu 1995 r. spółki „Ytong Ostrołęka"
jest Skarb Państwa,który wniósł zakład pro
dukcyjny (34 proc. udziałów), oraz „Ytong
Holding" Gmbh z siedzibą w Monachium,
który zainwestował początkowo 8,2 min DM
(66 proc. udziałów),a obecnie jego nakłady
inwestycyjne wzrosły do 10 min DEM.
„Ytong" to międzynarodowy koncern,
działający od 70 lat w 28 krajach. W 44 wy
twórniach produkuje rocznie 8 min metrów
sześć, betonu, zysk firmy sięgnął w ub.r. 64
min DEM brutto.

teiyfax 45
tel. 46 00 70

4±" <P*

Metalowe Meble
Biurowe
Obrazy

„Ytong", czyli beton w Ostrołęce

Każdy z nas ma co jakiś czas do czynienia z urzędami. Warto więc jak sądzę od czasu
do czasu pokusić się o swoisty przewodnik po korytarzach i gabinetach urzędów. Powszech
nie narzekamy na długotrwałe załatwianie spraw w urzędach. Sprawne ich rozpoznawa
nie to nie tylko względy ekonomii postępowania, ale w wielu wypadkach to sprawa „ży
cia lub śmierci".
Kodeks postępowania administracyjnego na
Jak obliczany jest termin do spełnienia okre
kłada na organa administracji obowiązek zała ślonych czynności?
twienia spraw bez zbędnej zwłoki.Co to oznacza?
Jeżeli początkiem terminu obliczanego
Oznacza to, że rozpoznanie spraw wymagają w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu
cych przeprowadzenia postępowania wyjaśniają tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym
zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyzna
cego powinno nastąpić nie później niż w ciągu
miesiąca (spraw szczególnie skomplikowanych czonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Je
- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy). Wszel żeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo
kie pozostałe sprawy, a w szczególności spra wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa
wy, któremogą być rozpatrzone w oparciu o do się najbliższy następny dzień powszedni. Ter
wody przedstawione przez stronę łącznie min uważa się za zachowany, jeżeli przed jego
z żądaniem wszczęcia postępowania lub w opar upływem nadano pismo w polskimurzędzie poczciu o fakty i dowody powszechnie
towo-telekomunikacyjnym lub złożono
znane lub znane z urzędu organo
w polskim urzędzie konsularnym.
^
Co zrobić, jeżeli termin nie zowi, przed którym toczy się po
stępowanie, winny być roz
stal zachowany?
patrzone
przed
tym
Kodeks postępowania admi
terminem. Co więcej,
nistracyjnego stwarza
obowiązkiem organu
możliwość przywrócenia
w przypadku niezałaterminu na prośbę zain
twienia sprawy w poda
teresowanego, jeżeli
uprawdopodobni on,że
nych wyżej terminach
jest zawiadomienie stro
uchybienie nastąpiło bez
ny, z podaniem przyczyn
jego winy. Prośbę o przy
zwłoki i wskazania konkret
wrócenie terminu należy
nego terminu załatwienia
wnieść w ciągu siedmiu dni od
sprawy. Jednak zgodnie z art.
dnia ustania przyczyny uchybienia
35 § 5 k.p.a.do terminów tych nie
terminu. Jednocześnie jednak należy
wlicza się terminów przewidzianych
wraz z wniesieniem prośby dopełnić czyn
dla dokonania określonych czynności,
ności, dla której określony był termin.
okresów zawieszenia postępowania oraz
Na wstępie wspomniałem o ekonomii. Ku
opóźnień spowodowanych z winy strony
przestrodze urzędnikom - wyrok Sądu Naj
czy z przyczyn niezależnych od organu.
wyższego, który został wydany w składzie 7
Należy równocześnie zauważyć, że organa roz sędzów: „Zwłoka właściwego organu w zała
poznające sprawy bardzo często uciekają się do twieniu sprawy sprzedaży lokalu mieszkalnego,
nieuzasadnionego zawieszenia postępowania. w terminie określonym w art. 35 k.p.a. może
Stronie służy wówczas zażalenie na postanowie uzasadnić odpowiedzialność za szkodę wynikłą
nie o zawieszeniu postępowania. Zażalenie przy ze wzrostu ceny lokalu"(wyrok z dnia28.09.1990
sługuje również stronie w wypadku niezałatwie- IIICZP 33/90 OSNCP/91/1/3).
Tak więc nie tylko błędnedecyzje kosztują, ale
nia sprawy w określonym terminie.
Ale terminy wiążą nie tylko urząd, alerównież również może kosztować brak decyzji...
i strony postępowania. Poniżej kilka podstawo
Arkadiusz Skłucki
wych informacji na ten temat.

Zabudowa wnętrz na dowolny wymiar
LUSTRA • DRZWI PRZEJŚCIOWE

GDAŃSK, ul. Prusa 2,
tel. 41-80-86
Wiefió Młyn, box 54,
tel. 31-10-34 w. 382
ul. Grunwaldzka 586
tel. kom. 0-90 50 84 63

Opiłki

Zdaniem prawnika praktyka

Jeden temat architekta

Wiele osób, które się właśnie budujq, chce zdqżyć z in
westycją do końca roku, gdyż w przyszłym zmienia się i to
niekorzystnie system odliczeń finansowych. Przyspieszajqc tempo realizacji domu nie wolno zapominać o ogro
dzeniu i związanych z tym elementach wyposażenia pose
sji, takich jak furtka, brama, domofon, skrzynka na listy,
skrzynka przyłączeniowa energetyczna no i śmietnik...
Do tematu śmietnika wracamy co jakiś czas i muszę powie
dzieć, że widzę zmianę w myśleniu o tym elemen
cie w realizowanych domach. W wielu gazetach
spotyka się dodatki typu poradnikowego, a i te ca
le poświęcone wnętrzom, ogrodom i budownictwu
w ogóle poruszają od czasu do czasu ten temat. Jest
on ważny, bo spotykamy się z nim codziennie i ni
gdzie na świecie nie został wyeliminowany w cało
ści.
Będąc kiedyś na Białorusi zdziwiłem się, że na
osiedu nie ma śmietników. Powiedziano mi,że sa
mochód odbierający śmieci przyjeżdża na określo
ną godzinę i wszyscy pozbywają się śmieci. Rozwią
zanie takie sobie. Pozostawianie na ulicach sterty
czarnych plastikowych worków też nie jest szcze
gólnie estetyczne. Jak z tego wynika jesteśmy ska
zani na śmietnik i musimy uczynić go sobie przy
jaznym, gdyż nie mamy innego wyjścia.
Dziś proponuję cztery rozwiązania śmietnika
wkomponowanego w ogrodzenie, stanowiącego
element architektury obiektu, z którego wygodnie
możemy korzystać. Kiedyś pisałem o śmietniku
śluzie, dostępnym od strony posesji i od ulicy i ta
kie rozwiązanie polecałbym. A to dlatego, że do
śmietnika możemy wyjść w kapciach i to w dość nie
dbałym stroju, będąc niewidocznym (zależnie od
ogrodzenia) od strony ulicy. Ekipa, która wywozi
śmieci nie musi wchodzić na teren posesji i odbie
ra śmieci od strony ulicy .
Propozycja nr 1 to śmietnik wydzielony z muro
wanego ogrodzenia, przesłonięty drewnianą pio
nową żaluzją, a od góry przykryty prostym jedno
spadowym daszkiem. Jest to prosta i funkcjonalna
konstrukcja.
Propozycja nr 2 to inna wersja powyższego wa
riantu. Większa zasłonięta bramą z prawie pozio
mym daszkiem.
Ilustracja nr 3 to wnęka w murze zakryta furtką
od strony ogrodu i ulicy. Całość przykryta dachem
z dachówek. Jest to bardzo rozbudowana wersja
dużego i mocno schowanego śmietnika. Można by
się zastanowić, po co dach nad śmietnikiem. Dachy,
które przykrwają śmietnik powodują, że śmieci nie
nagrzewają się nadmiernie, nie pada na nie deszcz
i śnieg i nie wywiewa ich wiatr, mają więc dachy
swoje uzasadnienie nie tylko estetyczne.

17 września 1996

podłóg
stropów
- wiercenie otworów do 0 60 cm
STOP ZAMKNIĘTY MOST

ir

ul. GRUNWALDZKA

REGENERUJE: koronki diamentowe

Bovti

81-327 Gdynia, ul. Wolności 20
tel./fax: (0-58) 21-98-24, 21-99-64

10011244/80
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JUŻ 5 LAT NA RYNKU

„RADUNIA"(<J

okna, drzwi **doh*»l
witryny
z PCV VEKA,
OGRODY ZIMOWE
ROLETY ALUMINIOWE
- ceny fabryczne
- pomiar, montaż
§

tel./fax 41-87-89

ooii2<2

"EIUERPOL"

tel. 71-52-26, tel./fax 71-02-28

Gdańsk
ul. Siennicka 30/40
tel./fax 35-92-38

Biuro Handlowe: Gdynia ul. Morska 101, tel. 270 032
Biuro Handlowe: Puck ul.Sychty 25

Profile REHAU, PANORAMA, okucia WINKHAUS

- LEKKIE, ROZPIĘTOŚĆ do 7,2 m

W

GDAŃSK, ul. Wielopole 6
tel. 474-802 wew. 319
GDYNIA, ul. Energetyków 1
tel. 20-49-18

Z PCV
SYSTEM"VEKA"

PRZEDSIĘBIORSTWO

PRODUKCYJNO-USŁUGOWI

Sopot
ul. Tatrzańska 19
tel./fax 51-80-27

Wejherowo
ul. Obr. Helu
tel. 72-33-53

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 139
tel7fax 058/45-79-15

• ekologiczne, z drewna
sosnowego, klejonego
warstwowo
• impregnowane próżniowo
drewno
• malowane nawierzchniowo
farbami przyjaznymi
środowisku firmy AKZO NOBEL
• okucia firmy SPILKA czynią
konserwację i mycie okna
łatwiejszymi i bezpieczniejszymi
• oszklenie termoizolacyjne f-my
PILKINGTON

Gdańsk, ul. Krzywoustego 35/2
tel7fax 058/57-23-91

PRODUKT POSIADA
CERTYFIKAT QA ISO 90C2

PRZEDSTAWICIELSTWA HANDLOWE

4v

Wykonujemy na zamówienie:
okna, drzwi, witryny, ścianki,rolety
• w dowolnych kolorach i wymiarach
• zapewniamy fachowy montaż
• udzielamy gwarancji na okres 5 lat

Elbląg, ul. Ratuszowa 10
teUfax 055/32-58-79

SCAN-TRADE Sp. z o.o.,

OFERTA SPECJALNA•CENY PRODUCENTA

GRZEJNIKI C.O. • INSTALACJE C.O.

IORMEI

OKNA I DRZWI

PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. GRUNWALDZKA 62
tel. 82-30-75
tel./fax 82-35-52

„.
.
Producent

S/A.

rrm

okien i drzwi z PCV

Producent:

firm niemieckich

sp.zo.o.

81-571 Gdynia

AUBI i REHAU

ul. Chwaszczyńska 172
tel./fax 29-00-36

syp-RAS

Z'sV/sVkfi

•GDYNIA
ul. I Armii Wojska Polskiego 13
(budynek Budimexu),
tel. 201-761 wew. 118,106

Biuro Handlowe:

•GDAŃSK
ul. Wały Jagiellońskie 2/4
(budynek Lotu)
tel. 31-81-54, fax 31-71-34

DRZWI OKNA
WITRYNY
F©¥
ALU

•ELBLĄG
ul. Zielona 1
tel.(055)32-56-58
fax 33-60-67

Z OKAZJI OTWARCIA NOWEGO PUNKTU SPRZEDAŻY

CENY PROMOCYJNE
RABAT DO 10%

PROFIL, GDYNIA, UL. MORSKA 4A
TEL./FAX 297 173, 21 15 06

ul, Lnłnna 14
(wejście od ul. Morskie#
tel. 23 71-09
„
S

mmm

GDAŃSK, UL. SŁOWACKIEGO 83
TEL 41 34 48 w.16od 9.00 do 16.01

&

iipkaGiir supliko

(3

-witryny sklepowe
•parapety
• rolety zew.

Przyjdź do „Jandy"
Zamów okna
Niespodzianka
Ciebie spotka

FLOPOL

84-240 Reda Pieleszewo
ul. Ogrodników 30
(wejście od ulicy Wejherowskiej, trasa Reda-Wejherowo)
Tel./fax 090 50 33 09, Tel. 78-63-77, Tel./fax 78-63-69

<a

WYSOKA JAKOŚĆ - NISKA CENA

ęr\ i

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
84-230 Rumia, ul. Młyńska 8, ul. Sobieskiego 14
—.® tel. 710-037, 711-845, tel./fax 712-282
STtŁ 81-323 Gdynia, ul. Morska 65, tel. 61-24-57
__ _ £
I 81-858 Sopot, ul. 3 Maja 56, tel. 50-29-68
= ==
83-100 Tczew, ul. Wojska Polskiego 17, tel. (0-69) 31-25-34

m

OKNA PCV
STOLARKA ALUMINIOWA
OFERUJEMY do odbioru z magazynu

OKIM A PCV DREWNO

okna i drzwi typowe
z PCV i ALUMINIUM oraz

OKNA PCV „PANORAMA" 1,5x1,5 m 430 zł + VAT (RU+S)
BAUTECH

atesty ITB PZH
Sopot, al. Niepodległości 675
teiyfax 51-11-07
tel. 51-13-75

Polecamy:
- ścianki kartonowo-gipsowe
- sufity podwieszane wszystkich
typów
- skosy
- docieplanie wnętrz
- montaż stolarki budowlanej
- podłogi
2oi

$3-300 Kartuzy, ul. Kościerska 13
tel./fax 81 23 92, 81 40 02, 81 44 87

PRODUKUJE:

PARAPETY
HURT • DETAL

DRZWI "PORTA"
CENY FABRYCZNE

PRZYJMUJEMY zamówienia na:
okna, drzwi, witryny sklepowe,
ścianki działowe, boksy biurowe,

MARDOM S.C.

-gg

DOWÓZ GRATIS, TYPOWE ORZWI OD RĘKI

ogrody zimowe
DGG Gdańsk
ul. Marynarki Polskiej 59
tel./fax 46-47-55

DGG Reda
ul. Drogowców 5
tel./fax 78-35-20

83-000 - Pruszcz Gdański
( NOWY ADRES)

OKNAl

ul. Łukasiewicza 2

tel. /fax 82-35-59
tel.82-22-51 w.224

DACH-DER
NAJWIĘKSZY WYBÓR POKRYĆ DACHOWYCH

OFERUJEMY
•PROFILE THYSSEN•OKUCIA WINKHAUS

SZYBizes
MEBLE SKLEPOWE
z Aluminium
^
antywłamaniowe i kuloodporne

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

IRATO

Zapraszamy

:i§

MARKIZY PRZECIWSŁONECZNE
REKLAMY ŚWIETLNE, SZYLDY ITD.

W

system Panorama i H KÓMMERLING

|l SPRZEDAŻ RATALNA •KRÓTKIE TERMINY WYKONANIA •5-LETNIE GWARANCJE •

ŻALUZJE PIONOWE I POZIOME
ROLETY ANTYWŁAMANIOWE

OKIUA*^

ATOAH£€¥JJME CIEOT2

OFERUJEMY RÓWHIEŻ

PRODUKCJA

tel. 52 00 71 w. 2253

OKNA, DRZWI, WITRYNY

fet

OKNA / PCV

• GDAŃSK-KIEŁPINEK
ul. Szczęśliwa 22,
tel. 475-287,
fax 475-288

ul. Beniowskiego 5,

oraz: • OKNA DREWNIANE TYPU EURO • OKNA PCV • PARAPETY
• OŚCIEŻNICE • PODŁOGI • LISTWY • DRABINY • KOTŁY C.O.
• FARBY • KLEJE • I INNE WYROBY DLA DOMU

iSSiiii
JANDA

80-832 Gdańsk,

Okna na cale życie
- kup w TERRAZYCIE R.4910

UWAGA! Nowy sposób wietrzenia! (Bez otwierania okna)
83-260 KALISKA, ul.Długa 3, tel7fax (0-69) 89-267, tlx 512480 OLA PL
10007175

• Okucia obwiedniowe SELVE • Szyby z ARGONEM •

OKNA
Z NAJZIMNIEJSZEGO
ZAKĄTKA EUROPY:

PCV - ALUMINIUM

SPÓŁKA Z O. O.

• System KBE, Panorama •Produkcja, sprzedaż, montaż •

#2*•

^ O r d \ °

Okna
Drzwi
Witryny

PRODUCENT STOLARKI-Ola
STROPY PREFABRYKOWANE

oMj)

produkcja, montaż
profil: PANORAMA, KÓMMERLING
atrakcyjne ceny, krótkie terminy

PRODUKCJA, MONTAŻ,
SERWIS,

=

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Zawiszy Czarnego 18 §
(wejście od ul. Białej)

M&S Gdynia
ul. J. Dantyszka 5,
tel./fax (0-58) 23-48-41

n

OKNA DRZWI PCV

jyammnnm

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE
84 - 230 RUMIA ul. Dolna 23

Str. 19

ATRAKCYJNE
CENY

POLECA PRODUCENT
OKNO SA Gdańsk, Grunwaldzka 76/78
tel. 45-33-45,41-12-31 wew. 344

•Dachówki ceramiczne i cementowe
•Gąsiory do dachówek i pełen zestaw asortymentów
•Cegfy licowe elewacyjne •Bitumiczne płyty faliste
•Taśmy uszczelniające "EkobiT
•Papy zgrzewaine i sprzęt do ich układania
•Folię dachową zbrojoną (zastępującą deski i papę)
•Okna i wyfazy dachowe •Rynny PCV
•Schody strychowe
•Środki do konserwacji pokryć dachowych

iooio38t
POMIAR • MONTAŻ • SERWIS

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, pon.-pt. 8.00-16.00; (
Pruszcz Gdańsk!, Tysiąclecia 8, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja 4, pon.- pt. 8.00-16.00; Starogard Gdańsk!, Basztowa 3, pon.-pt. 8.00-16.01)

Serdecznie zapraszamy pn.-pt. 8°°-1600
sob. <y>-i300

PRODUKCJA-SPRZEDAŻ
j MONTAŻ SERWIS TRANSPORT

=

=
g*"

P P H. PETROSOL Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk-Kokoszki
ul. Budowlanych 21/23, (naprzeciw Centrostalu)
telifax 41-12-81 w. 433,179, 238

®
,

7

Producent okien

od 1990 r.

TWOJ DOM W NASZYCH RĘKACH
BUDUJ NOWOCZEŚNIE

BOAZERIE ELEWACYJNE
I WEWNĘTRZNE PCV
PANELE PODŁOGOWEPRODUCENCI: WITEX
H0RNITEX, KR0N0FL00R
BOAZERIE PAŹDZIERZOWE DUŻY WYBÓR KOLORÓW, NISKIE CENY
OBRZEŻA MEBLOWE
PROFILE I LISTWY PCV
SIDING PRODUKCJI USA
KASETONY STYROPIANOWE

3% BONIFIKATY

wm

• DO KOŃCA WRZEŚNIA
ATRAKCYJNE CENY!
WEJHEROWO, UL. GDAŃSKA 11, TEL/FAX 72 30 52
UL. TARTACZNA 3, TEL. (058) 72 30 59
CZYNNE: P0N.-PIĄTEK 9-17, SOBOTA 9-13

BEL-POL

ELBLĄG, UL. MALB0RSKA 53, TEL. (069) 32 68 05 w. 43

1141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, pon.-pt 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności 3, pon.-pt. 8.^0-16.00;

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

Internatkmcd

DREW-D0M

KOCIOŁ GAZOWY?

(NAJNIZSZE CENY)

20-84-47

asKsęflnośi

m*0.

ceny od 1638 DM
EURO CIEPŁO TECHNIK

Gdynia, ul. J. Wiśniewskiego 20
tel/fax 27-87-65 tel.27-87-85

ARBET

PŁYTY GIPSOWE, AKCESORIA,
SUFITY PODWIESZANE, GIPSY,
BLACHY, PAPY, LEPIKI,
WEŁNY MINERALNE, STYROPIAN,
CEMENT, CEGŁY, GAZ0BET0N,
CEKOL, ATLAS, CERESIT,
TYSAND,
DRZWI DREWNIANE,
OKNA VELUX
KLAMKI, ZAMKI DRZWIOWE,
BOAZERIA, LISTWY,
GWOŹDZIE, WKRĘTY, KOŁKI,
SILIKONY, PIANKI MONTAŻOWE,
FARBY, LAKIERY, KLEJE,
NARZĘDZIA, MATERIAŁY
ŚCIERNE,
TARCICA

izoluje od problemów
Dbamy o czas i zadowolenie naszych Klientów. Jed
ną z naszych największych trosk jest to, aby za
kup styropianu nie był dla Państwa żadnym
problemem. Dystrybutorzy naszych wyro
bów są zawsze do Państwa dyspozycji.

HURTOWNIE

GDAŃSK, UL MARYNARKI POLSKIEJ 71

" bez podatku VAT

tel.43-16-55T58w.321

/ Prowadzimy kompletacje dostaw
maszyn i urządzeń

SALON MEBLOWY

80-304 Gdańsk-Oliwa
VII DWÓR, ul. Rodakowskiego 3A
tel./fax

17 września 1996

56-63-11

PROPONUJEMY

GDAŃSK, UL. GROBLA ANGIELSKA I
tel. 31-76-18

• Urządzenia blacharskie, dekarskie
/ Maszyny stolarskie Kyuio tell
/ Betoniarki 501,1#| ł#H 2501
/Taaki
/ Styropian
• Cegły - pustaki

•Cykliniarki 220 V i 380 V

Urząd Celny w Gdyni, ul. Polska 8,
ogłasza pisemny konkurs ofert na

sprzedaż artykułów pochodzenia zagranicznego:
- Papier biały ofsetowy bezdrzewny
0 gramaturze śr. 75 g/m2
- Przędza syntetyczna z wtókien ciętych

- 57 278 kg
- 87,25 kg

- Ministuchawki AVD-200 A

- 9980 szt.

- Ministuchawki AVD-200 B
- Superministuchawki HD-11 A

-14 900 szt.
-19 968 szt.

- Mikrofony przewodowe MDE DM 102
- Głośniki samochodowe bez obudowy

- 2836 szt.

m-ki Pionier TS-G1631

f

JBi

Produkowane przez ARBET płyty styropianowe posiadają certy
fikat CZ ITB-51/1996.
Wyroby Fabryki Styropianu ARBET zostały nagrodzone:
Złotym Kaskiem na Targach H0USEBUILDING'92
* pierwszą nagrodą Ministra Budownictwana na Targach
H0USEBUILDING'93

WÓZKI
WIDŁOWE

•Gilotyny, prasy, zaginarki

Fabryka Styropianu ARBET istnieje na rynku już 6 lat.
Jesteśmy jednym z największych producentów wyrobów styropianowych w Polsce. ARBET jest w całości fir
mą prywatną ze 100% kapitałem polskim. Nasze zakłady
produkcyjne znajdują się w Koszalinie, Gostyniu i Golubiu Dobrzyniu.

I

1=0,035

* Złotym Kaskiem na Wystawie EUR0BUILD'95 w Warszawie
Fabryka Styropianu ARBET S.C.
KOSZALIN 75-211, ul. BOHATERÓW WARSZAWY 32, TEL. (094) 425236

:>

/ Papier ścierny

PROWADZIMY SPRZEDAZ
RATALNĄ ILEASING0WĄ

'K0MPEX - SZADEJKO" SA
GDAŃSK-WRZESZCZ
ul. Słowackiego 83
tel-./fax 57-54-80

|/TANIO!!!
Już od 10 000 zł z VAT
Po przeglądzie
technicznym sprzedam

Elbląg 055 33-45-61

05535-16-97

Dystrybutorzy:
GDYNIA „PREST0L", ul. CHWASZCZYŃSKA 168, TEL. (090) 506119
GDYNIA „TRĄDOM", ul. MORSKA 46A, TEL. (058) 205621
KOŚCIERZYNA „ELGRAND", ul. PRZEMYSŁOWA 4, TEL. (058) 862781
PUCK „KLIF", ul. ŻARNOWIECKA 7, TEL. (058) 737624
RUMIA „SPECHT", ul. TOWAROWA 2, TEL. (058) 711864
REDA „REDAN", ul. OBWODOWA, TEL. (058) 783539
STAROGARD GDAŃSKI „BROKER", ul. JURANDA ZE SPYCHOWA 6, TEL. (069) 23097
ŻELISTRZEW0 „KRAAL", ul. PUCKA 52, TEL. (058) 738623

Zapraszamy na Targi HOUSEBUILDING '96 w Gdańsku - hala 05, stoisko 71.

- 300 kpi.

- Minimiemiki nie profesjonalne 12V typ ES 626
- Syreny alarmowe mini

- 1185 szt.

do samochodów 12V typ ES 626
-TimerytypFMD
- Złącza telefoniczne kablowe
- Taśma izolacyjna 18 mm x 10 yardów

- 500 szt.
- 230 szt.
- 2000 szt.
- 4980 szt.

- Dywany wełniane 27 szt.

- 230,02 m2

- Filmy fotograficzne m-ki Konica, Fuji i Kodak Gold - 400 szt.

Towar tylko do wywozu za granicę:
- Kosmetyki Constance Carroll /puder, pomadki,
tusz do rzęs, odżywki do paznokci/
- Woda toaletowa, dezodoranty

SKANDYNAWSKIE
BLACHY DACHOWE
CENY PROMOCYJNE JUŻ OD - 23,90 za m2
BOAZERIA SZWEDZKA RYFLOWANA

- 468 szt.

1 mleczko kosmetyczne firmy Cheri Lamour

DH "POLUX" ODDZ. GDYNIA-ORŁOWO
UL. KASZTANOWA 4,TEL. 24-82-52

- 130 szt.

Towar będzie sprzedawany bez gwarancji i rękojmi oraz możliwości
zwrotów. Zainteresowani mogą oglądać towar w dniach 17, 18,

BLACHY CZARNE
IGORĄCOWALCOWANE
WYROBY HUTNICZE

19.09.96 r„ w godzinach 8.00-12.00 w Gdyni, ul. Polska 17, mag.
"H", 3 pięfro, tel./fax (0-58) 21-50-06 i tel. (0-58) 21-57-03. Pisemne
oferty zawierające nazwę, adres firmy, nr telefonu, kopię wpisu do
rejestru aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej oraz pro
ponowane ceny (wraz z VAT) za wybrane z wykazu artykuły należy
złożyć w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem "konkurs
ofert" pod adresem Urzędu Celnego do dnia 20.09.96 r. Komisyjne
otwarcie i wybranie najkorzystniejszych ofert nastąpi w dniu
23.09.96 r.
Autorzy ofert, którzy wygrali konkurs zostaną powiadomieni przez
organizatora konkursu.

LEMI

8

tel. (058) 72-24-16, tel. (058) 72-81-79, fax (058) 72-24-16 I
Oddział Gdańsk, ul. Grunwaldzka 244, tel. 41-16-60, 41-41-08J

T

wkładykom nówe
i kominy izolowane
z blachy kwasoodpornej
oferuje producent

TEL. 35-16-47

fax 35-16-91

OFERUJEMY MEBLE RENOMOWANYCH

FIŃSKICH FABRYK:

•MEBLE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
• SYPIALNIE
• SEGMENTY W DOWOLNEJ
KOMBINACJI
• STOLIKI I STOŁY
• MATERACE
• ANTYALERGICZNE KOŁDRY
I PODUSZKI
• NARZUTY
• SZKŁO DEKORACYJNE
ZAPRASZAMY DO

'PAWILONU FIŃSKIEGO'
GDYNIA, GNIEWSKA 24 A
CODZIENNIE OPRÓCZ SOBÓT
WGODZ. 11-18
tel. 23-44-87, 23-45-30

SEJFY OGNIOODPORNE
SEJFY DOMOWE

POLECAMY BARDZO DOGODNE RATY

«•

KASETY NA PIENIĄDZE

Hurtownia Elektrotechniczna

ELEGANCKA PROSTOTA
I ORYGINALNY
FIŃSKI STYL

• TAPICERKA W MATERIALE I SKÓRZE

KASY PANCERNE

ORYNNOWANIE I AKCESORIA

BALEX/.

INDOOR Spółka z o. o.
Gdynia, ul. Legionów 140, tel./fax 27 80 31

Z G O B I BEZPIECZNIE

• Powlekane na gorąco - 4 warstwy •Przycinane na żądaną długość

Bolszewo k. Wejherowa
ul.Wejherowska12c

• Materiały UZIN: szpachle, wylewki, kleje
• Posadzki przemysłowe i specjalne
• Sprzedaż materiałów, instalacje
• Atesty ITB, PZH !
Zapraszamy !

Gdartsk, ul. Angielska Grobla 19c

BLACHY TRAPEZOWE
BLACHODACHÓWKĘ

TYLKO U NAS:

- Linoleum (nowa generacja),
- Wykładziny ścienne: PCV i tekstylne

Mieczysław Leszczyński
KRAKÓW
ul. Promienistych 11/8,

PHU

ftOTRG!

WYKŁADZINY i

• Wykładziny dywanowe i PCV

'

10011747

'SZAFY AKTOWE
SZAFY KARTOTEKOWE
SZAFY BHP
C5

Dealer
Bydgoskiej Fabryki Kabli S.A.
i
Felten & Guilleaume Energietechnik AG

Zaprasza
do swoich magazynów:
w GDYNI
UL. HUTNICZA 24
tel. 23-02-23, 23-50-23
tel./fax 23-59-64, 23-50-51
i

GDAŃSKU
UL. ZAŁOGOWA 17
tel. 46-41-91, 46-41-92
tel./fax 43-04-38, 43-05-82
43-00-99, 43-11-99

"DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃi

Rj Gdańsk, ul. Kościuszki 6, tel. 41-46-54 w. 8,090 501 104

HON DA
•
•
•

zagęszczaj bezpiecznie
zagęszczarki wibracyjne:
HTP60/Bully 90/HTP 90
o wadze 60 kg i 90 kg
sile wymuszającej do 18 KN

3.860+VAT/ 4.549+VAT/ 5.750+VAT
autoryzowani Dealerzy:
ALLTECH Scpct,

M&R

ul 3-mąa 56,

tet 514-403

BOSCH CENTRUM

Gdynia, ul Morska 122 ą tal 297-470

TECHTRANS

Bbtąg ul. Rawska 1,

R II 34) !-

Gdańsk, ul Kołodziejska 2, tel: 319-760

Gdańsk, tel Aax 31-80-62,4&3S-63, tel. centr. 31-5041 w. 210,215,218, lax w. 213,214 wpon. w godz. 8.00-2D.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00, fax 46-3548
Elbląg, tel./tax (055) 32-70-94, tel. 33-5449 w godz. 8.00-16.00; '
M, telJax 82-23-25 w godz. 8.00 -16.00; Tczew, telJax (069) 31-63-261v godz. 8.00 -16.i

tel: 340841

m

URZĄDZENIA GAZOWE
•JEDNO
I DWUFUNKCYJNE
KOTŁY
•PRZEPYWOWE
OGRZEWACZE
WODY
•OGRZEWACZE
WNĘTRZ
•ZASOBNIKOWE
WYMIENNIKI
CIEPŁA
•KUCHENKI

/VsORA

P

O

L

S

K

A

MORA RADOŚĆ SPORA
DYSTRYBUTORZY:
GDAŃSK:
T&K, Gdynia, ul. Wielkopolska 49
ECO-COMPLEX, Reda, ul. Topolowa 2
POWER, Wejherowo, ul. Pucka 20
ELBLĄG:
GAMEX, Elbląg, ul.Grunwaldzka 77
* INFORMACJE U DYSTRYBUTORÓW

Gdynia, telJax 2044-79 w godz. 8.00-16.00, tel./fax 20-89-17, pon.-pt.
Starogard Gdański, telJtax (069) 22040 w godz. 8.00 -16.00

wsob. 9.00-14.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Uk

E

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

PolCard

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ
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ogrzewanie podłogowe

SANET

Termofkx

ty grzewcze

kabel grze'

Grzejniki Radson

• TERMOSTATY GRZEJNIKOWE - Danfoss

najwyższe emitowanie ciepła na metr powierzchni

• PODZIELNIKI KOSZTÓW
OGRZEWANIA - KFAP Kraków

obniżka

• URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEJ

10%

REGULACJI WĘZŁÓW CIEPLNYCH

łatwe do utrzymania czystości,
lakier odporny na rysy

I KOTŁOWNI - Danfoss
• REGULATORY OGRZEWANIA W DOMKACH

międzynarodowa jakość według

JEDNORODZINNYCH

TUV, RAL, I EN ISO 9002

• ZAWORY KULOWE DO WODY I GAZU

w przeróżnych kolorach,
(poproś o kartę kolorów)

•ZAWORY REGULACYJNE

taniej

- Danfoss, Oras, Hen
•ZAWORY ZWROTNE -Socla
• POMPY, ZESTAWY HYDROFOROWE
DOMOWE - Grundfos, LFP Leszno
• PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

80-264 Gdańsk Wrzeszcz, ul Klonowa 1 IVp

ot

MERYKAŃSKI

fińskie i włoskie

INSTALACJ
SANITARNE
DO WODY
PITNEJ I C.O.

KULOWE
REGULACYJNE

dla c.o. wody gazu

TERMOSTATYCZNE
GRZEJNIKOWE

Ł

O

tel. 57 59 53

W

N

Gdynia

058) 72-15-5

ul. Cylkowskiego 40

tel. 224073

ul. Opata Hackiego 14 tel. 231932 w.335

WEJHEROWO-BOLSZEWO, LEŚNA 1 B / TEL. 72-26-42 , 72-43-54, TEL./FAX 72-38-56

iWNIA ELEKTROTECHNICZNA
GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

MAT-EL

HANDLOBAŁT

H E I Z T E C H N I K

liwnych, firma z 260-Ietnią tradycją, świa
towy lider w technice grzewczej.

Oddział firmy Buderus w Gdyni oferuje m.in.:

źródła światła, oprawy oświetleniowe,
rury elektroinstalacyjne,
największych polskich producentów:

SLĄSKA
FABRYKA
KABLI S.A

w cenach fabrycznych

Gdańsk, ul. Arkońska 2,
tel. 52-00-39
Tczew, ul. Rutkowskiego 39 A, tel. (069) 31-61-50

INWESTOR ZASTĘPCZY

V

HPG

• kocioł ścienny dwufunkcyjny 4v2-25kVV

- 3850zł
• kocioł. 124X 16kW-z automatyką

- 4497zł
• kocioł 124X 16k\V z automatyką
i podgrzewaczem

- 7262zł

GRZEJNIKI

.
•GRZEJNIKI C.O. PŁYTOWE Z KONWEKTOREM
(§|||g) •ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA GRZEWCZE
g

DYSTRYBUCJA, DORADZTWO TECHNICZNE, KOMPLETOWANIE ZAMÓWIEŃ NA ŻYCZENIE KLIENTA

GDAŃSK, DO STUDZIENKI 16, tel.45-50-43,45-50-46

Firmy współpracujące z Buderusem:
Orion - Gdynia (058) 222-038
Tertnika - Gdynia (058) 613-482, 714-111
Klebba - Władysławowo (058) 740-176

,

GDYNIA, ul. Legionów 165
tel./fax 22-15-46

SPRAWDŹ NASZE CENY!!!

GRZEJNIKI C.0.

KOTŁY
VIE|MANN

- stop aluminium
• doskonata przewodność cieplna
- mata pojemność wodna
- wysokość: 30; 50; 60 i 100 cm
MOC: 264 do 5750 W 5 lat gwarancji
__ JCosmoCompact

- stalowe; płytowe
I miejsce w rankingu "Muratora"

5 lat gwarancji

Vaillant

KOTŁOWNIE: KAŻDA WIELKOŚĆ, POD KLUCZ
KOTŁOWNIE: BADANIA, REGULACJE, DOZÓR
INSTALACJE: C.O., WOD.-KAN., GAZ, OLEJ
WKŁADY KOMINOWE, KOMINY, KOMINKI
ELEKTRONICZNE ANALIZATORY SPALIN
•SPRZEDAŻ « MONTAŻ * SERWIS.

Dyrektor oddziału pan mgr inż. Jarosław Postaleniec
i pan Andrzej Drobik chętnie udzielą Państwu informacji
Nasz adres: 81-335 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14
tel./fax (058) 23-19-32, tel. (058) 23-30-16

ii vx e

H3 Electrolux

•POMPY DO C.O. I ZAOPATRZENIA W WODĘ

Największy na świecie producent-kottów że

PRZEUIODV.

EKSPERTYZY, WYCENY.
Opracowywanie istotnych

•KLIMATYZATORY
1
•ARMATURA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
/fax 61-22-77,61-26-13
Gdynia, ul. Energetyków 5, teiyfax 27-79-58,21-61-47

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59
tel./fax 43-70-55, 43-70-57, 43-70-36

Uniwersalny system podłączeniowy
(podłączenie spodnie lub boczne)

NADZORY BUDOWLANE,
RZECZOZNAWCY,

NA MAŁE KOTŁOWNIE

INWACO

GRANICZNA 1/£

Najwyższa emisja ciepła
dzięki dwóm płytom konwekcyjnym
zainstalowanym na jednym kanale cieplnym.

Sp. z o.o., ul. Matejki 11
tel 41-40-71. fax 46-15-93

®Vaillant

AbFOL

I

"SPUW GDAŃSK"

I

•wodne, parowe, olej, gaz, 18-10 000 kW O projekt o dostawa O montaż o serwis
• ponad 350 zrealizowanych inwestycji na bazie urządzeń
VIE||MAN N
• instalacje wod.-kan. i c.o. z polietylenu oraz ogrzewanie podłogowe REHAU
•zbiorniki paliwa, armatura ciepłownicza, kominy
P R O M O C J A
• urządzenia grzewcze

GRZEJNIKI C.0.

KnBLE

tel. 23 41 05, tel./fax 23 10 96

• MANOMETRY I TERMOMETRY

ORPOL

ołefuje;

81-213, GDYNIA, ul. Opata Hackiego 12
80-257 GDAŃSK, ul. Słowackiego 83

- Danfoss

(058) 82 36 74

ZAWORY

ŚY PVC i CPVC

pięć lat gwarancji
od chwili zamontowania

• NACZYNIA WZBIORCZE

Ciepła podłoga to nie luksus to trzeba mieć

tel. (058) 4517 24, tex

Sir. 21

NATURALNE CIEPŁO

• CIEPŁOMIERZE • Danfoss, KFAP

LETNIA

AMERfGAN

DmersCIub
International

V!SA

• WODOMIERZE - Profit, Powogaz

Multi£łex

<>)

U N I T H E R M s c

SYSTEMY GRZEWCZE

NOWOŚĆ!!!

- miedziano-aluminiowy
- wysokość od 25 cm

Doskonaty produkt polski !!

6 lat gwarancji

Oferujemy projekt i wykonawstwo c.o.
i systemów c.w.u.
10008763/10010403

ZAWORY TERMOSTATYCZNE
WODOMIERZE • POMPY
GRZEJNIKI PŁYTOWE C.0.

ul Małcużyńskiego 17, 80 - 171 Gdańsk
Tel./Fax (0 58) 32 52 33 lub 32 69 62

M ETTR®N

feśt:

U nas kupują sąsiedzi naszych klientów. Zawsze ?

Nie zawsze.

Ale coraz częściej.

Spółka z o.o.

GDAŃSK-PRZYMORZE
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR REGIONALNY

D H R N I M O N F T I
OFERUJE

•Kotty SYaillanł

^

ifcBeretta

• Armaturę EDHCIZ Heimeier
•Grzejniki
/f|
Rettig
•izolacje thermaflex
•Rury i kształtki z miedzi IMI
•Filtry do wody

•Wktady kominowe i kominki
•Grzejniki łazienkowe
Bezpłatne doradztwo techniczne
Serwis całodobowy

ul. Polanki 12
tel7fax 058 52 33 56
058 52 37 22
tel. kom. 090 50 43 44

Obniż koszty remontu instalacji centralnego ogrzewania
i wody użytkowej,
kupujqc po atrakcyjnych cenach:
* magnetyzery Ml
- filtry siatkowe - magnetyczne 1FM
- zawory kulowe VEXVE
- naczynia wzbiortze REFLEX
- zawory bezpieczeństwa SYR
- pompy GRUNDFOS, WIL0, KSB
- filtry do wody pitnej
- otuliny izolacyjne THERMAFt!X, CLIMAFL£X
- pasty uszczelniające UNIPAK
- luki hamburskie

_
®
OWFRA(Ogg)

Dołącz do naszej sieci handlowej

80-308

GDAŃSK

SKORZYSTAJ - NIE ZWLEKAJ

ZAPRASZAMY

80-451 Gdańsk, ul. Kościuszki 8
tel./fax (0-58) 41-01-33, tel. 44-16-29*30
pon.-piątek 7.00-18.00, sob. 8.00-13.00
83-300 Żukowo, ul. Pożarna 8, tel./fax (058) 81-74

80-423 GDAŃSK, wL Chrobrejo 8
<058) 46 1617,41 6007,
ta*: (058} 41 45 75

DYSTRYBUCJA I SERWIS KOTŁÓW

VIE§MANN

już w sklepach

*~r~®

nry

ZBIORNIKI OLEJOWE
Rnłh
PALNIKI GAZOWE I OLEJOWE
- weishaupt OFERTA PROMOCYJNA
NA MAŁE KOTŁY

Przedsiębiorstwo Prywatne

FIRMA BUDOWLANO-USŁUGOWA Sp. z o.o.

i^RTESTERN

Tczew, al. Solidarności 14
Dealer NSW SA w Tychach
f

Materiały budowlane
» glazura w terakota
sit płytki #• gres # klinkier
i ceramika budowlana
# kleje•fugi « listwy do glazury
# sanitariaty

węgiel • miały • koks

«r-j

SPRZEDAŻ HURTOWA

Importer LEGO - GALTEX zaprasza sklepy !
(Uwaga! nie prowadzimy sprzedaży detalicznej)

Gdynia ul. Łużycka 4, tel/fax 221-224 RE

ZAPRASZAMY 00 NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

eŁ

Uwaga: RABAT 12 zł

dla odbiorców własnym transportem
od 1 tony zakupionego opalu

ZABEZPIECZ SIĘ

PRZED WYBUCHEM SUII
sygnalizatory
i elektrozawory
do mieszkań,
domków, obiektów
przemysłowych
i kotłowni

sil

Z A P R A S Z A M Y

Biuro Handlowe Gdańsk

TEGO JESZCZE NIE BYŁO!

OPOMIAROWANIE WODY I CIEPŁA

RATY - U NAS TANIEJ

tel. 090-50-56-61

ul. Narwicka 17
tel. (058) 43-10-95/97 wew. 61

GDYNIA UL ŚlASKA 22/26
TEL (0-58) 20-31-29
ELBLĄG UL OGÓLNA 17 A
TEL/FAX (0-55) 32-14-49
SŁUPSK UL ORZESZKOWEJ 2
TEL (0-59) 266-59

CIEPŁOMIERZE
AUTOMATYKA
ZAWORY KULOWE

KOMPLETACJA DOSTAW, SPRZEDAZ I MONTAŻ

10004536/11

Wszystkie nowości '96

UL ŚLĄSKA 66
TEL/FAX (0-58) 57-06-54
TEL/FAX (0-58) 53-47-15

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE BRANŻY ENERGETYCZNEJ

JESIENNA OFERTA

HURTOWNIA

HFfe? Jt*. cl*' y
SKLEP

SKLEP

GDYNIA,

GDAŃSK-OSOWA

80-175

ul. Morska 46 A

ul. Kielnieńska 65
wgodz. 9.00-18.00
soboty 9.00-13.00

GDAŃSK-JASIEŃ,
ul. Damroki E1/B
Pawilon H
tel. 32-54-63
w. 325

tel./fax 20-56-21
wgodz. 7.30-17.00
soboty 8.00-13.00

SPRZEDAZ- MONTAŻ
f * ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY
<

AR EM m

g

80-131 GDAŃSK, ul. Nowolipie 28 i
tel. 32-52-66, tel./fax 32-52-67
|

POSIADAMY WYMAGANE ATESTY

Gdańsk,Targ Drzewny 317, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot,Kościuszki 81, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności 3, pon. - pt. 8.00-16.00;
Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja 4, pon.-pt 8.00-16.00; Starogard Gdański, Bas
Basztowa 3, pon.- pt. 8.00-16.00

RW
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6.00 Kawa czy herbata?
7.45 Muzyczna Jedynka
8.00 „Nie majak w domu" [39/158]
8.30 Wiadomości
8.40 Dla dzieci: Wyjście
9.05 Gimnastyka
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
950 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 „Sara Dane" [ 8- ost. ]- serial
11.00 Od niemowlaka do przedszkola
ka - program dla rodziców
11.20 Zanim powiesz - rozwód
11.30 „Spotkałem Masajów"
11.45 Swego nie znacie - Katalog za
bytków - Głogówek: Zamek
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Magazyn Notowań - Co nieco
o pestkowych
12.40 Kupuj z głową
13.00 Echa sportu
1325 Siostry syjamskie (1/2) - film
dok.
13_50 Od bambra do menela IV - Bamberstwo w Pyrlandii
14.15 Telekomputer
14.30 Historia obyczaju 12/
14.50 Program dnia
15.00 Wiadomości
15.10 Kwant - pr. popularnonaukowy
15.30 „Przygody Bystrego Billa" - se
rial prod. australijskiej

7.00 Panorama
7.55 Program dnia
7.05 Sport - telegram /powt. /
8.00 Panorama
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
7.10 Poranny magazyn Dwójki
7.50 Akademia zdrowia Dwójki
8.30 Trójmiejski serwis inform.
8.00 Panorama
8.40 Wtorkowe Studio Niepełno
sprawnych
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.30 „John, Georgie i reszta"
8.50 Gdański Dywanik - pr. Mar
ka Ponikowskiego (powt.)
[ 21/22] - serial prod.USA
9.20 Dozwolone od lat 40
9.00 Świat kobiet
(pOwt.)
9.30 „Magia kina" [11/18] „Mo
9.40 „Namiętność" (116) - serial
delarze" - serial prod.USA
(powt.)
10.00 Południk dziewiętnasty
10.30 Żyć kolorowo: Leonard
10.25 Familiada - teleturniej /powt. /
Szmaglik - fotoreporter
10.50 Podróże w czasie i przestrze
(powt.)
ni „Prochy w rzece" „Radżastan : asceci i wojownicy" - 10.45 Poradnik domowy (powt.)
serial dok. prod. hiszpańskiej 11.10 Życie zwierząt (22): „Króle
stwo rudzików" (powt.)
11.40 Album rycerski
12.00 Koncert na życzenie: Le 11.40 Przygody
Piotrków
(2): „Piotrek w polu"
onard Bernstein „Spotkania
(powt.)
z muzyką" 131 - program
muz. USA
12.10 Niebezpieczna" (150) (powt.)
13.00 Panorama
12.55 „Czyste szaleństwo" (9) 1320 „Zakazana miłość" [116/
serii (powt.)
127] - serial prod. wenezuel 13.20 „Śnieżna rzeka" (6) - serial
obyczajowy (powt.)
sko - hiszpańskiej
14.05 Poza rok 2000 (43) (powt.)
14.10 Muzyczne nowości Dwójki
14.25 Clipol - magazyn muzyczny
14.50 Program dnia
15.00 „Harry Świrek" [1/20] „Sza 14.55 Panorama
15.00 Wtorkowe Studio Niepełno
lona papuga" - serial
sprawnych
15.25 Akademia zdrowia Dwójki
/powt./
15.10 „Srebrny koń" (10) - anim.
1535 Dziecięca Akademia Nauk
15.35 Sportowe hobby

7.00 Program dnia
7.05 „Spotkania z literaturą"
7.35 Arcydzieła XX wieku (powt.)
8.00 „Sportowy tydzień" (powt.)
8.30 Wiadomości
8.40 Katolicki magazyn
9.00 Program dla dzieci: „Ciuch
cia" (powt.)
9.30 Film z Niepokalanowa:
„Wandea polska" - film do
kumentalny (powt.)
10.00 Złoto Alaski ode. 3 1131 „Żywcem pogrzebani" - se
rial telewizyjny (1993), reż.
JamesHill,wyst. (powt.)
10.50 Tablice pamięci: „Powstań
cze Radio Błyskawica"
11.00 „Skarbiec (powt.)
11.30 „Dance max" - program mu
zyczny (powt.)
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 CZARNE, BIAŁE I W KO
LORZE: Inspekcja Pana
Anatola - komedia produkcji
polskiej (powt.)
13.30 „Varius Manx" - „Zanim
zrozumiesz" (powt.)
14.15 Informacje Studia Kontakt
14.30 „Express reporterów.
15.00 Panorama
15.30 Z archiwum folkloru: Zespół
regionalny „Skalni'

16.00 Dla dzieci - Tik Tak
16.25 Muzzy in Gondoland 1121 - język
angielski dla dzieci
16.30 Mały sport - wielka radość
16.50 Kartka z kalendarza
17.00 Teleexpress
17.25 „Nie z tego świata" [ 35/48] - se
rial prod. USA
18.00 Listy o gospodarce
18.30 Klinika Zdrowego Człowieka
[emisja z teletekstem]
19.00 Wieczorynka „Przygody Misia
Colargola"
19.30 Wiadomości

16.00 Panorama
16.10 Myślenie ma przeszłość
16.30 5x5 - wygrajmy razem - tele
turniej
17.00 W okolice Stwórcy
17.20 Pogotowie ekologiczne 2
17.30 Program lokalny
18.00 Panorama
18.10 PANORAMA - główne wy
danie
18.35 Koło fortuny - teleturniej
19.05 Reporterzy Dwójki przedsta
wiają
19.35 Południk 19 - sty /powt. /

16.00 „Miasto nad zatoką" (2) serial
16.25 Literki-J
16.30 Pętlowa Lista Przebojów
17.00 Jassy - miasto 7 wzgórz
17.30 Z miast i miasteczek - ma
gazyn
17.50 Podać rękę
18.00 Panorama
18.10 PANORAMA - główne wy
danie
18.30 „Niebezpieczna" (151) - se
rial
19.20 Punkt - temat dnia
19.30 Krzesimir Dębski i Blow Up

16.00 „Historia - współczesność"
16.30 Zaproszenie - „Jurajskie
ostańce"
17.00 Teleexpress
17.15 Stawiam na Tolka Banana
ode. 6 III - „Filipek" - serial
dla młodych widzów (1973),
reż. Stanisław Jędryka
17.50 „Krzyżówka szczęścia"
18.20 „Bank nie z tej ziemi" ode. 2
/13/ - serial TVP (napisy
w jęz. angielskim)
19.15 „Przeboje Muzycznej Jedynki"
19.45 Dobranocka: Przygód kilka
wróbla Ćwirka

20.10 „Kochanek"- film fab. prod.
angielskiej /1985 r., 87 min. /
reż. Roy Battersby, wyk. Barry
Jackson, Maurice Denham
[emisja z teletekstem]
21.45 Pr. publicystyczny
22.15 Sejmograf
22.25 Muzyczna Jedynka
22.35 „Msza za miasto Grodno"
23.10 Wiadomości
23.20 „Kochany Panie Prezydencie" film dok.
0.05 „Poważne uszkodzenie ciała"
[1, 2/10] - film fab. prod. an
gielskiej /1991 r. / reż. Robert
Young, wyk. Robert Lindsay,
Michael Palin, Julia Walters
1.55 Zakończenie programu

20.00 Tok - szok
21.00 Panorama
21.30 Sport telegram
21.40 „Trzy kobiety" - film dok.
Marty Meszaros
2240 Akademia Filmu Polskiego
„Klucznik" - dramat oby
czajowy prod. polskiej
/1979 r, 80 min. / reż. Woj
ciech Marczewski, wyk. Ta
deusz Łomnicki, Wirgiliusz
Gryń, Stanisława Celińska
0.05 Panorama
0.15 Koncert Targowy Agnieszki
Duczmal
1.05 Zakończenie programu

20.00 „Gdziekolwiek jesteś panie
prezydencie" - dramatTVP
Stefan Starzyński, komisaryczny
prezydent Warszawy, organizuje
od 1 września 1939 roku życie
w mieście w warunkach wojen
nych oraz w porozumieniu
z gen. Czumą obronę cywilną.
W codziennych przemówieniach
radiowych podtrzymuje ludność
na duchu. Warszawę opuszczają
przedstawiciele obcych placó
wek, zostaje tylko jeden dzienni
karz amerykański.
21.45 Panorama gospodarcza
22.05 Studio Niepełnosprawnych
22.45 Amerykańskie Nagrody
Muzyczne 1996
0.20 Zakończenie programu

20.00 Wiadomości
20.30 Matki, żony i kochanki ode.
3 l\U - serial TVP (1995),
reż. Juliusz Machulski (na
pisy w jęz. angielskim)
21.20 Program dnia
21.25 Warszawa '94 podróż senty
mentalna
21.55 MdM
22.30 Panorama
23.00 „Przechodzenie po lodzie
zabronione" - reportaż
23.30 Uczmy się polskiego
0.00 „Żeby nikt nikogo nie mógł"
0.30 Szkoła tańca ludowego:
Tańcuj z nami - Przeworsk
0.50 Panorama
1.00 „Bank nie z tej ziemi" ode. 2
2.00 Przeboje Muzycznej Jedynki

EUROSPORT
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13.55 Telezakupy
14.50 ATOMIC TV
16.50 „Cadillaki i Dinozaury" - se
rial dla dzieci
17.15 Program lokalny
17.30 „Dinusie" - serial dla dzieci
18.00 Kolejowe przygody wzdłuż
Europy
18.30 „Diethy Dancing" - serial
19.20 Prawo na gorąco
19.25 Świat wokół nas
20.00 „Kule z Baltimore" - komedia
USA
21.45 Reporter - magazyn ProCable
22.00 Program lokalny
22.20 „Mutiny" - film przygodowy
USA
23.40 MegaDance - konkursy, mu
zyka, listy przebojów
0.10 Heart & Soul - muzyka
0.40 ATOMIC TV
1.40 Muzyczne dobranoc

JUL
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535 -9.25 Blok pr. dla dzieci:
925 „Kelly" - serial (powt.)
9.50 „Proszę o uśmiech" - show
(powt.)
1030 „Nieustraszony" - serial (powt.)
1120 „Cudowne lata" - serial (powt.)
11.45 -16.15 Blok pr. dla dzieci:
11.45 „Hallo Kurt"
12.10 „Tomasz"
12.15 „Mała Robbe Albert"
12.45 „Szczęśliwe misie"
13.10 „Nadine"
1335 „Wspaniali piłkarze"
1400 „Vampy"
1425 „Calimero"
1450 „Dzieci rock and rolla"
15.15 „Robin Hood"
15.40 „Popeye"
15.45 „Manu"
15.50 „Action Man"
16.15 „Kelly" - serial
16.40 „Cudowne lata" - serial
17.05 „Nieustraszony" - serial
18.05 „Beverly Hills, 90210" - serial
19.00 „Tajemnicza dżungla" - serial
dokumentalny
1930 „Proszę o uśmiech" - show
20.15 „Torch Song" - dramat, USA
1993, reż. Michael Miller (89
min) Po śmierci trzeciego męża
znana aktorka filmowa wpada
w alkoholizm...
22.05 „Majorka ola" - reportaże
22.55 „Rozgrzeszenie" - thriller, USA
1986, reż. Robert Bierman . (97
min) Młoda artystka staje się
obiektem zainteresowania psy
chopatycznego mordercy...
105 „Attention, les enfants regardent"
- dramat, Francja 1977, reż. Serge
Leroy (91 min) Czwórka dzieci
spędza urlop nad morzem w luk
susowej willi...
230 „Torch Song" - dramat, USA
1993 (powt.)

6.00 „Sol De Batey" - telenowela
6.50 Kurs rysunku dla dzieci (20,
powt.)
7.20 Bliżej filmu (powt.)
7.45 Teleshop
8.10 Filmy animowane (powt.)
930 „Stellina" - telenowela
(powt.)
10.50 „Żbuntowana" - telenowela
(powt.)
11.45 Wielkie kino: „Tajemnica
Oberwaldu" - dramat włoski
(powt.)
13.35 Teleshop
13.45 Satelite - program muzyczny
(Soul, Hip-Hop, Tel. 0-70061-381,0-700-61-382)
15.35 Teleshop
16.00 Filmy animowane
17.45 „Stellina" - telenowela
19.15 „Zbuntowana" - telenowela
20.00 „Condominium" - dramat
włoski
21.50 Pełnym gazem - magazyn
motoryzacyjny
22.20 Sportsworld - pr. sportowy
22.50 Satelite - pr.muzyczny (Soul,
Hip-Hop, powt.)

RTL
605 „Sledge Hammer!" - serial
(powt.)
635 „Dobre czasy, złe czasy" serial (powt.)
7.00 „Punkt 7" - magazyn poranny
735 „Między nami" - serial
8.05 „Historia Springfieldów" serial
9.05 „Santa Barbara" - serial
10.00 „Moda na sukces" - serial
1030 „Moja mała Soledad" - serial
11.00 „Właściwa cena" - show
1130 „Pojedynek rodzinny" - tele
turniej
1200 „Punkt 12" - magazyn infor
macyjny
1230 „Golden Girls" - serial
13.00 „Rockford" - serial
14.00 „Barbel Schafer": „Mamin
synkowie" - talk show
1500 „Ilona Christen": „Rozstania
w dojrzałym wieku" - talk
show
1600 „Hans Meiser": „Samotność
we dwoje" - talk show
17.00 Jeopardy" - teleturniej
1730 „Między nami" - serial
1800 „Dobry wieczór" - magazyn
regionalny
1830 „Exclusiv" - magazyn
18.45 Wiadomości
19.10 „Explosiv" - magazyn
19.40 „Dobre czasy, złe czasy" serial
20.15 „Podwójna stawka" - serial
21.15 „W imieniu prawa" - serial
22.15 „Quincy" - serial
2320 „Policjanci z Miami" - serial
0.10 Wiadomości
0.40 „Zdrówko" - serial
1.10 „Sledge Hammer!" - serial
1.40 „Golden Girls" - serial
(powt.)
2.10 „Barbel Schafer" (powt.)
3.05 Wiadomości

830 Kolarstwo: Vuelta Espana
(najważniejsze wydarzenia)
10.00 Triathlon: ITU PŚ w Cleveland/USA
11.00 Magazyn sportów motoro
wych
1300 „Eurogoals" - najciekawsze
bramki tygodnia
14.00 Triathlon: ITU Długodystan
sowe MŚ w Muncie/USA
15.00 Kolarstwo: Vuelta Espana 9. etap: Jerez de la FronteraCordoba
1530 Kolarstwo: Vuelta Espana 10. etap: El Tiemblo-Avila
(na żywo)
17.00 Dziesięciobój: Decastar
w Talence/Francja
18.00 Boks
19.00 Zawody traktorów: PE
w Herning/Dania
20.00 Sporty siłowe: „Najsilniejsi
ludzie świata"
21.00 (P) Boks (na żywo)
23.00 (P) Piłka nożna: MŚ - runda
kwalifikacyjna
0.00 Kolarstwo: Vuelta Espana 10. etap: El Tiemblo-Avila

P1SCOYERY
17.00 „Podróż przez Afrykę" (1)
18.00 Podróże w czasie: Wojna
między Francuzami a India
nami
1830 Jurassica: Ewolucja czło
wieka
19.00 Poza rok 2000 - ciekawostki
ze świata nauki i techniki
20.00 Dzikie zwierzęta: Plaga sza
rańczy
2030 Tajemnice, magia i cuda magazyn
21.00 Azymut: Krwiożerczy Tyranozaurus Rex
22.00 „Udział Związku Radziec
kiego w II wojnie świato
wej" - film dokumentalny
23.00 Stulecie według Frosta:
Rozwój motoryzacji w XX
wieku
0.00 Tajne akta - magazyn praw
niczy

S AT

CANAL
PLUS

6.00 „Kojak" (1) - serial kry 7.00 do 8.00, 18.00 do 20.00
program nie kodowany
minalny USA
7.00 Muzyczny Budzik
7.00 Poranek z Polsatem
7.30 Diabelski Młyn
7.55 Poranne informacje
8.00 „Harry i Hendersonowie" 8.00 Polityczne graffiti - pr.
serial
publ.
8.25 „Dotknięci" - film obyczajo
8.15 Klub Fitness Woman
wy TVP
8.30 „Czarodziejka z księży
10.20 „Petarda III. Najlepsi" - an
ca" (87) - animowany se
gielski film sensacyjny
rial
12.05 „Liryka Jasona" - film oby
czajowy USA
9.00 „MacGyver" (46) - serial
14.00 Wezyr Nic-Po-Nim - anim.
sensacyjny
10.00 „Żar tropików" (12) - se 14.25 „Odlotowy świat" - serial
14.50 Szympansy po nowemu rial sensacyjny
film dok. (prod. National
12.00 W drodze - mag. red.
Geographic)
programów religijnych
16.00 „Historia Silken Laumann" 12.30 Magazyn sportowy
kanadyjski film obyczajowy
14.00 Ręce, które leczą - pro 17.35 „Maska" - anim.
gram Zbigniewa Nowa
18.00 Diabelski Młyn
ka
18.20 Nie przegap
14.30 4 x 4 - magazyn motory 18.50 Serial
19.10 x5 minimagazyn
zacyjny
19.25 Aktualności filmowe
15.00 HaloGralMy (tel. 0-70019.30 Serial
76-701)
20.00 „W zimnym świetle" - an
15.20 Ye! Ye! Ye! - program
gielski film obyczajowy
muzyczny dla dzieci
21.10 Moche - zaginiona cywiliza
15.30 „Ufozaury" (5) - animo
cja-film dok.
wany serial
22.05 Super Deser: Animowany strach
- filmy krótkometrażowe
22.40 „Johnny Wykałaczka" - ko
media włoska
0.30 „Popiół i diament" - dramat
16.00 Informacje
obyczajowy TVP
16.15 Wrażliwość - program
2.10 „Gorzkie gody" - francuskodla młodzieży
angielski dramat obyczajowy
16.45 Telepuzzle: gra-zabawa
4.25
„Ostatni dzwonek" - film
(tel.0-700-76-663)
obyczajowy TVP
17.00 Kalambury
17.40 „Alf' (83) - serial kome
diowy USA
18.10 „Świat według Bundych"
(12) - serial komediowy
18.45 Informacje
19.00 „Drużyna A" (31) - serial
sensacyjny
19.50 Losowania LOTTO

T V

TRÓJMIAST0

12.00 Powitanie, przebój tygodnia
12.15 Magazyn południowy
12.30 Bajki dla dzieci
13.00 „Moto myszy z Marsa" - serial
13.30 „Więźniarki" - serial
14.15 „Panna Dziedziczka" - serial
14.45 „Nocny portier" - film USA
20.00 „Ptaki ciernistych krze 16.30 Bajki dla dzieci
wów" (2) - serial prod.
16.55 „Moto myszy z Marsa" - serial
australijskiej, 1983, reż. 17.30 Podwieczorek z TVT
Daryl Duke, wyk.: Ri
18.00 „Więźniarki" - serial
chard Chamberlain, Ra
18.45 „Syreny" - serial USA
chel Ward, Barbara Stan- 19.30 „Dolina lalek" - serial USA
wyck, Jean Simmons
20.00 Kompas - mag. konsumenta
21.00 „Ostry dyżur" (2) - serial
20.30 Musie Box
21.00 „Panna Dziedziczka" - serial
obyczajowy USA
21.30 Informator
22.25 Polityczne graffiti
21.50 Program na środę
22.35 „Ulice San Francisco"
22.00 „W pogoni za złotem" - film
(36) - serial sensacyjny
Ulicznik
i początkujący opryszek
23.30 Sztuka sprawiedliwości
z Oregonu wyrasta na złotego meda
23.55 Motowiadomości
listę
olimpiady
w Sarajewie. Historia
0.30 „Żar młodości" (12) - ka
oparta na zdarzeniach autentycznych.
nadyjski serial
23.30 Musie Box
1.35 Pożegnanie
0.00 Zakończenie programu

TRAYEŁ
13.00 „Travel Live" - magazyn
14.00 „Niezwykłe wyprawy": „Cór
ka św. Mikołaja"
1430 „Gdzie się bawić" - magazyn
15.00 „Na horyzoncie" (S)
1530 „Kulinarne podróże Roy da":
Zachodnia Malezja (S)
16.00 „Na rozstaju dróg"
1630 „Zagubieni w dzikiej Afry
ce": Rezerwat Dujma Game
1700 „Ocean snów": „Kiribati - wy
spa na południowym Pacyfiku"
1730 „Świat Grega Graingera" serial dokumentalny
18.00 „Podwodne przygody": Au
stralia (2)
1830 Wielkie metropolie: Londyn
19.00 „Planeta Dominiki" - serial
19.30 „Pocztówki z Ameryki"
20.00 „Travel Live" - magazyn
21.00 „Gdzie się bawić" (powt.)
2130 „Wokół Morza Śródziemne
go": Sewilla
22.00 „Odkrywanie Indian" - serial
23.00 „Kulinarne podróże Floyda"
(powt.) (S)
2330 „Pocztówki z Ameryki" - ma
gazyn (powt.)

PROPONUJEMY
Zanim powiesz - rozwód
'"YjJ*'

Dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi?

g. .ZU pSyChologowie zajmują się nie tylko zjawiska
mi z marginesu, patologią. Prowadzą także badania, które
niekiedy tchną optymizmem. Udało się ustalić, co powo
duje, że małżeństwa są szczęśliwe. Czy ludzie zdają sobie
sprawę, że ich związki są po prostu dobre, tylko nieustan
ne wymagania, nadmiar różnych wyobrażeń, życie w stre
sie powodują, że tego nie zauważają? W programie udział
bierze psycholog Magda Marszał-Wiśniewska.

Leonard Bernstein - Spotkania z muzykq (3)

*
A

TVP II

g. 12.00 K0[ejne muzyczne spotkanie światowej sławy

dyrygenta, pianisty i kompozytora z młopdzieżą zgroma
dzoną w Carnegie Hall. Tym razem Leonard Bernstein
wyjaśnia na licznych przykładach pojęcie orkiestracji
(zwanej też instrumentacją), czyli opracowania utworu
muzycznego na poszczególne instrumenty. Omawia ich
rodziny, opowiada o pracy kompozytora, który swoje mu
zyczne pomysły musi rozpisać na konkretne „głosy".

^JAlj-
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Szympansy po nowemu

.50 National Geographic Television prowadzi
swoich widzów przez Afrykę środkową. W lesistych sa
wannach Gombe kamery podróżują wraz z grupą szym
pansów, obserwując ich polowania i dzielenie się zdoby
czą. W lasach Zairu, zamieszkałych przez bonobos, telewi
dzowie będą mogli obserwować struktury socjalne istnieją
ce w stadzie - równość panującą między samcami i sami
cami oraz fakt, że sytuacje konfliktowe częściej rozwiązu
je rodzaj „przewagi psychologicznej" niż agresja.
polonia i
Condominium
g. 20.00 pewjen księgowy, Michele Marrone, prze

prowadza się wraz z rodziną do dużej dzielnicy robotni
czej na obrzeżach Rzymu. Podczas burzliwego zebrania
lokatorzy wybierają Marrone na stanowisko administra. tora. Pochlebia mu ten wybór i z entuzjazmem rozpo
czyna pracę. Szybko jednak orientuje się, że igra
z ogniem. W kasie odkrywa niedobory finansowe, bu
dynki znajdują się w fatalnym stanie. Film ten to splot
wielu pogmatwanych losów ludzi, którzy tworzą prze
dziwną, hermetyczną społeczność.

Kochanek

Film Met
8.00 „Zielona obietnica" - dra
mat, 1949
9.45 „Derby" - film obyczajo
wy, 1995
11.15 „Trud życia" - dramat,
wyst. Linda Sorgini
12.45 „Halifax f.p." - thriller,
wyst. Rebecca Gibney
14.30 „Trener" - komedia,1992
16.00 „Niech żyje soul" - film
muzyczny, wyst. Isaac
Hayes, Margi Clark
18.00 „Dwa razy w życiu" - dra
mat (1985)
20.00 „Spencer. Zaułek śmierci"
- thriller, wyst. Robert
Urich
21.30 „Zagadkowe zniknięcie" thriller, 1991, wyst. Daphne Zuniga
„Umrzeć z honorem" film akcji, 1987, wyst.
Fred Dryer
0.30 E!Przegląd wiadomości ty
godnia

TVPI
g. 20.10 utrzymana w pogodnym tonie opowieść
o poszukiwaniu szczęścia i odrobiny uczucia, potrzebie
męsko-damskiej przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Jej
bohater, Donald Lovelace, ogrodnik miejski w Southport, ginie pewnego dnia w wypadku samochodowym.
Przyjaciele i bliscy zmarłego nie posiadają się ze zdu
mienia na wieść, że nieśmiałemu, skromnemu, starsze
mu panu, który przeżył 30 lat w przykładnym, choć po
zbawionym miłości małżeństwie, towarzyszyła w sa
mochodzie młoda dziewczyna...

Klucznik

Program DSF w piątkowym dodatku TV MŁOT

ADI0

A RNE T
UKF 71.09 i 90.70 MHz stereo
Serwisy informacyjne: 6.00 do 0.00
co godzinę oprócz 19.00. Serwis lo
kalny:
6.45,
7.35,
835,10.35,1235,14.35,17.35 Ser
wis sportowy: 8.50,11.35,15.35,
1805. Przegląd prasy: 9.10
6.00-11.00 Przebudzenie na życze
nie; 6.05 Piosenka dla solenizanta
6.15 Rock'n'roll na dziś; 620 Pio
senka z uśmiechem; 655 Trójmia
sto na żywo; 7.10 Temat tygodnia;
720 Konkurs dla dzieci; 7.45 Mechanomania - mag. motoryzacyjny;
925 SOS dla bezrobotnych; 9.40
Radio ARnet zaprasza; 955 Zapo
wiedzi programowe; 1050 Infor
macje kulturalne; 11.05-1600 Dłu
gie śniadanie; 11.15 Konkurs;
11.40 Wiadomości giełdowe; 12.10
Horoskop; 12.45 Trzy łyki klasyki;
13.45 Konkurs; 14.45 Magazyn
motoryzacyjny; 15.15 SOS dla bez
robotnych; 16.05-2000 Popołudnie
z Radiem ARnet; 1725 Temat ty
godnia; 17.45 Radio ARnet zapra
sza; 18.05 Piosenki na życzenie;
20.00-22.00 Magazyn Studenckiej
Agencji Radiowej; 22.05-000 Słu
chaj razem z nami - Adam Czaj
kowski; 0.05-6.00 Muzyka non stop

RADIO

ESKA NORD
Gdańsk-UKF 68.63 i 96.4
Gdynia-UKF 72.92 i 106.7
530 - 2330 - Wiadomości (co go
dzinę); 0.00 - 23.00 - Pogoda (co
godzinę); 6.15, 7.15, 8.15,11.15,
15.15,16.15,17.15 - Wiadomości

drogowe; 0.00, 7.05 - Horoskop;
0.05-1.00 Muzyka z dolnej półki audycja Marcina Sobesto; 6.40 Para
w gwizdek - konkurs; 735, 2135
Wyniki losowania Totalizatora
Sportowego; 736,1758 Lekcja ję
zyka angielskiego; 7.45 Przegląd
prasy; 8.05 Serwis ekonomiczny;
835,935,1035 Informacje walu
towe; 9.15 - Pół paczki z rana konkurs na śniadanie; 1050 Kalen
darium muzyczne; 11.35 Złoty
kwadrans Eski - muzyczny NonStop; 1150 Twoja szansa - kon
kurs 45 sekund; 13.50 Porady
prawnika; 1705 Serwis muzycznofilmowy; 1720,1820 Konkurs 20stu pytań; 17.45 Wiadomości spor
towe;18.35 Muzyka, którą kocha
cie; 20.00 Gorący tuzin Eski - lista
przebojów; 2235 - 2330 Muzycz
na godzina miłości - muzyka Non
Stop

RADIO
G

D

A

Ń

S
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UKF 67.85:103.7 MHz stereo
Wiadomości co godzinę; Wiado
mości sportowe: 7.10,12.10,16.10,
19.10; Inf. miejskie 5.15, 5.45,
6.15,6.45,7.15,7.45,8.15,8.45;
Kronika policyjna 6..21; Serwis tu
rystyczny : 8.08, 10.10, 12.12,
17.17
5.00 - 900 Studio Bałtyk, 9.05 Ra
dio biznes; 10.00-14.00 Cztery go
dziny dla ciebie i rodziny; 10.15
Horoskop dnia; 1033 Więcej spor
tu; 10.45, 12.45 Radiowa giełda
pracy; 11.15 Ekspert; 1133 Warto,
nie warto... 1158 Wstępne notowa
nia giełdy; 12.15 Konkurs 10 py
tań... milion złotych; 1238 Giełda
papierów wartościowych; 13.15

Kuchnia Dominika; 13.33 Więcej
serca; 14.00-18.00 Studio Bałtyk;
14.10,15.10,1550 Raport drogo
wy; 14.15, 15.15,15.45 16.15,
16.45,17.15, 17.45 Informacje
miejskie; 14.45 Radiowa giełda
pracy; 18.05 Nieśmiertelny rock;
19.05 Na marginesie dnia; 21.05
Folk - korzenie świata; 22.00 Ra
dio BBC; 2305 Rozmowy ptywatne; 0.05 Radio nocą

RADIO
M A R Y J A
Gdańsk-UKF 10230 MHz
Elbląg-UKF 107,4 MHz
2.00,4.00, 5.00 625, 825,1025,
1225,1425,1825,1925 Wiado
mości
5.45 Rozpoczęcie programu; 6.00
Anioł Pański, Jutrznia; 630 Róża
niec Św.; 7.00 Msza Św.; 7.45
W Rodzinie RADIA MARYJA;
7.55 Sróbuj pomyśleć; 8.00 Go
dzinki ku czci Niepokolanego Po
częcia NMP; 830 Katecheza z roz
mowami telefonicznymi; 930 Czas
pieśni; 9.50 Mogę, chcę pomóc;
10.00 Audycja dla dzieci; 1030 Po
rady; 11.00 W Rodzinie RADIA
MARYJA; 11.45 Medytacja; 1200
Anioł Pański; 12.10 Spotkania z Bi
blią; 1230 Różaniec Św.; 13.15 Radiogazeta; 13.45 Literatura; 14.00
Modlitwa popołudniowa z Liturgii
Godzin; 14.15 Czas dobrych no
win; 14.30 Mogę, chcę pomóc;
14.40 Muzyka mistrzów; 15.00 Ko
ronka do Bożego Miłosierdzia;
15.55 Rozmowy niedokończone;
16.00 W Rodzinie RADIA MARY
JA; 16.15 Serwis informacyjny Ra
dia Watykańskiego; 16.30 Telefo
niczny koncert życzeń; 1700 Kate

cheza z rozmowami telefoniczymi;
18.00 Anioł Pański, Nieszpory;
18.30 W nurcie nauczania Ojca
Świętego Jana Pawła II; 18.55
Spróbuj pomyśleć; 19.00 Audycja
dla młodzieży; 1930 Audycja dla
dzieci; 19.45 Modlitwy dzieci;
20.00 Audycja Radia Watykańskie
go; 2020 Różaniec Św.; 21.00 Apel
Jasnogórski; 21.15-24.00 Audycja
dla małżonków i rodziców23.30
Kompleta; 23.45 Medytacja; 0.00
Rozpoczęcie programu nocnego

RADIO

P L U S

UKF 67.07 MHz 101.7 MHz
PTK 106.4, 69.9 MHz
Wiadomości: od 500 do 24.00 (co
godzinę); Skróty wiadomości: 530,
7.30,9.30, 11.30, 13.30, 15.30,
18.30; Wiadomości lokalne: 6.30,
8.30,10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
17.30, 20.30; Sport: 6.04, 7.04,
18.05
6.43 Ewangelia z komentarzem;
7.15 ,Życie" w Plusie - komentarz
polityczny; 725 Patron dnia; 752
Przegląd prasy; 8.10 Gość Radia
Plus; 9.00-13.00 Cztery z Plusem;
9.15 Serwis ekonomiczny; 10.35
Konkurs - „O co pytał nasz repor
ter"; 13.15 Serwis giełdowy; 13.40
Propozycje kulturalne; 14.45 Ser
wis motoryzacyjny; 18.40 Wiado
mości z życia Kościoła; 18.52
„Róbmy swoje" - audycja;19.40
„Pluszowy kącik" - dobranocka;
22.15 Ewangelia z komentarzem
Ponadto:
Prognoza pogody: 7.31, 8.35,
1435,1635,1735,2035
Ogłoszenia drobne: 1025,11.38,
1538,1638

TVP II

g. 22.40 ^1^3 tucznika" rozgrywa się w małej wio

sce na przełomie lat 1944/45. Jej mieszkańcy wiedzą już
o reformie rolnej, ale ziemia pobliskiego dworu nie została
jeszcze podzielona, a w pałacu w dalszym ciągu mieszka
schorowany hrabia z siostrą i córką. Majątek pałacowy zo
stał już niemal kompletnie rozgrabiony. Jedynie pałac po
został nietknięty, żaden z chłopów nie śmie bowiem doń
wejść, póki „on" tam jest. Hrabia doskonale zdaje sobie
sprawę z tego, co się wokół niego dzieje, jednak - podob
nie jak klucznik - udaje,że nic się nie zmienił...

Poważne
uszkodzenie
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TYP t

9.0.05

.

Mi

chael Murray nie
znał swego ojca,
gł9ośnego działa
cza Partii Pracy,
który zmarł zanim
chłopiec przyszedł
na świat. Wiedział o nim tyle, ile powiedziała mu matka,
starszy brat Frank i ludzie pamiętający go z wiecowych
wystąpień. Z dzieciństwa chłopiec zapamiętał natomiast
doskonale okrutne traktowanie w szkole. Jej dyrektor Mathew Weller znęcał się nad nim bijąc go bez litości.
W szkolnych aktach spoczęła opinia określająca Michaela
jako ucznia krnąbrnego, zepsutego, podatnego na złe
wpływy. Michael poprzysiągł Wellerowi zemstę.

Opracowanie: Bożena Kamińska

Zdjęcia: APT, KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna

