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Forum Handlu .Zagranicznego

Pot rz ba
inwestow ania
Podczas wyjazdowego posiedzenia Forum Handlu Zagranicznego w Gdat1sku (na
co d1:ień organizacja ta działa
w Warszawie przy Krajowej
Izbie Gospodarczej \ dyr. Ryszard Zdeb z Zarządu Portu
Gdańsk przedstawi! zebranym działania organizacyjne
i finansowe, związane z no-

wymi inwestycjami w Porcie
Północnym. Zastanawiano się
też nad sposobami finanso-

wania przedsięwzięć w gospodarce morskiej oraz opracowaniem dokumentu, który
dotyczy Statu~u Rzetelnego
Eksportera.
Więcej na ten temat
na str. 4

Bez przeta rgu

S a a sied ziba
dla elie r
Sopockie władze zamierzają wydzierżaw ić na 30 lat
budynek przy ul. Powstańców Warszawy - siedzibę letniego
Teatru A telier - Ryszardowi Kajkowskiem u, założycielowi
Fundacji Art 2000, współfinansującej przygotowan ia do
spektakli.
Obok teatru, który dzięki remontowi będzie mógł
funkcjonować cały rok, powstaną tam: klub. restauracja oraz
centrum szkoleniowe dla zarządów firm z ca łej Polski.
wykorzystujące pobliskie hotele. Ryszard Kajkowski czeka na
pozwolenie na budowę. Być może rozpocz nie remont na
pocz,1tku przyszłego roku.
Szczegóły na str. 4
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,,Emer yci"
do trybunału

IAK

Prezyden
s ar • •
Decyzja do piątku

Czeka nas tydzień inaugu•
racii akademickich. Pierwsze
ruszyły un:elnie morskie•

'

Spędzający weekend w
Gdańsku prezydent RP Lech
Wałęsa powiedział wczoraj ,

ie nna 90 procent" zaskar•
iy do Trybunału Konstytucyj·
nego usta~ę o rewaloryzacji
rent i emerytur,
- Chyba nie mam wyboru,
jak się mówi „a", trzeba powiedzieć „b", a więc chyba nie
mogę powiedzieć na 100 procent, ale na 90 procent, że nie
mam wyboru - stwierdzi! Wałęsa.

Sejm w ubiegły piątek
4 głosami prezydenckie weto do znowelizowan ej
ustawy o rewaloryzacji rent i
emerytur. Lech W alęsa ma
czas do najbliższego piątku
aby ustawę tę podpisać lub zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego.
odrzucił

Echa prezydenckiego
weta - czytaj str. 2

Cena 50gr (5000 zł)

W

sobotę rozpoczęły

uro-

czyście nowy rok akademicki
Wyższa Szkoła Morska i Aka-

demia Marynarki Wojennej w
Gdyni. W WSM 431 osób
otrzymało indeks po raz pierwszy. m.in. na uruchomionyc h
właśnie specjalnościach: organizacja usług hotelarsko-ga stronomicznych oraz inżynieria
eksploatacji instalacji przemysłowych. W AMW m.in. ogło
szone zostało zakończenie
siedmiu przewodów doktorskich i habilitacyjny ch oraz
rozstrzygnięto konkurs na
„Przodującego Nauczyciela
Akademickieg o" uczelni.

I

Na zdji;ciu:
Rektor Wyższej Szkoty
Morskiej, kmdr prof. Józef Lisowski, immatrykuluj e nowo
przyjęte studentki. Na WSM
studiuje już 350 kobiet.

Fot.Jacek A1rakumowski
Obszerniej o obu inauguracjach - na str. 3

Potró~na
trageG~?l
I
na droaz e

Urodzi ny na Polankach
„Gdańsk

I

Tourist" do prywatyzacii

ek

B

ę

Przed miesiącem gdańscy decydenci otrzymali na swoje
biurka raport na temat zarzutów, stawianych prezesowi
.,Gdańsk Tourist" m.in. przez związki zawodowe.
Trzynaście konkretnych punktów dotyczyło niegospodarno ści w firmie i działania na jej szkodę. Raport częściowo potwierdza zarzuty.
O przejawach niegospodarności w tej firmie czytaj na str. 5

Niesprzyjające 'Warunki
do górskich wędrówek za•
panowały w Karkonoszach .

Ponad trzystu gości, na zaproswnych około
czterystu pięćdziesięciu, przybyło w sobotę do
Lecha Wałęsy na przyjęcie z okazji 52. urodzin.
Zabrakło np. wszystkich zdymisjonowa nych w
ostatnich miesiącach urzędników Belwederu, za

to wojskowi stawili się wyjątkowo licznie. Na
jubilat i gen. Tadeusz Wilecki.

żaglowiec szkolny Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

zdjęciu:

Obszerniej o urodzinowym
- na str. 3

ORP ,,Iskra" ,

przyjęciu

I

W Beskidach nastąpiło
gwałtowne ochłodzenie . W

weekend spad! śnieg, pokryWczoraj odnotowano tam wając stoki górskie cienką 20
temperaturę -5 st. C. pręd- • cm warstwą białego puchu. a
na Połoninie Wetlińskiej w
kość wiatru przekraczała 80
km/godz. W niektórych miej- Bieszczadac h, po burzy
scach grubość pokrywy śnieżnej, w górnych partiach
zalega gęsta mgła.
śnieżnej dochodziła do 60
cm.

patrz strona 9
2października, poniedziałek, imieniny Dionizego, Teofila
1869 · ur. Mohandas Karamchand Gandhi, polityk ind}jski
1904 ·ur.Graham Greene,pisar~angielski
1938- Wojska polskie wkrac~ają na uwbe
1939 · Kapilufacja Helu
1939 · Bitwa pod Kockiem
1944 • Kapitulacja Powstania Warszawskiego
1946 - zm. lgnacy Mościcki, pre;:,ydent RP 1929-39
Kapitulację Powstania Warszawskiego złożył pik Kazimierz lranekOsmecki i pik Zygmunt Dobrowolski w kwater:e gen. SS Ericha von dem Bacha wO~arowie.
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lilchmurzenie
umiarkowa11e,
okresami duże I
slaby deszcz. Temp.
rano do 9°[, IV
dzień do l.f°C.
Wiatr zachodni d,J

,l
_

południowo·

zachodniego
umiarkowany.
(An.)

J.1015 hPa ,

~~

"--<..._,/
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odbywający

rejs dookoła świata, odwiedził już 9
portów zagranicznych , w tym dwa australijskie - Port Darwin i
Fremantle. Obecnie, dowodzona przez kmdr. por. Czesława Dyrcza barkentyna, wzięła kurs na Sydney i pokonuje trasę liczącą
ponad 4 tys. mil morskich.
Jak relacjonuje kmdr por. C. Dyrcz, w czasie1800-mi lowcgo
etapu rejsu, wiodącego z Poń Darwin do Fremantle, okręt żeglo
wał w bardzo trudnych warunkach hydrometeorol ogicznych. Siła
wiatru przekraczała 35 węzłów. Spowodowało to, że barkentyna
osiągnęła port docelowy z czterodniowym opóźnieniem.
Pobyt w Fremantle, ,,Iskra'' cumowała tam 25 września, trwa!
zaledwie 6 godzin. W tym czasie uzupełniono zapasy wody pitnej, paliwa i prowiantu. W australijskim porcie załoga okrętu spotkała się z serdecznym przyjęciem miejscowej Polonii. Dzięki rodakom z antypodów, część załogi stałej i podchorążowie zwiedzili Fremantle i pobliską metropolię - Perth. Przed wyjściem na morze, na pokładzie żaglowca odbyło się przyjęcie. na którym ponad
100 rodaków z rodzinami podjęto bigosem. W godzinach wieczornych „Iskra" opuściła gościnny port.
(JAS}

W mleiscowości Linowiec,
niedaleko Starogardu Gdań·
skiego, doszło wczoraj tui
po północy do tragicznego w
skutkach wypadku drogowe·
go.
Zginęło troje młodych ludzi
w wieku 20 - 22 Jata, a jedna
osoba doznała ogólnych obrażeń ciała.

Z nieznanych dotychczas
powodów samochód opel kadett, którym jechali, uderzył w
przydrożne drzewo. Odbił sii:
od niego, przewróci! na dach i
wpadł na następne drzewo . 20letnia Daria R„ o rok starszy
Marcin G. i 22-letni Marcin Ł.
zginęli na miejscu .

(li)

Piłkars kiego

kabaretu
ciąg dalszy
Zgodnie z naszymi zapo·
wiedziami nie doszło w nie·
dzielę w Gdańsku do meczu
I ligi piłkarskiej pomiędzy
Lechlq/Olimplq I Lechem Po·

HOUSEBUILDING '95

znań.

I Gdańszczanie górą!
czoraj zako1\czyly
się

VI

Międzynaro

dowe Targi Budownictwa Mieszkaniowe go i
Wyposażenia Wnętrz HOUSEBU~LDING '95. Odwied,.iłaje
rekordowa liczba zwiedzają
cych i kontrahentów zagranicznych . Kto z kim zrobił dobry
interes - pozostanie tajemnicą
handlową . Byli kupcy z Wę 
gier, Japonii, Kanady i przede
wszystkim (po raz pierwszy
tak licznie) zjawili się biznesmeni zza wschodniej granicy.
W sobotę wręczono nagrody
i wyróżnienia. W tym roku nie
przyznano Grand Prix w konkursie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. I n-agrodę otrzymało przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,Pollytag" S.A . z
Gdańska. za uruchomienie produkcji kruszywa popioloporytowego Pollytag do betonów
lekkich i konstrukcyjny ch na

licencji holenderskiej firmy
,.Vasim". Uruchomieni e tej
produkcji umożliwiło utylizację pyłów z Elektrociepłowni
Gdar1sk li, stwarzając warunki
do rozwiązania problemu skła
dowisk z popiołami. Firma ta
dostała także nagrodę prezydenta miasta Gda,\ska.
·
li nagrodę przyznano firmie
„Inco-Veriws" z miejscowości
Dębe Wielkie - za szeroką
ofertę armatury sanitarno spustowej z polipropylenu o
nowoczesnych rozwiązaniach .
lll nagrodę przyznano spółce
.. Wavin - Metalplast Buk" z
Buku - za uruchomienie produkcji nowego wyrobu z serii
spłuczek łazienkowych AQUA RIU S
zapewniającej
osLczędność wody od 30 do 50
proc.
Ponadto wyróżnienie otrzymali: ,,Alpex - Karlino'' za urnchomienie produkcji płyt wió-

rowych typu POSFORMIN G.
okleinowanyc h specjalnymi,
kolorowymi laminatami. finna
„STYROPOL " z Biskupca za
produkcję elastycznych płyt
styropianowych do podłóg pły
wających (pierwszych na polskim rynku z produkcji krajowej) ortz Zakłady Tworzyw
Sztucznych !.Gamrat" za system rynnowy, odporny na korozję, szczelny i trwały, prosty
i szybki w montażu. przystosowany do różnych konstrukcji
dachowych. Wyróżnienie specjalne dla wystawcy zagraniclnego przyznano firmie VIESSMANN (z Niemiec) za kompleksową ofertę nowocze snych, funkcjonalnyc h i bezpiecznych kotłów grzewczych
(w szczególności za kotły olejowo- gazowe PAROMAT TRIPLEX RN oraz za kotły
gazowe kondensacyjne VER
TOMAT).
(G.A.)

I

W praktyce oznacza to walkower dla drużyny Lecha. Tak
kończy się już drugi w tym sezonie mecz z udziałem gdań
skiej drużyny. Trzeci oznaczał
będzie wycofanie zespołu z
rozgrywek.
Na szczęście w innych dyscyplinach sportu mecze odbywały się normalnie. W Gdań
sku mieliśmy pierwsze od
dziesiątków lat I-ligowe derby
koszykarek. Start Gdańsk uległ
zdecydowanie Warcie Gdynia
63:95. Zgodnie po ligowe
punkty sięgnęły drużyny
szczypiorniste k z naszego regionu. AZS AWF Gdańsk pokona! Sośnicę Gliwice 23:14, a
EB Start Elbląg wygra! z Ruchem Chorzów 30:17. Rugbiści Lechii coraz pewniej zdąża
ją po kolejny już tytuł mi strzów Polski . Tym razem pokonali AZS AWF Warszawa
45: 10. Wygrało też swój mecz
Ogniwo Sopot.
Na zapleczu piłkarskiej eks- Derby pod kos~em ~decydowanie rovtr::ygnęly na swoją kor::yśc :,, wodmd:1 Wart\·.
traklasy na pochwały zasłuży!
Fot. Maciej Kost1m
zespól gdańskiej Poloni i . z naszego regionu . ale były to,
Bałtyk Gdynia. a Okonm\ki
Gdańszczanie na własnym boiniestety, zwycięstwa gospoda- Brzesko Pomezamę Malbork.
sku pokonal i faworyzowaną rzy, a naste zespoły występo
ijaw}
Wartę Poznań 2:0 . Rezultatami
wały w roli gości. Krisbut MySzczegółowe informacje
2:0. zakończyły się także dwa szków pokonał w ten sposób
sportowe na stronach
inne mecze z udziałem drużyn
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I Po prezydenckiei decyzii

Kwaśniewski

a

w opałach
Przedwyborcze spotkanie
Aleksandra K waśnicwskiego
w warszawskiej Akademii
Wychowania Fizycznego, zakłóciła grupa studentów. Gdy
Kwaśniewski przedstawiał

swój program wyborczy, gru
pa kilkunastu studentów z
NZS i Ligi Republikańskiej
rozwinęła transparenty: ,,Sojusz Lewych Dochodów",
..Kwaśniewski złotym dzieckiem partii'' oraz wznosiia
okrzyki „Sekuła", ,,Stan wojenny". Między sympatykami
Kwaśniewskiego i studentami doszło do szarpaniny.

Zagraniczny ślad FOZZ
Luksemburskie ślady i zeznania świadków, które polska prokuratura uzyskała w
ramach pomocy prawnej w
toczącym się od kilku lat
śledztwie w sprawie tzw. afery Funduszu Obsługi Zadlużen ia Zagranicznego. potwierdziły wcześniejsze hipotezy na temat operacji prowadzonych przez b. dyrektora
funduszu Grzegorza Z.

Deportowano
.. . 44 obywateli Indii, któ1zy nielegalnie dostali się do
Polski, deportowano 30
września z Warszawy do kraju drogą lotnicL.ą.

Hołd poległym
W 56. rocznicę ostatniej
bitwy polskiego Września
1939 r. stoczonej pod Kockiem uczczono pamięć poległych żołnierzy.

(mrzJ

Mówią

Zdruzgotany Miller
Leszek Miller, minister pracy i polityki socjalnej, komen:ując weto prezydenta Lecha Wałęsy do ustawy o rewaloryzacji rent i emerytur.
powiedział w sobotę na konferencji prasowej w
Rzeszowie, że jest „zdruzgotany niekompetencją
i niewiedzą pana prezydenta".
,,Mogę zrozumieć, że przeciętny emeryt i rencista nie wie, jak działa system rentowo-emerytalny, ale prezydent 40-milionowego kraju, który wetuje i podpisuje ustawy, coś powinien w tej
sprawie wiedzieć. Kilka lat temu pan prezydent
w swoim głośnym wywiadzie powiedział. że
przeczytał jedną książkę - teraz już wiem. że to
nie była książka o ubezpieczeniach społecz
nych" - powiedział Leszek Miller.
Jeżeli prezydent w swoim oficjalnym wystą
pieniu telewizyjnym do narodu używa sformuło
wania, że świadczenia rentowo-emerytaln e to są
środki, które są zwrotem za wykonaną pracę, to
takie słowa oznaczają, że nie wie i nie zna istoty
systemu emerytalnego. Co więcej, swoją niewiedzą dzieli się z milionami telewidzów, wprowadzając ich w błąd" - stwierdził Miller.
,.System emerytalno-rentow y działa na zupeł
nie innej zasadzie. To nie jest tak, że składka
płacona za pracę jest gdzieś gromadzona. Obecni pracownicy płacą składkę na obecnych rencistów i emerytów. Suma z ogólnej składki, która wpływa do ZUS, jest niższa niż suma wypłat.
Tę różnicę pokrywa budżet" - wyjaśnia! minister.

Pawlak nie spiskuje
Podczas konferencji prasowej w Namysłowie
(opolskie), kandydat na prezydenta - Waldemar
Pawlak zaprzeczy!, jakoby jego glosowanie za
odrzuceniem ustawy emerytalnej oznaczało jakiekolwiek układy pomiędzy nim, a Lechem
Wałęsą. Pawlak zaprzeczy! również informacjom, jakoby w drugiej turze wyborów prezydenckich miał namawiać swój elektorat do oddania głosu na Wałęsę.

I

Gronkiewicz przysięga
Kandydująca

na urząd prezydenta prezes NBP Hanna
Gronkiewicz-W altz złożyła
wczoraj w Gnieźnie po mszy w
bazyli,e archikateclra)ncj uroczyste przyrzeczenie przedwyborcze, w którym zobowiązała
się m.in. ,,podjąć stały wysilck,
by bezpieczeństwo Polski i
szanse jej rozwoju zostały zagwarantowane poprzez włącze
nie naszego kraju w struktury
NATO i Unii Europejskiej".
Tekst przyrzeczenia prezes
NBP zakończyła wypowiadając formulę: ,,Tak mi dopomóż
Bóg".

I
I

Według Kołodki

Korwin za przedłużeniem
kadencji

... nie ma jakichkolwiek podstaw do skierowania ustawy o waloryzacji emerytur i rent do
Trybunału Konstytucyjnego . Kołodko stwierdzi!, że wprowadzenie w życie ustawy stworzy
możliwość poprawy sytuacji materialnej emerytów i rencistów, stabilizacji finansów publicznych oi'az ,.kontynuacji na drodze reform, dynamicznego rozwoju gospodarczego·•.

Kandydat na prezydenta Janusz Korwin-Mikke po raz kolej ny opowiedział się za
przedluzcnicm kadencji głowy
państwa do 7-9 lat, przy jednoczesnym pozbawieniu go prawa do reelekcji. Prezes Unii
Polityki Realnej motywował to
możliwością „manipulowania

ZChN uważa
,,że sprawa weta prezydenta do ustawy emerytalnej, to element kampanii wyborczej. Liderzy Zjednoczenia podkreślili na sobotniej konferencji prasowej, że zawetowanie ustawy było
słuszne, ale problem emerytów może rozwiązać
jedynie reforma systemu ubezpieczeń społecz
nych. Zapowiedzieli, że Hanna GronkiewiczWaltz, kandydat tej partii na prezydenta, chce
uczynić z reformy systemu ubezpieczeń zasadniczy element swojego programu wyborczego.
ZChN rozpoczęło już pracę nad jego zarysem.

ŚWl~T
----

kandydaci

----

Jeś i zostanę prezydentem

Pawlak zapewni!, ze jego decyzja dotycząca
wyłamania się z dyscypliny klubowej jest jedynie konsekwencją poglądów prezentowanych
przez prezesa NK PSL od kilku lat. ,,Najważ
niejszą sprawą jest zachowanie konsekwencji i
szacunku w stosunku do tych, którzy powierzyli
nam mandaty. Tu nie ma miejsca na przetargi
polityczne. Z doświadczeń, jakie mam jako premier wiem. że można zbilansować tak, ahy wystarczyło na podwyższenie emerytur i nie było
problemów z deficctcm i inflacją" - stwierdził
Pawlak.
Powiedział również, że w przeciwieństwie do
Lecha Wałęsy, ,,który dwa lata nie miał litości
dla emerytów, a nagle pod koniec kadencji mieni się ich przyjacielem", nie zamierza kosztem
emerytów robić kariery w koalicji, choć zdaje
sobie sprawę, że jego decyzje nie są dobrze
przyjmowane u partnera koalicyjnego.

2października 1995

władzą" przez
prezydenta.

Kuroń

urzędującego

dba o czystość...

watelom sprawozdanie ze swojej pracy - zapowiedział wczoraj kandydat na najwyLszy
urząd w państwie, Jacek Kuroń, prezentując dziennikarzom
swoje zobowiązania prezydenckie zawarte w programie
„Kontr:ikt dla Polski'". 1
Każde z tych zobowiązań
ma konkretny termin realizacji.
Do jesieni 1996 r. ma np. powstać program zapobiegania
przestępczości. Kuroń obiecuje, że w ciągu roku doprowadzi
do porozumienia wsztstkich sil
społecznych i politycznych co
do założeń nowego systemu
emerytalno-rentow ego.

w młodzież
Kandydat na prezydenta
Aleksander Kwaśniewski powiedi:ial. że chce, aby w Polsce
dostęp do oświaty i jej bezplat-

W czasie niedzielnej uroczystej mszy beatyfikacyjnej; w Baz:i,lice

I ków z czasów rewolucji francuskit:j, 44 duchownych katolickich oraz

osoba świecka. którzy ponieśli śmierć za wiarę w czasie wojny
(PAP) I jedna
domowej w Hiszpanii oraz włoski pijar. zmarły w 1647 roku.

Kupno
/sprzedaż'

Walut

I

NBP
(kurs
średni)

I

Amerykański mediator RI·
chard Holbrooke przypo•
mnlał w niedzielę w lagrze·
biu, ie Stany %jednoczone
opowiadają się za jak naj·
szybszym rozejmem na tere•
nie Bośni. Holbrooke musiał
jednak przyznać, :i:e w chwili
obecnej jest to trudne do
zrealizowania.

I

Aulorem monw~entu jest Jer;:y Sikorski. Na granitowym cnkole i kolumnie umies:c;:mw dwa, wrkonw!e c brą~u. symbole: atakującego orla ara: s::.rs:ak i skr:ydla__husarskie
(symbol J DP). Na froncie cokołu umies;:c;:ono mapę Europy z :a:nac:onym s;;/akiem bojowym 1 DP Sciana póinorna :awiera listę 40 mias1 · fundatorów ;:e S:koC)z, Franc11.
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Fot. PAP1CAF
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Powiązani a terrorysty
Algierski ekstremista Chaled Kelkal, zastrzelony w pią
tek przez francuskich żandar
mów, był powiązany z różny
mi zamachami terrorystycz
nymi w Paryżu.

\

(mrz.

także udział

syn generała - Andrzej Maczek.
Pomnik ufundowany został
przez mieszkańców Europy zachodni.:j w podzięce za odzyskanie wolności. którą otrzymali z rąk żołnierzy polskich w
latach 1944-45, oraz przez weteranów l Dywizji rozsianych
po całym świecie. Pomnik upamiętnia zwycięstwa I Dywizji
Pancernej oraz jej żołnierzy
poległych na polach hitew Polski, Francji, Holandii, Belgii i
Niemiec. Jako dar dla Warsza-

wy ma

stać się

symbolem
związku narodow w budowaniu nowej wspólnoty europejskiej. Jest to prawdopodobnie
pierwszy pomnik zbudowany
w całości z zagranicznych funduszy.
Przemawiając do zebranych
kombatantów oraz przedstawicieli władz państwowych. parlamentu, stolicy. wojska, miast
wyzwolonych i korpusu dyplomatycznego. prymas Glemp
przypomniał słowa legendarnego dowódcy I Dywizji. który

li

U

bregly trd:ieli by/
dla programu II
tygodniem
faiątec:n_vm, formalnie :
powodu
25-/ecia,
faktyc~nie - ~ poll'odu
lawiny pochlt"af, jaka :
tej oka:ji spłynę/a.
Gr:ejąc się pr:y cud:ym
ogniu, 1t"y:11aję. :ei ninie by/o pr:.1jemnie, i~ taka masa lud:i chwaliłam.in.
„Panoram(. Sama chwalę ten program od lat, ll'ięc mogę powiedjeć: ,,A ja
·:mrs:e mówiłam··.
Mimo juhileus:11 „Panorama" nie straciła głowy i refleksu - był to jedyny
program informacyjny, kuiry poka:al biesiadę na Polankach. Bard~o
pouc:ające b_\ly te migawki: prezydenckich 11rod:i11, i doprawdy szkoda, że
,, Trojka" Gda,iska pr:egapi/a temat.
Skoro o biesiadach mowa: Dwójka na s1roje święto pr:ygotmrnla te± 2odcinkowe „Poprawiny" hitu spr:ed dwu lar. if. ,,Gali Piosenki Biesiadnej".
Też. 11· Po:11a11i11. te~ : Kr:_rs:tofem Ty,icem. znakomitym w roli wodzireja.
Re:yser, Krzys:tof Jaślar, trafi/ w d:iesią1kę pomysłem nobilitatji piosenek,
które wszrscr :nają i śpiewają, ale nie chcą się do tego pr;:.piać. Nobilitował
je tafe pr:e: to. :.e nadal im lt"spólną na:wę. Bez na:wy, be: karty wi;.ytmrej,
wiodły one bowiem ;'._lwot skrfpm1wn·. pokątny . No w/a.inie - pokątny: kątem
pr;yfolklor:e, kątem pr:r satw;:e, "4tem pq pieśni wojskowej lub harcerskiej.
Śpiewane p11blic:11ie nibv : pr:rmrróniem oka, bąd::. 11Tęcz szydercza, ale
jednak - pełną piersią. Są wfrod tych piosenek utwory 011Riś nale::ące do
kultury wyższej, jak :dek/ase1rnne pr:e: pijackie ryki „ Góralu, czy ci nie żal",
c:y całkiem ju:: ano11im(lwe „ Tam nad \\'istą 1r dolinie", 11·zrn.1:ające i
'ruha1:,1e,pretensjo11alne, ale i ujmujące prostotą. By 11:w' slow Gatc::.y,iskiego:
,,lda i groteska, serca :awilość i ojc:Fny mi/ość".
Pierws:ą qść „Poprawin" Kr:ys:tof Tyniec na:wal 1111-erturą do nie
napisanej opery narodowej pt. ,, Wesele s:wagra w bloku". Ba rdza dobrze,
bard~o trafnie: 11'faśnie d:ięki tym ws:ystkim piosenkom bez pr:yd:ialu i
etyk;ety biednv s:::,rngier z blokoll'iska ijego goście mogą się czasem poc~uć u
siebie"i sobą .

mówił: ,.Żołnierz

polski walczy na wszystkich frontach o
wolność wszystkich narodów,
ale życie oddaje tylko za wła
sną Ojczyznę".
Uroczystość zakończył Apel
Poległych. Wcześniej w Kate-

drze Polowej WP odbyła się
msza św. w intencji żołnierzy 1
DP i jej dowódcy.
Odsłonięciu pomnika towarL.yszylo międzynarodowe spotkanie przedstawicieli miast
oswobodzonych oraz zjazd weteranów walk OP.
(PAP)

Zmiana systemu miar i wag w W. Brytanii

p

Wkrótce kolejny

iwybuch
Ponad 5 tys, lud1i

wzięło

udział w sobotę w demon·
stracji przeciwko próbom lą·
drowym na atolu Mururoa,
jaka przeszła ulicami Pary·

I ia.

W najbliższych dniach oczekuje się drugiej takiej próby z
serii siedmiu czy ośmiu zapowiedzianych do marca przyszłego roku przez prezydenta
Jacquesa Chiraca.
Kolejna francuska próba
atomowa będzie miała silę
między 75 a 150 kiloton. Poinformował o tym w Papeete na
Tahiti dyrektor francuskiego
Komisariatu Energii Atomowej
Jean Lichere.
Lichere nie sprecyzował
także, na którym z atoli - Mururoa czy Fangataufa - dojdzie
do drugiego testu nuklearnego.
Pierwszy odbył się 5 września
br. na atolu Mururoa.

(PAP)
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Zie o ywate s ,e mepos uszenstwo.?

Miniona sobota była
ostatnim dniem formalnego
obowiązywania brytyjskich
imperialnych jednostek
miar, wagi i długości.
Od wczoraj Brytyjczycy
z mil, jardów, stóp i cali na kilometry i
centymetry, ze stonów, funtów
i uncji na kilogramy i gramy. a
z pint na litry. Sklepikarze nie
kryją rozżalenia z powodu nakładania na nich kosztów zakupu nowego sprzi;-tu i etykietkowania produktów. a szary czło
wiek nie może się w tym wszystkim połapać.
Przeciwnicy systemu me trycznego upatrują w narzucanej im rewolucji jeszcze jeden
niezgodny z rodzimą wyspiarską tradycją niepożądany im port z kontynentu . Wielu nie
muszą przestawić się

orientuje się w systemie metrycznym i to mimo że do programu nauki w szkołach wprowadzono go przeszło 30 lat temu, jeszcze w okresie rządów
Harold.a Wilsona. System, który miał poprawić zdolność
konkurowania towarów brytyjskich na rynkach zagranicznych. nie przyjął się .
Vivian Linacre z Towarzystwa Zachowania Imperialnego
Systemu Miar nie wyklucza. że
standaryzacja miar i wag na
modłę europejską zrodzi akcję
obywatelskiego nieposłuszeń 
stwa podobną do tej, która
storpedowała plany wprowaJzenia niepopularnego podatku
pogłównego przez premier
Margaret Thatcher.
Niektórzy sklepikarze zapowiadają hicrny opór, a klientów czeka wiele niespndzia-

(PAP)

w Dwó·1ce"

.

tomowe
protesty

leżą w zakresie dostaw broni i
amunicji od tego co da im Zagrzeb.
Bardziej nieprzejednana jest
postawa rządu muzułmańskie
go w Sarajewie. Domaga się
on demilitaryzacji Banja Luki,
a więc największego miasta w
Bośni trzymanego jeszcze
przez Serbów.
Rzecz w tym jednak, że Serbowie. którzy w piątek rozpoczęli ofensywę na Bosanską
Krupę, mogą stosunkowo ła
two odzyskać to miasto. Wówczas bardzo skomplikują zaopatrzenie dla 5 korpusu armii
bośniackiej. który walczy o 80
km na wschód, w sektorze
Kljuca_ Jeśli rzeczywiście
ofensywa ta doprowadziłaby
do zajęcia przez Serbów Boanskiej Krupy to muzułmanie byI i by o wiele bardziej niż w
chwili obecnej skłonni zgodzić
się na rozejm.

Biesiady.

Pancerniakom Mac zka

rzy pl_. Inwalidó~ ~ Warszaw 1e, w asysc1e po cztów sztandarowych,
Kompanii Reprezentacyjne j
WP i licznie zebranych kombatantów. b. prezydent na
uchodżstwie Rvszard Kaczorowski oraz minister stanu w
Kancelarii Prezydenta RP Janusz Ziółkowski odsłonili w
minioną sobotę pomnik l Dywizji Pancernej Stanisława
Maczka. Pomnik poświęcił
prymas Polski, kard. Józef
Glemp. W uroczystości wziął

Oznac,enia: US D - dolar amerykański. DEM - marka niemiecka. FRF - frank francuski. NLG - guldell holenderski. CHI· - frank szwajcarski, SEK - korona szwed,ka,
GBP · tunt hrytyjsk1. ITI . - lir włoski. SUR· rubel rosyjski (notowania z Moskwy) .
Złoto: w zloty,·h za gram. z Londynu - n uncję.

S. Frasz

półtorej

(T.Z.)

Dane z kant0rów (30.09.)
Ja~iellońska

Holbrooke rozmawia! przez
godziny z prezydentem Chorwacji Franjo Tudjmancm. Amerykański mediator
stara się na wszelkie sposoby
zapobiec W)buchowi nowych
walk na dużą skalę, co przekrcśliloby zapewne dotychczasowe sukcesy w rokowaniach pokojowych.
Rząd Chorwacji zapowiedział, że wycofa swe wojska z
północnej i zachodniej Bośni.
W ten sposób siły Chorwatów
bośniackich nic będ:1 w stanie
podjąć nowej ofensywy bo za-

(możemy

„Max"
Gdańsk

Chasbulatow, były
szef Rady Najwyższej Rosji,
został wybrany przewodniczącym nowo utworzonej w
Czeczenii partii pod nazwą
,.Związek Narodu na rzecz
Odrodzenia Republiki".
Chasbulatow domaga się dymisji prorosyjskiego rządu w
Groznym.

Serbska ofensywa trwa

orzeczeń.

NOTOWANIA
$

Nowa.partia
,Rusłan

Wy w Izy
•
o e1m

św . Piotra w Watykanie, papież Jan Paweł ll wyniósł na ołtarze sto
dziesięcioro sług bożych. Wśród beatyfikowanych _jest 64 męczenni

Wczoraj weszła w iycie nowa ustawa regulująca postępo·
wanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Rozszerza
ona uprawnienia obywateli dochodzących swoich praw prze·
ciwko urzędom administracji. Teraz sąd będzie mógł m.in.
naloiyć gr1ywnę na urzędnika, który nie respektuje jego

r.

Jednolita waluta
Na nieformalnym spotkanm w Walencji ministrowie
finansów krajów członkow
skich Unii Europejskiej potwierdzili wprowad7.enie jedno I i tej waluty na obszarze
UE z dniem I stycznia 1999.

Bośnia

•

np. zaskarżyć miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego).
Wzmocnieniu skuteczności
orzeczeń NSA ma służyć prawo tego sądu do wymierzania
grzywien w stosunku do organów administracyjnyc h. Dotyczczas nierzadko zdarzało
się, że mimo iż obywatel uzyska! korzystny dla siebie wyrok sądowy, urząd odmawiał
jego realizacji lub realizował
wyrok tylko w części. Uprawnienie do wymierzenia grzywien przez NSA ma zmienić
ten stan rzeczy.
Ustawa o Naczelnym Sądzie
Administracyjny m z dnia 11
maja 1995 r. weszła w życic I
października 1995 r., a jej tekst
można znaleźć w Dzienniku
Ustaw nr 74 z 30 czerwca 1995

Unii Europejskiej, a Polska.
Republika Czeska i Węgry
staną się do tego czasu jej
członkami .,.

Markiewicz apeluje
Marek Markiewicz, kandydat Republikanów w wyborach
prezydenckich, zaapelował do
ugrupowań prawicowych o
wystawienie wspólnego kandydata. Głównym haslcm kampanii Markiewicza będzie „Praca
i rzetelność".
Zdaniem Markiewicza po 5
latach niepodległości nic powinien być głową państwa
kandydat lewicy''.
(PAP)

inwestuje

•
01es1 era1
'z urzędem
Naczeln Sąd Administracyjny r0r . uje skargi obywateli i in ,ucji na tzw. decyzje
admin· racyjnc. Dotychczas
kornpekncje sądu obejmowały
tylko niektóre postanowienia
administracji lub skargi na jej
bezczynność . Przypadki. w
których obywatel mógł „zaskarżyć" lirząd byty szczegóło
wo wymienione w starej ustawie. Obecnie NSA może rozpatrywać skargi na prawie
wszystkie postanowienia urzę
dów administracyjnych , a nawet na tzw. czynności materialno-techniczne (np. w sprawie rejestracji samoc!"lodu lub
ewidencji ludności). Będzie też
rozpatrywał skargi w sprawach
wydawania zaświadczeń prL.ez
urzędy bądź odmowy ich wydania. Kontroli NSA podlegają
też uchwały organów gmin stanowiące tzw. przepisy gminne

• ••

cyjnie. Lider SLD spotkał się z
przedstawicielami Frakcji Mło
dych SdRP.ZSMP.
Kwaśniewski
postuluje
wprowadzenie ulg inwestycyjnych dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi, kredytów hipotecznych dla mło
dych rodzin, zwiększenie nakładów na sport. Zachęcał mło
dzież do aktywności obywatelskiej ...Zajmujcie się polityką,
bo jesteście generacją. która
może na nią spojrzeć normalnie" - mówi! Kwaśniewski.

Watykańskie beatyfikacje
1

Kanclerz Helmut Koh,

ośw iadczyl. że w ciągu następnego dżiesięciolccia zakończona zostanie integracja

ność na poL.iomie wyższym były zagwarantowane konstytu-

Jeżeli zostanę prezydentem.
będę co miesiąc składał oby-

Kwaśniewski

Kanclerz o integracji

•
nek. Nadal będą mogli kupić
funt parówek, ale pod warunkiem, że bez opakowania; opakowane produkty będą sprzedawane na kilogramy. Podobnie np. 7 mlekiem i piwem tradycyjnie sprzedawanymi w W .
Brytanii na pinty . Towarzystwo Zachowania Imperialnego
Systemu Miar i Wag wzywa do
bojkotu nowych miar. Po konsultacji z uczonymi w piśmie,
towarzystwo zapowiedziało. że
wniesie sprawę do europejskiego Trybunału w oparciu o art.
6 Traktatu Rzymskiego, który
wyklucza dyskryminację. Brytyjczycy stosujący imperialne
jednostki miar i wag mieliby
być ze względu na swą
odmienną tradycję dyskryminowani - twierdzi towarzystwo.

(PAP)

Janina Wieczersk~
Z głębokim falern zawiadamiamy, że w dn . 29 września
1995 r. zmarł nasz kochany Ojciec, Brat, Teść i Dziadek

ś. ł

p.

Jan Maciejowski
I

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 3 października
1995 r. o godz. 9 .00 w kościele NSPJ w Gdańsku Wrzeszcw. ul. Mireckiego. Pogrzeb odbędzie się w tym samym
dniu o godz. 15 .OO na cmentarzu Srebrzysko.
Pogr:tżona

w smutku Rodzina

r
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KOCIEWIE

Ponad tnystu gości bawiło się w s@botę na bankiecie z
okazii 52, urodzin Lecha Wałęsy.

W sobo1ę w Tczewskim
Centrum Kultury odbyła się inauguracja roku akademickiego
w punkcie konsultacyjn ym
Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. Poprzedziła ją
msza św. koncelebrowan a odprawiona pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Szlagi,
w kościele św. Józefa w Tczewie. Gości powitał ks. biskup
Piotr Krupa dyrektor Instytutu
Teologicznego, istniejącego od
IO lat w Pelplinie. Ślubowanie
zlożył0 27 studentów pierwszego roku.

Goście

PRUSZCZ GD.
.J

We wsi Koźhny przy domu
przy domu nr 37 znajduje się
spichlerz-obo ra z przełomu
XVIII i XIX wieku. W odróż
nieniu od wielu innych zabyt
ków wyróżnia się podmurowani em z cegły, konstrukcją
szkieletową o regularnym, szachownicowym układzie belek,

Uroczysta i11auguracja wAkademii Marynarki Wojennej.

W portowei scenerii

Gaudeamus w Wyższej
Szkole Morskiej

wypełnionych potynkowaną
cegłą. Ten dwukondygnac yjny

zabytek wpisany został w plan
prostokąta; w przyziemiu znajduje się obora, w górnej kondygnacji spichlerz.
Wiele tu ciekawostek.

Blisko 660 pracowników
oraz prawie 1640 studen·
łów ( w tym 350 kobiet)
Wyis:z:ei Szkoły Morskie! w
Gdyni rozpoczęło w sobotę
nowy rok akademicki.

ELBLĄSKIE

C'

Zespól instrumentaln o-wok alny „Z powodu słońca"
Młodzieżowego Klubu Piosenki Kwidzyńskiego Centrum
Kultury zdobył Grand Prix XX
Przeglądu Piosenki Turystycznej i Poetyckiej „Wrzosowisko„ w Kędzierzynie-Koźlu.

ELBiĄG
D•
W Biurze Promocji Miasta
powstał program komputerowy, prezentujący historię, turystyczne walory i możliwości
gospodarcze Elbląga. Część historyczna obejmuje plansze,
przypominające najważniejsze

daty związane z Elblągiem: od
1237 roku, czyli od założenia
miasta po 1994 rok, kiedy reaktywowano w Elblągu morski
port handlowy. Część druga
prezentuje wizerunek miasta.

KASZUBY

- er·;~---

Sudomie - jezioro położone
na południowy zachód od Kościerzyny jest w coraz gorszym
stanic. Zwracają na to uwagę i
miejscowi, i przyjezdni.' Kościerscy ekolodzy podjęli starania na rzecz doprowadzeni a
tego zbiornika i jego otoczenia
do dobrej kondycji. W tym celu zamierzają założyć klub
ekologiczny o nazwie ,.Czyste
Sudomie i okolice".

Gdańszczanie

Fot. Maciej Kostun

nich 431 otrzymało
indeks po raz pierwszy, m.in.
na uruchomion ych właśnie
specjalnościach: organizacja
usług hotelarsko-gas tronomicznych oraz inżynieria eksploatacji instalacji przemysłowych.
Ta druga powstała według programów Unii Europejskiej z
Hochschule Bremerhaven; jej
absolwenci otrzymają dwa dyplomy inżyniera - polski i niemiecki.
Poza studiami dziennymi
prowadzi
gdyńska WSM
kształcenie w systemie zaocznym (teraz 1714 studentów) i
wieczorowym (161). Wszędzie
najliczniej obsadzony jest Wydział Administracy jny, a następnie: nawigacyjny. mechaniczny i elektryczny. WSM ma
Spośród

u siebie też pomaturalne Studium Morskie na dyplom marynarza, kształcenie podyplomowe dla marynarzy i oficerów, szkolenie w zakresie ratownictwa morskiego. Kadra
naukowa szkoły - z 48 profesorami i IOO adiunktami - prowadzi prace badawcze, współpra
cuje z przemysłem. Co trzeci
nauczyciel akademicki ma dyplom oficera PMH.
Gdyńska WSM utrzymuje
kontakty z 18 uczelniami morskimi na obu półkulach. Jest
obecnie armatorem trzech statków, włączonych w praktyczną
naukę zawodu: ,,Daru Młodzie
ży", ,,zenitu" i „Horyzontu".
Na i przed tym pierwszym,
cumującym przy al. Zjednoczenia w Gdyni, zebrało się w
sobotę liczne grono zaproszonych gości, studentów, rodziców, ale także i widzów - sympatyk ów s. na uroczystości
otwarcia nowego roku akademickiego - rozpoczętego pod
szczęśliwą gwiazdą, bo przy

wietrznej i słonecznej pogo- roku akademickiego 1995/96 w
Akademii Marynarki Wojendzie.
nej.
Tuż przed ślubowapicm na
Ogłoszone zostało zakońsztandar szkoły i immatrykulacją studentów I roku przemó- . czenie siedmiu przewodów
wienie inauguracyjne wygłosił doktorskich i habilitacyjnyc h
rektor WSM prof. dr hab. inż. oraz roz.trzygnięto konkurs na
Józef Lisowski. On również „Przodującego Nauczyciela
oraz wiceminister transportu i Akademickieg o" uczelni. Na
gospodarki morskiej Zenon dwóch wydziałach Akademii (
Dereszkiewicz wręczyli zasłu Nawigacji i Uzbrojenia Okrę
towego oraz Mechaniczno żonym pracownikom uczelni
odznaczenia, medale, nagrody. Elcktrycznym ) studiować bę
dzie 340 studentów.
Krzyż Kawalerski Orderu
Zajęcia kontynuować będą
Odrodzenia Polski otrzymali
Romuald Ćwilewicz i Jerzy podchorążowie uczestniczący
Czajkowski. Ceremonię opra- w rejsie dookoła świata na pokładzie szkolnej barkentyny
wiła oprawiła muzycznie
orkiestra Stoczni Gdynia S.A. ORP ,.ISKRA". Komendant
uczelni, kmdr prof. Antoni KoZakończy! uroczystości coctail
na pokładzie „Daru Młodzie morowski, zwrócił uwagę na
duże zainteresowan ie studenży".
zajęciami fakultatywnym i
(ANK.) tów
z socjologii, psychologii oraz
pedagogiki, co ma przyczynić
... i
się do rozwoju modelu nowoczesnego dowódcy wychoW sobotę zorganizowan o wawcy.
(M.K.)
uroczystą inaugurację nowego

Do domu przy ul. Polanki
zaproszonych było ok. 450
osób. Według wysokiego urzę
dnika Kancelarii Prezydenta,
Lech Wałęsa na liście gości nie
uwzględni! Mieczysława Wachowskiego - i rzeczywiście b.
najbliższy współpracownik Lecha Wałęsy nie pojawił się w
domu przy ul. Polanki. Zabrakl0 także wszystkich urzędni
ków Pałacu Namie s tnikowskiego, którzy zdymi~jonowani
zostali w ciągu ostatnich miesięcy. Nie hylo nawet odwoła
nego spowiednika , księdz a
Franciszka Cybuli, c:hoć proboszczuje on od tygodnia w nkodległym kościele garnizonowym we Wrzeszczu.
Na bankiet w domu prezyclenta nie przyszedł przewodniczący „Solidarności'', Marian
Krzaklewski. Jego asystent,
Eugeniusz Polmariski, wyja~nil
„DB", że przewodniczący
związku nie skorzysta! z zaproszeni a ze względów rodzinnych. Chodziło o to, że Krzaklewski wrócił do domu po 8dniowym, służbowym pobycie
poza Trójmiastem. ,,S'' reprezentowana była jednak m.in.
przez wiceprzewodniczącego
związku, zarazem szefa Regionu Gdańskiego, Jacka Rybickiego. W kuluarach mówiono.
że „S" na pewno na nadzwyczajnym zjeździe wskaże swoim członkom. na kogo powinni
glosować w wyborach prezydenckich. Nikt nic chciał jednak powiedzieć , czy będzie to
Hanna Gronkiewicz Waltz, czy
Lech Wałęsa - sugerowano
jednak, że szala z lekka przechyla się na korzyść aktualne-

w Akademii
Marynarki Woiennej

Gniew

Ke ra

zyt po

Oficjalnej Inauguracji działalności produkcyjnej i handlo·
wej dokonano w miniony czwartek w firmie EMIRA Gniew.
Spółka naleiqca do norweskie! firmy EMIRA AS oraz grupy
Selvaag będzie kontynuowała w Gniewie produkcję lekkie·
go kruszywa dla budownictwa, czyli keramzytu.
Gniewski zakład w ostatnich latach miał duże trudności
ze znalezieniem odbiorców dla
swojego wyrobu. Zmniejszano
ciągle produkcj~. mimo że keramzyt zdobył sobie wcześniej
spore uznanie klientów. Głów
nym powodem kłopotów zakładu był ogólny regres w na-

szym budownictwi e. W tym
roku zakład został sprzedany
norweskiej firmie, która zapewniała o szybkim jego rozruchu oraz zatrudnieniu, na początek, 45 osób.
Dyrektor EMBRY Gniew.
Jan Szczepański, powiedział
nam, że już teraz pracuje u nie-

o

go prawie 100 osób. Próbki
gniewskiego keramzytu zostały
niedawno wysiane do Niemiec,
gdzie zostały gruntownie przebadane. Ten test był niezbęd
ny, by firmowany teraz przez
Norwegów wyrób z Gniewa
trafił w większych ilościach na
rynek za naszą zachodnią granicą. Oprócz niemieckich firm,
dużymi odbiorcami keramzytu
są też kraje skandynawskie . Na
razie działa tylko jeden ciąg
technologiczny pozwalający na
proc!ukcję 2,5 tys. metrów sze-

esk u
śc. tygodniowo. Wkrótce ma
ruszyć druga linia. Nowi wła
ściciele twierdzą, że już udoskonalili wyrób, wprowadzając

zmiany w technologii. Wrótce
potroją produkcję.

Po obejrzeniu zakładu. na
gniewskim zamku dokonano
wymiany uprzejmości i prezentów. Norwegowie otrzymali
miecze rycerskie, a odwzaje·
ronili się darem w postaci 25
tys. zł na rzecz slu"żby zdrowia
w gminie.

(tt)

Światowy Dzień Turystyki
żan

na zamku w Gniewie, teraz

elblążanie zrewanżowali się

zaproszeniem do hotelu „El-

zam".

Światowy Dzień Turystyki
przypada 27 września i obchodzony jest już po raz piętnasty.

Otwierając uroczystość wicewojewoda elbląski, Jerzy Ko-

narzyck.i zaznaczył, że także w
naszym kraju turystyka urasta
do rangi ważnej dziedziny gospodarki; wpływy z tego tytułu
sięgają w skali kraju 6 mld

USD, a szacuje się, że do roku
2000 zwiększą się do 10 mld
USD.
Miniony sezon turystyczny
dla obu województw oceniono
jako udany. By jednak wykorzystać wzrost zainteresowani a
turystów tym regionem, należy
poprawiać stan bazy i jakość
usług. Reprezentujący gdań
skie władze dyrektor wydziału
kultury, nauki i sportu Urzędu
Miasta, Jan Kasiura wyraził
natomiast nadzieję, że w przyszłym roku do wspólnych obchodów turystycznego święta
włączy się również woj. słup

/

Halina Sobol, Mirosław Boruszczak i Stanisław Gębski dote oauUJki „l.aslu~ony Dja/ac:Turystyki~r::;ymali z rąk Jana Kasiury
. dyrektora Wyd~ialu Kultury. Nauki i Sportu UM w Gdańsku.

Fot. Piotr Kajmer

skie.
Najlepsi organizatorz y i
działacze turystyki zostali wyróżnieni. Dyplomem prezesa
Urzędu Kultury Fizycznej i
Turystyki: z woj. elbląskiego Jarosław Butryn (biuro podróży „Maltur") i Wiesław Karger
(prezes elbląskiego oddziału
PTTK), z woj. gdańskiego Eugeniusz Jeziorowski (działacz PTTK) i Wojciech Lauer
(dyrektor biura turystycznego
,,Lauer''). Złote odznaki „Zasłużony Działacz Turystyki''
otrzymali: woj. elbląskie - Halina Sobol (hotel „Elzam"),
woj . gdańskie - Mirosław Boruszczak ( kierownik Zakładu
Turystyki i Rekreacji A WF) i
Stanisław Gębski (działacz

PTTK), odznaki sreprne: woj.
elbląskie - Jan Szramka (dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych); woj.
gdańskie: Tadeusz Wójcik
(działacz LZS) oraz działacze
PTTK - Krzysztof Jarzębski i
Andrzej Schmit. Odznakę brą
zową przyznano Jolancie Puk,
działaczce WZ LZS z woj. elbląskiego.

Wojewodowie przyznali nagrody indywidualne za starania
na rzecz rozwoju turystyki i jej
popularyzację. Elbląski - Boi.enie Ruszkowskie j - Gawlik,
prezesowi WOPR oraz Janowi
Boduszkowi , burmistrzow i
Krynicy Morskiej. Wojewoda
gdański· Janowi Gromowsk.iemu. działaczowi PTTK, Manfredowi Białkowi, dyrektorowi
Polskiej Agencji Promocji Turystyki w Gdańsku, Andrzejowi Ciepłus7.e, dyrektorowi Biura Turystyczneg o „Harctur"
oraz gminom: Somonino i Kościerzyna.

Nadto wojewoda elbląski
listy gratulacyjne do:
Jerzego Gutowskiego, prezesa
WZ LZS, Romana Maruseja,
kierownika OSiR w Malborku,
Romana Brzeskiego, szefa koła
przewodników PTTK w Elblą
gu i Grażyny Skrzyck.iej z UM
w Krynicy Morskiej.
skierował

(p)

Życzenia
przynosili kwiaty,
paczuszki z prezentami były
Goście

rzadkością. Ktoś ofiarował
kilkupiętrowy tort.
Składano przede wszystkim

ogromny,

życzenia zwycięstwa w wyborach. Gdy przyszło do odśpie
wania „Sto lat", większość go-

-

-

Muzyka
Przygrywa! zespól muzyczny Stoczni Gdańskiej prowadzony przez Józka Górala wieloletniego członka „S", aktualne przewodniczącego
związkowej organizacji na wydziale energetycznym stoczni.
Na otwarcie zagrano .,Pierwszą
Brygadę", potem czas umilały
piosenki w rodzaju: ,,Niech ży
je wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda ...".
Józek Góral wvznał ,.DB",
że jego grupa gra dla prezydenta gratis. Normalny występ na
weselach kosztuje ponad 400
złotych.

Lider zspołu ubrany był w
koszulkę z wizerunkiem Lecha
Wałęsy na tle centralnie umieszczonego koła sterowego.
- Tak będzie wyglądała koszulka wyborcza - zapewniał
reportera „DB" Józek Góral. Wie pan co oznacza takie koło?

Podczas przyjęcia do rodziny prezyclenta dotarła tragiczna
wiadomość o śmierci syna siostry Danuty Wałęsowej. O tragedii dowiedzieli się nieliczni.
Prezydent i jego małżonka starali się nie okazywać po sobie,
jak głęboko ich dotknęła.

Roman Daszczyński

..

li Bałtyckie Forum Gospodarcze

Rosyjskie wrota
W Kaliningradzie powsta·
nie Centrum Biznesu Polskie·
go, rostanq takie urucho.·
mlone loty czarterowe na
trasie Warszawa • Kalinln·
grad • to pierwsze efekty
trzydniowego li Bałtyckiego
Forum Gospodarcze Sopot'
95. Efektem obrad !est de·
klaracja forum podpisana
przez przedstawicieli władz
regionu rosyjskiego • Jurija
Matoczkina i gdańskiego •
Macieja Plaiyńskiego oraz
pokaźny spis problemów do
ro1Wlqzania.
Prace podzielono na grupy:
współpraca między regionami,
bankowość, budownictwo ,

transport oraz kontakty handlowe. Dyskutowało 250 przedstawicieli władz, administracji,
przedsiębiorstw, firm ubezpieczeniowych, banków i Izb Gospodarczych obserwowany ch
przez przedstawici eli ministerstw Polski i Rosji. Merytoryczną organizacją przedsię

wzięcia zajęły się Międzynaro

dowe Targi Gdańskie S.A. W
spotkaniach uczestniczyły po
raz pierwszy delegacje z Niemiec, Jakucji, Pskowa, Tatarstanu, Kaługi, Smoleńska,
Nowgorodu, Kazania itd.
Polsko-rosyjsk a współpraca
międzyregionalna z obwodem
kaliningradzk im ma już poważny wymiar gospodarczy.
Obroty działających w obwodzie ok. 800 spółek z udziałem

i elblążanie razem

wojePrzedstawic iele
wództw: gdańskiego i elblą
skiego ~więtowali w miniony
piątek Swiatowy Dzień Turystyki. Wspólne obchody odbyły się już po raz drugi; rok temu gdańsczanie gościli elblą-

go l0katora Pałacu Prezydenckiego.
Na urodzinach Lecha Wałę
sy pojawili się 111.in: minister
obrony narodowej Zbigniew
Okoński, szef UOP Gromosław Czempiński, szef Sztabu
Generalnego WP Tadeusz Wilecki, dow<Xica Marynarki Wojennej Romuald Waga (nawiasem mówiąc, dowódcy jednostek wojskowych stawili się
wyjątkowo licznie) , komendant
wojewódzki policj i w Gda1isku
Marian Prekop, księża Henryk
Jankowski i Stanisław Bogdanowicz, wojewodowie Maciej
Płażyński i Zdzisław Olszewski, szefowie Prokuratury Apelacyjnej - Marek Rewers i Mirosław Kido - oraz trójmiejscy
prezydenci: Franciszka Cegielska, Tomasz Posadzki i Jan
Kozłowski. Znacznie spóźnio
ny przybył arcybiskup metropoi i ta gdański Tadeusz Gocłowski. Byli też wysocy urzę
dnicy Kancelarii Prezydenta:
Andrzej Zakrzewski, Stanisław
Iwanicki, Andrzej Kozakiewicz i Henryk Goryszewski.
Ten ostatni, w duecie z szefem
sztabu Marynarki Wojennej
Ryszardem Łukasikiem, popisowo odśpiewywał partie Moniuszki. Nie zabrakło też Donalda Tuska, Tadeusza Fisz.bacha, a ze znanych biznesmenów - Danuty Piontek.

ści zdecydowanie oszczędzała
swoje gardła.
Bawiono się na podwórzu,
pod namiotami. Później impreza przeniosła się do prezydenckiego domu. Na stołach domino;ały zimne zakąski, drinki,
piwo. Niemal wszystko, łącz
nie z obsługą, było daręm zaprzyjaźnionych z rodziną Wałęsów właścicieli gdańslcich restauracji . Piwo i urodziwe hostessy dostarczy! br0war EB.

polskiego kapitału sięgają 50
mln dolarów rocznie. Polski
kapitał inwestuje w przetwór.:
stwo mięsne. budownictwo. turystykę, dominuje jednak handel.
Nadzieje polskich przedsię
biorców budzi nadanie obwodowi statusu Wolnej Strefy
Ekonomicznej . Decyzję w tej
sprawie ma podjąć rosyjska
Duma jeszcze w tym roku.
Szczególnie dużo uwagi poświęcono podczas forum sprawom wzajemnych rozliczeń finansowych, rozwojowi stosunków bankowych i ubezpieczeniowych. Tematyce tej były
poświęcone m.in. wystąpienia
przedstawiciel i Kredyt Banku
SA i lmperialbanku z Moskwy.
Podczas podsumowan ia
spotkań w poszczególnyc h grnpach stwierdzono. że wymiana
handlowa pomiędzy Rosją i
Polską z roku na rok rozwija
się. W ubiegłym roku obroty
rosyjskie zwiększyły się o 15
proc. Istnieją jednak ograniczenia prawne hamujące ten postęp.

- Zamierzamy zwrócić się
do władz obu krajów z wnioskiem o uregulowanie taryf
celnych i przepisów obowiązu
jących w budownictwie , transporcie, przemyśle i rolnictwie.
Istnieje również konieczność
zbudowania systemu informacyjnego, zawierającego spis
ofert przedsiębiorstw, banków
i aktualnych norm dla obu regionów - powiedział Jurij Ma-

Aldona Kaszubsb
Jan Kreft

..
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,,Kaszub"
na
manewrach
Dzisiaj rozpoczynaią się
na wodach przybrzeżnych
Danii I 2·dnlowe ćwiczenia
woiskowe pod kryptonimem
nCooperative Jaguar •95n,
Na teren manewrów - w cieśn iny Skagerrak i Kattegatt
płynie już ORP „Kaszub" z 9

Flotylli Obrony Wybrzeża w
Helu. Oficerem dowodzącym
ze strony polskiej będzie komandor podporuczni k Zbi gniew Brożek. Ćwiczenia s ą
częścią programu Partnerstwo
dla Pokoju.
Jak dowiedzieliśmy się od
kmdr. por. Jana Iwanowskiego
z dowództwa 9 FOW w Helu ,
w manewrac;h „Jaguar '95"
wezmą
państw,

toczkin, przewodniczący administracji obwodu królewieckiego.
Do deklaracji dopisano
klauzulę dotyczącą aktywizacji
ruchu turystycznego, wymiany
kulturalnej oraz młodzieżowej.
W Kaliningradzie powstanie
Centrum Biznesu Polskiego,
które zajmie się szkol en iem
mncdżerów, bankowców itd.
Jeszcze w tym roku zostaną
uruchomione loty czarterowe
na trasie Warszawa - Kaliningrad. Po 20 października wła
dze regionów rozpatrzą projekt
drogi: Rosja, Białoruś, Polska.
Władze zamierzają sfinansować stałe wystawy materiałów
budowlanych w obu krajach.
- Niektóre problemy zostaną
załatwione na poziomie centralnym. Np. problem warunków zatrudnienia pracowników
spoza granic kraju. Większość
spraw należy jednak rozwiązać
na poziomie regionów, izb gospodarczych, a nawet na poziomie podmiotów gospodarczych
· dodał na zakończenie Kazimierz Korona, pełnomocnik
rządu ds współpracy z obwodem królewieckim oraz Sankt
Petersburgiem.
Na podstawie deklaracji powołano polsko-rosyjsk i sekretariat, który „przygotuje i
przedstawi władzom propozycje powstałe w wyniku dyskusji podczas forum".

udział

okręty

Prze ciwk o
wściekliźnie
W przyszłym tygodniu po
raz drugi w bieiqcym roku
odbędą się szczepienia dzl·
kieł zwierzyny przeciwko
wśclekllinie. Szczepionka
będzie podawana z samolo·
łów,

W poniedziałek zbierze się
zespól ds. koordynacji tych
przedsięwzięć - dowiedzieliśmy się od dr. Witolda Rudnickiego z Wojewódzkieg o Zakła-

I ~-!
~·
I

du Weterynarii w Gdańsku.
Przewodniczy zespołowi lekarz wojewódzki weterynarii,
Włodzimierz Przewoski.
Podczas poniedziałkowego
posiedzenia tego gremium, powołanego decyzj ą wojewody,
zostaną ustalone obostrzenia w
zakresie ograniczenia ruchu
pieszych i pojazdów na terenie
lasów. Przede wszystkim dotyczyć to będzie polowań.

NAJWIĘKSZA wPOLSCE HURTOWNIA
SOPOT - KAMIENN Y POTOK
al. Niepodległości 962

IO

w tym USA i Wielkiej
Brytanii. Jednym z celów je~t
elementów
doskonalenie
współdziałania międ zy silami
NATO i wojskami państw nic
wchodzących w struktury tego
paktu .

Kazimierz Netka

(ken)

SYSTEM SPRZEDAŻY RATALNEJ LUKAS
poniedziałki - piątki godz. 9-18, soboty 9-16

K SOPOT GDYNIA _ _ _ _ _ _ _ _2_pa_źd_zie_rn_ik_a1_99_5
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Forum Handlu .Zagranicznego

INFORMATOR

I•

YKA

Podczas wyiair:dowego posiedzenia Forum Handlu Zagra·
nicznego w Gdańsku (na co dzień organizacja ta działa w
Warszawie przy Krajowej Izbie Gospodarczej) dyr. Ryszard
Zdeb z Zarządu Portu Gdańsk pnedstawił zebranym działa·
nla organizacylne i finansowe, związane z nowymi inwesty•
cjami w Porcie Północnym. Zastanawiano się tei nad sposo·
ba111I finansowania przedsięwzięć w gospodarce morskiej
oraz opracowaniem dokumentu, który dotyczy Statusu he·
telnego Ekspolłera,

GDAŃSK, Państwowa Opera Bałtycka (ul. Grunwaldzka
15): Koncert Muzyki Polskiej z okazji Inauguracji Roku Aka
demickiego 95/96 w uczelniach Gda11ska, Gdyni i Sopotu. g. 18
0

K
GDAŃSK, Neptun ul. Dłu

ga: Batman Forcvcr, USA. 12
l.,g. 10. 12.30, 15, 17.30,20
Kameralne, ul. Długa:
Francuski pocałunek, USA.
151..g.16, 18, 20
Helikon, ul. Długa: Szak11stwo króla Jerzego, ang., I 5
I.. g. 16, 18; Kika, hislp., 18
!.. g. 20
Zak, Wały Jagiellońskie:
Nóż w wodzie , pol., 151.,g.
16.15; Śmierć i dziewczyna,
USA/fr., 15 !., g. 18; Pulp Fiction. USA, 15 I., g. 20
Znicz, (ul. Szymanowskiego) : Casper, USA . bo., dubbing, g . 16.30, 17.45; Brave- heart - Waleczne serce, USA,
15 I., g. 19.45
Zawisza (ul. Słowackiego
3): Ich troje, USA, IS I., g.
16; Chłopaki na bok. USA, 15
I., g. 18; Forrest Gump, USA,
151..g. 20

A
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina:
Szalona miłość , USA, 15 I., g.
16. 18,20
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh.
Monte Cassino 30: Batman
Forever, USA, 12 1., g. I I,
13.30, 16; Ksiądz, ang., 18 !.,
g. I 8.30, 20.30
Polonia, ul. Boh. Monte
Cassino 55: nieczynne
GDYNIA, Warszawa. ul.
Świętojańska: Batman Forever, USA, 12 I., g. IO. 12.30.
15, 17.30, 20
Goplana, Skwer Kościu
szki: Braveheart - Waleczne
serce, USA, 15 I., g . 17; Prawo Bronxu. USA, 151.. g. 20
GRABÓWEK, Fala, nieczynne
WEJHEROWO, Świt - lnteligent w armii, USA, 121.
IDF zastrzega sobie możli
wość zmiany repertuaru

,,

I
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30: ,.Antoni Abraham - Gdy- Czynne niedz .. nia-wieś". Czynna wg. ll-17 ~
śr. , czw., pt. wg. 10- 16; wt. i
codz. oprócz pon.
sob. wg. 10- 17; Narodowe
WYSTAWY
(Pałac Opatów w Oliwie, ul.
GDAŃSK
}.
Cystersów 15): Polska sztuka
Zeid ler Art Gallery, ul. •
współczesna; IV Międzynaro
Długa 81 - stała kolekcja dziel
dowe Triennale Grafiki Mezsztuki dawnej polskiego i euzotinta '95; Andrzej Gieraga - ropejskiego kręgu
kulturowegrafika; Gal_eria Pałacowa - go.
Małgorzata Zurakowska (Kaul. Ogarna 65 - kolekcja
nada) - grafika. Salon Mistrzów - Ryszard Stryjec - grafiki, rysunku, plakatu oraz
grafika. Salon Karykatury - antykwariat. Galerie czynne
Jan Sołka - rysunek; Galeria g. 11-18. sob . 11-15, nicdz .
Promocyjna - Jacek Łuczak - niecznne
Prezbiterium Kościoła św.
rzeźba. Czynne wt., czw ., pt.,
sob. g. 10-16, niedz. i śr. 10- Trójcy (ul. św. Trójcy 4) 17; Archeologiczne, Rodo- Klisze pamięci - labirynty
wód słowiańskiego Gdańska , Mariana Kołodzieja. Czynne
niedz., pon., śr., czw., pt., g.
Orzeł - znak żołnierza polskiego oraz Schorzenia ludno- 10-16; wt. i sob. 10-17
Galeria „Sień Biała" (ul.
ści prahistorycznej na ziemiach polskich; czynne wt., Długi Targ 36) - fotografia
c:z;w., pt. wg, 9·16; śr. 10-17; Tadeusza Rzeczyckiego.
sob. i nicdz. 10-16; Poczty i Czynna codz. w g . l 2 - 18
Telekomunikacji, pon.-pt. g . (oprócz niedziel)
Gdańska Galeria Fotografii
10-16; sob. i niedz. I0.30-14;
we wtorki nieczynne; Etno- (ul. Grobla I róg św. Ducha): •
graficzne w Oliwie: 1. ,,Tak „Co kryją gda11skie albumy
1945-55" - zwiastun wystawy
się źyło kochani11kie ... Wile11szc zyzna w fotografii S.F. milenijnej, przygotowywanej i
Fleury 1858-1915": 2. ,,Daw- wspólnie z Ba11kiem Gdań
ne rybołówstwo ludowe Po- skim. Czynne: wt-pt g. 11-1 7
morza Wschodniego"; czynne z przerwą 13.30- 14, sob i ,ii
śr_ , czw., pt., niedz. w g. JOniedz. 11 -16.
"''
i 6: wt. i sob. wg. I0-17; MuNadbałtyckie Centrum
zeum Historii Miasta Gdańska Kultury, Dom Aukcyjny - Ra- Ratusz Głównego Miasta tusz Staromiejski (ul. Korzen(ul. Długa 47) - Czynne wt. , na 33/35) - Stała kolekcja maś r., czw., sob . 10-16; niedz.
larstwa i grafiki, meble , zegaI 1-16: pon. i pl. - nieczynne; ry, rzemiosło artystyczne oraz ~
Wartownia nr 1 na Wester- wydawnictwa artystyczne.
platte - czynna codz. g. 9- 16
Czynne codz. g. 11-19, sob. g. !
Centralne Muzeum Mor- 11-15
Ś
skie i jego oddziały - statekAutorska Galeria Rzeźby, ,
muzeum „Soldek'', wt.-pt. g. Gda11sk, ul. Pomorska 68 d 9 .30-16; sob .-niedz. 10- 16
Wystawa retrospektywna Jó- :
GDYNIA: Marynarki Wo- zeta Sarnowskiego. Czynna ł,
jennej (bulwar Nadmorski), g. wt.-sob.g.12-17
Zabytkowa Kuźnia Wodna
I 0-16; Oceanograficzne i
Akwarium Morskie (al. Zjed- nad Potok.iem Oliwskim (Olinoczenia 1). codz . g . 10-17; wa, ul. Bytowska Ja). Czynna
Dar Pomorza, g. 10-16: Mu- g. 10-15
zeum Miasta Gdyni, Pawilon
SOPOT: Galeria „Triada"
Wystawowy, ul. Waszyngto- (Boh. Monte Cassino 36) na 2 1 - Wystawa stała: Mor- wvstawa zbiorowa twórców @
ski rodowód Gdyni; Wystawa Wybrzeża : malarstwo, graficzasowa: Po agresji 17 wrze- ka, ceramika. rzeźba, unikatośnia 1939 r., cz. li. Czynne g.
wa biżuteria artystyczna .
11 - 17 , oprócz pon .; Domek Czynna pon.-pt. g. 11-18; sob.
Abrahama, ul . Starowiejska 11 -16

W sobotę na Długim Targu, w samo południe, zwierzchnik
sił zbrojnych, prezydent Lech Wałęsa, wręczył dowódcy
I Gdańskie! Brygady Obrony Terytorialnej Im, gen. Józefa
Wybickiego, płk. Andnejowi Wołowieckiemu, sztandar jed·
nostkl. "Niebieskie berety" stały się opiekunami trójmiej·
sklej aglomeracji.
Scbotnie uroczysto~ci rozpoczi;ły się o godzinie IO uroczystą
w Bazylice Mariackiej, celebrowaną przez arcybiskupa Tadeusia Gocłowskiego. Po mszy ich miejscem był Długi
Targ. Wśród przybyłych gości byli m.in. wojewoda gdai1ski - Maciej Płażyński, prezydent Gda11ska - Tomasz Posadzki. dowódca
Pomorskiego Okręgu Wojskowego - gen. Tadeusz Bazydło, dowódca Marynarki Wojennej - adm . Romuald Waga. posłowie i
senatorowie ziemi gdańskiej, przedstawiciele korpusu dyplomatvcznego _ Nie zabrakło także członków organizacji kombatanckich i pocztów sztandarowych. Licznie przybyli mieszkańcy Trójmiasta.
Sztandar został zakupiony ze środków Spolccznego Komitetu
Ufundowania Sztandaru, w skład którego weszli kombatanci, byli
mszą świętą

Podyplomowe I

Studium

TELEFONY INFOR MACYJNE
* BROKER Bank Informacji Gospodarczej, 24-07-79
TELEFONICZNA AGENCJA INFORMACYJNA: handel, usługi, produkcja, pon .pt. w g. 9- 18 , 24 -22-65. 5651 -29 . Wspomaganie niepeł
nosprawnych wt.-pt. w g. 9l 5, 46-56-70
RÓŻN'E

* JEDNOROCZNE Korespondencyjne Policealne Studium Ekonomiczne. Zajęc ia
raz w miesiącu (sobota-niedziela), noclegi bezpłatne ; 03204 Warszawa. ul. Łabiszyń
ska 25. tel. l l -34-77
*

PÓŁTORAROCZNE

Korespondencyjne Liceum
Ekonomiczne . Zaj ęcia raz w
miesiącu (sobota-niedziela).
nocl eg i bezpłatne ; 03 - 204
Warszawa . ul. Łabiszy11ska
25, tel. l 1-34-77.
POMOC DROGOWA
* POMOC DROGO W A
HOLSERVICE, 52 -29-87,
56-64-98
USŁUGIPOGRZEGOWE

* ZIELEŃ . Partvrnntów
76, 41 -20-71. 41 -73-3.5
Urząd Miejski Gdańsk: 3246-17; Gdynia: 20-72-71; Sopot: 5 1-20-2 1

Telefoniczna Poradnia Ję
zykowa UG - porady z zakresu języka polskiego od pon .
do pt. wg. 13- 15, tel. 41-1515
Rzecznik Praw Ucznia 310-744
Telefony Zaufania: Antymafijny telefon zaufania Gda11sk 32-27-30, Gdynia 2065-29, czynny cod z. w g . 815. l 5 (dyżurują prokuratorzy
rejonowi obu miast)
AMAZONKI - Telefon zaufania: 25 - 19- 17 ; 41 -60-85;
57-24-58; 51-59-88, wg. 1921 (śr. 12-16)
Informacja o AIDS - 958
,,Pogotowie Makowe", śro
dy. piątki. 16- 18, tel. 51-5922; ,,Anonimowy Przyjaciel",
tel. 988 (od 16 do 6 rano).
Poradnia dla Rodzin Narkomanów ,,Powrót z U", śro
dy. piątki. wg. 15- 19; Sopot.
ul. 3 Maja 71.
Gdańsk,
Woj ewódzka
Przychodnia Odwykowa - Pomoc dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, ul.
Łąkowa 58 , 31 -51-3 2 (co dziennie od 8 do 20)
Dzienny Oddział Odwykowy, ul. 3 Maja 6 , tel. 32-2652.

żołnierze

jednostki oraz władze regionalne. Przewodniczącym komitetu został wojewoda, Maciej Płaży11ski.,
Po ceremonii wręczenia sztandaru. odbyła się uroczysta defilada, a po niej występ orkiestry Wojskowego Liceum Muzycznego
w Gdańsku.
I Gda11ska Brygada Obrony Terytorialnej została powołana 30
listopada 1993 roku na bazie Wojsk Desantu Morskiego - słyn
nych „niebieskich beretów", których zadaniem w razie konfliktu
zbrojnego miało być opanowanie wysp du11skich. Kiedy od 1989
roku zmieniła się mapa polityczna Europy, jednostka utraciła swe
znaczertie. Teraz jej zadaniem jest obrona aglomeracji portowomiejskich, działania antydywersyjne i antyterrorystyczne, a także
ratownicze. Brygada brała udział m. in. w gaszeniu pożaru hali
stoczni. akcji ratowniczej wieźowca przy ul. Wojska Polskiego, a
takźe w poszukiwaniach osób zaginionych.
Warto dodać, że cala kadra oficerska mieszka w Trójmieście, a
ponad 90 proc. żołnierzy służby zawodowej pochodzi z województwa gdańskiego.

Bez przetargu

Stała siedziba

dla Atelier

istorii
... przy Instytucie Historii
Uniwersytetu Gdańskieg o
prowadzi rekrutację słucha·
czy na pierwszy semestr.
Tematem studium są:
wschodni i zachodni sąsiedzi
Polski w XIX i XX wieku. W
trakcie zajęć będzie realizowana problematyka z zakresu
dziejów Niemiec, Rosji. Ukrainy, Białorusi, krajów bałtyc
kich i skandynawskich, ze
szczególnym uwzględnieniem
ruchów narodowvch. świado 
mości religijnej ( stereotypów
etnicznych. Studium trwa dwa
semestry, zajęcia odbywają się
w soboty i są płatne - około
250 zł za semestr. Oferta adresowa na jest do absolwentów
różnych kierunków studiów
magisterskich.
Wymagane dokumenty podanie, życiorys. odpis dyplomu uko11czenia studiów, zdję
cie, kwestionariusz osobowy należy złożyć do 7 październi 
ka br. w sekretariacie Instytutu
Historii Uniwersytetu Gda11skiego, w Gdańsku Oliwie przy
ul. Wita Stwosza 55 pokój 29.
Więcej na temat studium moż
na się dowiedzieć pod numerem telefonu 41-52 -41 wew.
21 -47.

(msk)
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Fot. Robert Kwiatek

la ryga dy
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•I WYSTA WY
GDAŃSK : Narodowe, ul.

staje się współpraca z instytucjami zagranicznymi.
Istotną sprawą, którą od
dwóch lat zajmuje się Forum
Handlu Zagranicznego jest
próba opracowania prawnej
koncepcji rzetelnego eksportera. Chodzi o to, by wykorzy-

Przedstawiciele banków (reBank Gda1\ski
SA, Wielkopolski Bank Kredytowy SA i Bank Rozwoju Eksportu SA) twierdzili, że poszerzając swój portfel kredytowy
są zainteresowani finansowaniem inwestycji w przemyśle
okrętowym. Najc1.ęściej jednak
stocznie nie posiadają zdolności kredytowej. choć cieszą się
dobrą marką, mają odpowiednie wyposażenie i możliwości
produkcyjne.
r
Problemu nie rozwiązują do
ko11ca - ani gwarancje (nigdy
nie obejmują 1OO proc. zadania) ani hipoteka na statkach.
Kredytodawcy muszą więc wypracować nowe formy prawne,
by znaleźć sposób na rozłużenie ryzyka. W praktyce, w celu
sfinansowania poważnego
przedsięwzięcia (budowa statku kosztuje około I 5- 100 mln
USD) powoływane są konsorcja kilku banków. Gdy ich kapitały są zbyt niskie, konieczna
prezentujący

U.ZEA- - - - -

Toruńska

ot zeba
w

Michał Skotarczak

I

I

stując; proeksportową politykę

pat\stwa. stworzyć system preferencji dla podmiotów gospodarczych, pozytywnie wyróż
niających się wśród ekporterów . Firmy takie, po spełnieniu
określonych kreteriów (terminowe regulowanie należności
podatkowych i celnych. wartość rocznego eksportu - minimum 5 mln USD. funkcjonowanie na rynku od co najmniej
3 lat) otrzymywałyby stosowny
certyfikat, wydawany na wniosek zainteresowanej spółki
przez Ministerstwo Finansów
w porozumieniu z Ministerstwem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

(s)

,

k1cJ B1blwtek1 PubllcLnt:J w
przy Targu Rakowym 5/6. Temat wykładu
brzmi .,Charakter and Chance
in Conrad's Chance" (Bohater i przypadek w Grze lo.rn
Conrada), początek o godz .
13.
Spotkanie zorgamzowano
w ramach Dni Brytyjskich w
Polsce.

BYC __

Gdańsku,

ALBO NIE BYĆ
Z conradystą
Spotkanie z wybitnym conproL J. A. Berthou
dcm z University of York
odbędzie się dzisiaj w Ośrod
ku Conradowskim, który mieI ści się w siedzibie Wojewódzradystą.

(az)

30·1ecie sopockiego cechu

elnoś
I•

Ir d
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I

Wczoral sopocianie mieli okazję świętować podwójny lu·
blleusz · 30·lecla sopockiego Cechu Rzemiosł R6ł:nych I 50·
lecia Tombutu, firmy zajmującej się produkcją profllaktycz·
nych bucików dla dzieci. Podczas uroczystej akademii w
Urzędzie Miejskim najlepszym ne111leślnlkom zostały wrę·
czone medale im. Jana Klllńsklego, które co roku przyznaje
Związek Rzemiosła Polskiego.

togi. przemaszerowali przez
ulice Sopotu : Podczas akade mii w sopockim UM, prezes
Izby Rzemieślniczej, Stanisław
Maluszek wręczył złoty medal

im. Jana Kilińskiego Kazirnierwwi Rydelkowi, wieloletniemu cukiernikowi, współzałoży
cielowi cechu, działaczowi Samorządu Rzemieślniczego.

Srebrne medale otrzymali: Stefan Gajos, Kazimierz Hruzdowicz, Regina Kwiatkowska,
Józef Nadolski oraz Czesław
Rudziński . Przyznano też jedenaście Honorowych Odznak
Rzemiosła m.in. Bogumile Tomasińskiej, która prowadzi
obecnie Pracownię Obuwia
Dziecięcego „Tombut", obchodzącą swoje półwiecze. Jerzy
Woźniak- specjalista w branży
blacharstwo pojazdowe został
uhonorowany Złotą Odznaką
Związku Rzemiosła

Pod

koniec

Polskiego.

uroczystości

uczniowie pierwszego roku
złożyli ś luby rz etelnoś c i i
, uczciwości .

(aj)
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Tourist" do prywatyzacii

Były przekręty
Pod koniec zeszłego tygodnia w sopockim Urzędzie Mlel·
skim odbyła się XV sesla Rady Miasta. Radni rozpatnyll sie·
dem uchwał.

Komisje wyborcze
Rajco~ie wystąpią z wnioskiem do Wojewódzkie j Komisji
Wyborczej w Gdańsku o powołanie w Sopocie obwodowych komisji wyborczych, które przeprowadzą glosowanie w wyborach
prezydenckich 5 listopada 1995 r. Powstanie 21 komisji otwartych
i 2 zamknięte, z jedenastoosob owymi składami.

Nowy patron

J

Tourist" powinien zostać sprywatyzowany w cią·
gu nalblliszych miesięcy. Nie wiadomo iednak, ile trzeba
będzie zapłacić za flr•ę naleiącą do gminy Gdańsk. Wyceny
poszczególnych rseczozRawców wyno11ą od 2,7 do 6 mln zł.
Raport biegłego rewidenta potwlertlzlł większość zarsulów
stawianych poprsednlemu zarsądowl spcSłkl.
nGdańsk

W Sop ocie

imię

Szkoli? Podstawowej nr 3 w Sopocie zostanie przywrócone
Stefana Zeromskiego. W najstarszej kronice szkolnej z 1945 roku
figu~uje. i '!iii; Zer.omskiego _jako patrona szkoły. Te czasy pamięta
Ją rowmez dawni pracowmcy placówki. Szkoła realizuje program
dydaktyczno-w ychowawczy związany z postacią pisarza, zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Gdai1sku.

Parking przy supermarkecie

Przed miesiącem gdańsc}ł
decydenci otrzymali na swoje
biurka raport rewidenta Wacła
wa Nitka, który mia! się wypowiedzieć na temat zarzutów
stawianych prezesowi „GT"
m.in. przez związki zawodowe.
Trzynaście konkretnych zarzutów dotyczyło niegospodarno ści w firmie i działania na jej
szk.odę. Raport częściowo potwierdza zarzuty.
Z raportu, nadal teoretycznie tajnego, wynika jednoznacznie, że w ,.GT" występo

R~dni w~razili zgodę na trzydziestoletnią dzierżawę gruntu o
pow,erzchm 25 I 2 m kw . położonego przy ul. I maja. Dzierżawcą
zostanie austriacka spółka Billa Polen, która w tym miesiącu
otrzymała w użytkowanie wieczyste teren po dawnym targowisku
przy ul. Sikorskiego 8, dzięki umowie zawartej z dotychczasow ym
użytkownikiem - Shopping Center Sp. z o.o. Austriacki inwestor
zamierza wznieść tam supermarket, a nowy teren wykorzystać na
(ald)
ogólnodostępny parking.

W Rum i

wały nieprawidłowości księgo
we - brak jest dużej części ra-

chunków, dekretacje na fakturach nanoszone były ołówka
mi, utrudniano możliwość
identyfikacji osób odpowiedzialnych za konkretne operacje. Jednocześnie brak było
mechanizmów kontroli, nie potwierdzano zgodności rachunków z oryginałami, nie prowadzono w sposób prawidłowy

ewidencji dokumentów. Niektóre księgowania antydatowano i wpisywano do sprawozdań
finansowych np. jako 3a, mimo
że powinny być oznaczone wyłącznie kolejnymi numerami.
Potwierdziły się też, przynajmniej częściowo, legendy o
wycieczce do Wioch. kiedy to
na koszt komunalnej spółki
wyjechali miejscy notable
związani z poprzednimi wła
dzami. Z opracowania wynika.
m.in. że w trakcie organizacji
wyjazdu dopuszczono się kilku
nieprawidłowości. Raport sugeruje także, że później próbowano je naprawiać, dokonując
niezgodnych z prawem zmian
w dokumentach księgowych.
Raport był kroplą, która przeważyła szalę; Zarząd Miasta
nie przedłuż)'! umowy o zarzą
dzanie „GT" z Edwardem
Gwoździem.

Straty przynoszone przez
która posiada m.in. trzy

kempingi i hotel „Jantar", sprawiły, że niemożliwa jest w tej
chwili prawidłowa wycena majątku spółki .

- Strategiczna decyzja o prywatyzacji już w zasadzie zapadła - twierdzi Longin Mażew
ski, wiceprezydent Gdańska ds.
finansowych. - Faktycznie jednak nie wiemy za ile ją sprzedać - wyceny przeprowadzan e
metodą dochodową sugerują
wartość na poziomie 2,5 - 3
mln zł. Jeżeli szacujemy mają

tek trwały, to są to kwoty nawet dwukrotnie większe.
Nieoficjalnie mówi się, że
amerykańska podróż prezydenta miasta Tomasz.a Posadzkiego, zaowocuje sprzedażą
,,Gdańsk Touristu" polonijnemu przedsiębiorcy z USA. Na
razie jednak nic konkretnego
na ten temat nie wiadomo. Nie
wiadomo też nic o niemieckiej
korporacji rzekomo gotowej z
miejsca wykupić „GT'. Narazie firma próbuje stanąć na nogi. Jeśli jej się uda, będzie warta dużo więcej niż 2,7 mln zł,
czyli równowartość kapitału
założycielskiego.

(aks)

firmę,

-Pierwszaki na drodze

Mieszkaniówka

Rumscy radni podnieśli stawkę czynszu regulowanego , podno-- ,
sząc podstawę o 38 procent, czyli z 73 do 98 groszy za m kw.
W zeszłym tygodniu w sopockim Mieisklm
Obowiązywać będzie od 1 stycznia 1996 r. Zmienili także uchwalę
ch.
Kultury odbyła się nauka zasad ruchu
mieszkaniowy
Domu
potrzeb
z 1994 r. w sprawie zasad zaspokajania
Jeżeli najemca opuści lokal, gmina będzie mogla zawrzeć umowę
drogowego dla pierwszoklaslst6w ze Szkoły
z jego zsti;:pnymi, wstępnymi, pełnoletnim rodzeństwem lub mał Podstawowei nr 7. Coroczne szkolenie obej·
żonkiem, o ile osoby te stale zamieszkiwały z najemcą. Najemcy.
mule wszystkich uczniów pierwszych klas.
którzy zechcą przeprowadzić się do mniejszego lokalu. zaproponoto jedyna tego typu Inicjatywa w Trói·
Jest
wanego przez gmini;:, otrzymają premię w wysokości !OO-krotnomieście. W Sopocie główną przyczyną potrą·
ści czynszu za różnicę powierzchni uiytkowej. Ta poprawka do
uchwały dotyczyć ma głównie osób samotnych zajmujących duże
ceń maluchów na drodze i•sl brak odpowie·
mieszkania. Lokatorom, posiadającym duże zaległości w spłacaniu dnlel •piekł nad 11iffli,
czynszów, ale dobrze rokującym, gmina gotowa jest rozkładać naSzkolenie dla trzech pierwszych klas poproleżności na raty a niekiedy nawet umarzać odsetki.
. wadził sierżant Jacek Spodobalski z sekcji ruchu
oświacie
drogowego sopockiej komendy policji. WskazySprawozdanie komisji oświaty przyjęte zostało i ocenione pozy- 1 wał dzieciom miejsca, w których można przetywnie przez przedstawiciel a sejmiku samorządowego oraz wszy- chodzić przez jezdnię. Tłumaczy!, jak zachować
(MS) ł się na ruchliwej ulicy.
stkich radnych.

O

- - -- -

- Pamiętajcie o tym, że o wasze bezpieczeń
stwo ma zadbać nie kierowca, który może być
chory, rozkojarzony i was nie zauważyć, ale wy
sami - apelował do maluchów, bardzo zainteresowanych prelekcją i chętnie zadających pytania.
Sierżant pokazywał na planszach znaki drogowe, informujące pieszych o niebezpieczeń
stwach, pokazał też dzieciom pocztówki, przedstawiające niebezpieczne zabawy na drodze.
- Nie biegnijcie nigdy za piłką na ulicę. Waż
niejsze od piłki jest wasze zdrowie - tłumaczył
Prelekcja zakończyła się konkursem dla dzieci z wiedzy o poruszaniu się po jezdni.

(ald)

- -- - -

W niedzielę około
godz. 5 mieszkańcy bu
dynku przy ul. Łozy w
Brzeźnie zerwali się na
równe nogi: z ptwniq
wydobywały ~ię na klatki;
schodową kłi;:by dymu.
Natychmiast wezwano
straż pożnrną, która w
ciągu kilkunastu minut
opanowała sytuację - spaliły się pralka i odkurzacz
wystawione na piwniczny
korytarz oraz część ścian
ki działowej, straty wyniosły około 1 tys. z!.
Prawdopodob nie przyczyną pożogi było umyśl

ne podpalenie.

Straciła

Telekomunikacja

. Płonący fiat
Na ul. Niemcewicza ,
w niedzielny poranek. zapali! się du7.y fiat. Zniszczeniu uległa część tapicerki, silnika. kolo za
pasowe - straty wyccnio
no na 10 tys. 1J. Przycz.yną pożaru było zwarcie
instalacji elektrycznej w
samochodzie

(aks)

46-22-4 4
51-54-5 5
21-78-3 2

Kto jest winien

twierdzą, że zawiniło

OPEC. W GPEC rnformuj:i, lokatorów. że z ich
, strony nie ma żadnych
przeszkód. aby ciepło popłynęło do mieszkań.
W budynkach osiedla
„Dąbrowa" na Karwinach
w Gdyni nie rozpoczął
się jeszcze sezon grzewczy. Lokatorzy twierdzą,
że winna jest administracja spółdzielni mieszkaniowej, która zalega z
uregulowaniem należno
ści w OPEC.
- Dlaczego Jednak my
lokatorzy, opłacają{.y
wraz z czynszem również
kosi.ty ogrzewam.i naszych mieszkań, mamy
ryzykować

(es)

Fot. Maciej Kostun

ON znaczy diesel? I G
cl

Na wielu stacjach benzynowych, prowadzony ch przez
CPN, a także i innych prywatnych, przy dystrybutorac h i na
planszach informacyjny ch widnieje tajemniczy dla obcokrajowca napis ON. Co to znaczy?
Ni mniej, ni więcej olej napę
dowy. Do Europy pchamy się
na całego. Więc zastosujmy
międzynarodowe oznakowanie
,.diesel", jak to robią na Wę
grzech, w Czechach i na całym
świecie. Podjeżdża taki np.
Francuz na stację i rozgląda się
w poszukiwaniu napisu „diesel''. W końcu oczywiście tankuje. ale po co te socjalistycz-

ne skróty? Na szczęście, nowe
stacje nie są już takie retro.
Nieco podobnie cudzoziemcy (a są ich w Trójmieście tysiące) reagują na nasze tablice
informujące o objazdach. Drogowcy z uporem piszą ŚRÓD
MIEŚCIE, a przecież o wiele
prościej byłoby zastosować i tu
międzynarodowe oznakowanie: CENTRUM. Każdy to natychmiast zrozumie, dojedzie,
przeczyta. Zmieńmy wreszcie
te nasze upodobania do izolacji, do prowincjonali zmu.

(KORD.)

~ ~cl f~U
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własnym

zdrowiem za ind~ilencję
administracji spółdziel
czej. która pertraktacje z
OPEC rozpoczi;ła dopiero wtedy. gdy na dworze
zrobiło się zimno? - pytają zziębnięci lokatorzy.

(az)

'

Energetyczn y

Gdańsk S.A. zawiadamia, że w
związku z konserwacją urzą-

w
dzeń energetyczn ych,
dniach od 2 do 6 października.
w niektórych rejonach Gdańska nastąpią przerwy w dostawie prądu:
Od 2 do 6. października w
godz.8-15 przy ul. Wydmy;
2 października w godz. 815: al. Wojska Polskiego m 5,
7; oraz ul. Grunwaldzka 203,
204,207,208 ,210,216;
3 października w godz. 815: ul. Czerwony Dwór, pawi-

-~«

.,...,,,.,·.~ ~

lony handlowo-usługowe, ul.
Jagiellońska 14 do 24, oraz targowisko na Przymorzu;

5 października w godz. 815: ul. Kościuszki od Grunwaldzkiej do wiaduktu oraz
Maćki i Borkowo;
Jednocześnie Rejon Energetyczny Gdańsk przeprasza
odbiorców za uciążliwości
związane z przerwami w dostawach

prądu.

(msk)
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Po raz drugi w ciągu dwudziestu czterech godzin, nieznani sprawcy dokonali wła
mania do pracowni informatycznej Zespołu Szkól Chemicznych w Gdyni. Poprzedniej nocy łupem padło siedem
komputerów OPTIMUS 486 z
kartami, o łącznej wartości blisko IO OOO zt. Złodziei najprawdopodobniej spłoszy! pies
dozorcy, bowiem nie zabrali
monitorów. klawiatur oraz stacji z twardym dyskiem. Dzisiejszego ranka sprawcy chcieli
uzupełnić lup, jednak bez skutku. Tym razem dyrekcja szkoły
przeniosła sprzęt do bezpiecznego miejsca.
Poprzednio rabusie dostali
się do pracowni, bezszelestnie
wypychając szybę z oprawy
okiennej, następnie jeden z
amatorów cudzego sprzętu
podawał pozostałym komputery na zewnątrz. Tam pakowano
je do zaparkowaneg o na pobliskim parkingu samochodu dostawczego . Dwa tygodnie temu, w podobny sposób zniknę
ło sześć kompletnych stanowisk komputerowyc h ze Szkoły Podstawowej nr I O . Oba
zdarzenia miały miejsce na terenie Chylonii. Gdyńska policja odmawia jakichkolwiek informacji na ten temat.

(M.K.)
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*konfe kcja
da naska
* k~,nfe kcja
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* APTEKA „NA CECHOWEJ". Gdynia. Unruga 36 (róg
Cechowej), tel. 25 -39-83; poniedz.-piątek 8.00-24.00, sobota
9 .00-24.00, niedziela 10 .0021.00
* APTEKA .,Chełmska",
Gdańsk-Chełm , Łużycka, 3214-63, pon.-niedz. 7.00-22.00
-

.. że ciepło nie dotarło
jeszcze do budynku przy
Kamiennej Grobli 5 w
Gdańsku? W ROM nr 9

W niedzielne przedpogdruiskie „morsy"
zainaugurowały tegoroczny sezon jesienno-zie
mowy. Kąpała s1ę pokaźna grupa osób, hartują 
cych swe ciało I ducha •
najmłodszy amator nieco
już chłodnej kąpieli mia!
7 lat, najstarszy 77. Byli i
tacy, którz)' zanurzali się
w morskie odmęty o tej
porze roku po raz pierwszy i przyrzekali wytrwać
w swych postanowieniach. Klub Hartowania i
Kąpieli Zimnowodny ch
zaprasza wszystkich chęt
nych i sympatyków do
wspólnej kąpieh w Bałty
ku w każdą niedzielę o
godżinie 11. Miejscem
spotkań i wejścia do wody jest plaża w Jelitkowie, gdzie „morsy" mają
swój domek.

Apteki pracujące non stop:
GDAŃSK, ,, Dworcowa" Dworzec Główny, tel. 31-28-41
do 45 (w . 210); Apteka w Pogotowiu Ratunkowym, al. Zwycięstwa 49, tel. 32-47-01
PRZYMORZE, ul. Opolska 3;
tel. 56-38-22
ZASPA, ul. Pilotów 2 I; tel. 5692-71
WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka
52, tel. 41-23-06
SOPOT , ,,Pod Orłem" , ul.
Monte Cassino 21, tel. 51-1018
GDTh1A, apteka nr 19054, ul.
Armii Krajowej 42 , tel. 21-0032; .. Pod Gryfem", ul. Starowiejska 34, tel. 20-19-82
RUMIA, ul. Dąbrowskiego 127
(wg. 20-8)
OGŁOSZENIE PŁATNE:

Przed dwoma dniami
ujawniono włamanie do
obiektów Zakładu Robót
Telekomunika cyjnych na
Oruni. Po wypchnięciu
okna złodzieje dostali sic
do pomieszczeń pracowni
komputerowej , skąd wynie5li spw;t wartości 50
tys. zł.

TElEFON

łudnie

Zakład

_ Tl;_K_I _
_ _A_ P

Podpalona piwnica

GORĄCY

pysznie!

INFORMATOR

KRONIKA
POLICYJNA

sierżant.
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80-393 GDAŃSK
ul. Krynicka t
tel. (058) 56-14-31, 41·70-08
fax (038) 56-13-15

POGOTO WIA
-RATUNKOWE-
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GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 -

lekarz ogólny, gabinet zabiegowy dla dorosłych w wolne sob .,
nicdz. i świi;ta - 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
- nagle 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
wg. 19.30-7.30, w soboty robocze, wg. 17.30-7.30, wolne soboty, niedziele i święta - całą
dobę.
ZASPA, ul. Pilotc'w 21 , tel.
centr. 56-69-95, 47-82-51 - nagle zachorowania , wypadki,
ambulatorium 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., nicdz. i święta w g.
8-18.
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 wejście od ul. Mi~szka 1. Telefony: 51-11-56, 51-24-55 i tel.
alarm. 999. Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
14, czynne całą dobę - nagłe zachorowania i przewozy chorych, tel. 20-00-01, 20-00-02 ambulatorium stomatologiczne
czynne wg. 20-7
OBŁUŻE - Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej , ul. Biało
wieska I (tel. 25-19-99), dla
mieszkańców dzielnic: Obłuże ,
Pogórze, Oksywie, gm. Kosakowo - pediatra, lekarz ogólny.
gabinet chirurgiczny. czynne w

g. 15 .30-7
RUMIA - Pogotowie Ratunkowe, ul. Derdowskiego 24, tel.
710-811
OSTRE DYŻURY PEŁNIĄ
GDAi"l!SK. Chirurgia, Interna i
Okulistyka - Akademia Medycwa, ul. Dębinki 7
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego I , tel. 20-7501
Morski, Redłowo , ul. Powstania
Styczniowego l , tel. 22-00-51
OGŁOSZENIA PŁATNE

* LEKARZ DOMOWY - ALKMEDYK, 31-89-53, 20-68-16
* WIZYTY lekarskie , EKG,
53-69-86, 51-65-97
* POGOTOWIE WETERYNARYJNE - tel. 983 (całodobowo)
* "WETERYNARYJNE WIZYTY DOMOWE (całodobowo),
56-89-56
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT (bezpańskich, rannych i
podejrzanych o wściekliznę),
22-2 1-48 (czynne całą dobę)
POLIC.JĄ

__

-997
GDAŃSK. dyżury oficerów

Komendy Wojewódzkiej Policji. tel. 39-53-33; oficer dyżur
ny ruchu drogowego, tel. 3192- 12; oficer dyżurny Komendy Rejonowej Policji, tel. 3862-27 (Straż Miejska 31-30-11)
SOPOT, dyżury oficerów Komendy Rejonowej Policji , tel.
51-30-51, 997
(Straż Miejska 51-20-21 w.
214)
GDYNIA, Komenda Rejonowa ,
Gdynia, ul. Portowa 15, oficer
dyżurny - 20-63-43 ; Straż
Miejska, Gdynia, ul. Zakręt do
Oksywia IO, tel. 20-82-86; 986
RUMIA, Komenda Rejonowa
Policji, ul. Derdowskiego 43,
tel. 7 10-25; Straż Miejska, ul.
Abrahama 17, tel. 710-134
STR.AŻ POżARNA: 998

_

POGOTO WIA

991 - energetyczne; 992 • gazowe; 993 - ciepłownicze; 994 wodociągów i kanalizacji; 995 •
techniczne
GDAŃSK - ciepłownicze: 3120-88, energetyczne: 41-23-23,
- gazowe: 31-18-68, 52-14-62,
techniczne PKM: wodociągów i
kanalizacji: 31-20-67, opiekuń
cze 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; energetyczne:
tel. 20-45-50; gazowe: tel. 2044-73; 20-44-79; wodociągów i
kanalizacji: 21-90-19
RUMIA - gazowe: tel. 711-882;
wodno-kanalizacyjne: 710-030

TAXI
NA TELEFON
GDAŃSK

*

SUPER HALLO TAXI

GDAŃSK, taniej na zgłoszenia

telefoniczne i karty, tel. 31-9191, 316-316, 91-91
* Hallo TAXI, 9197, 31-59-59,
20 proc. taniej + superkonkurs z
samochodem
* CARO-MILANO TAXI, 9627, 37-30-30, 370-800, na telefon 30 proc. taniej!
* CITY TAXI, 91-93, 46-4646, fax 43-21-21 wysoka jakość, atrakcyjna cena
GDYNIA
ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
osób niepełnosprawnych , tel.
23-50-78, wg. 7-21
PRZESYŁKI KURIERSKIE 52-00-71 do 76

3n.

tel. 3 l ·45-17;
Dział reporterski, Gdańsk, Targ Drzewny
Oddział Sopot, ul. Kościuszki 61. tel 51-54-55 i 51-72-55
wew. 122 oraz 123
Oddział Gdynia. ul. Świi;:tojańska 141 B , tel/fax 21-05-1 I:
21-78-32
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ZAPRASZAMY DO NA5ZYCH BIUR OGŁOSZEŃ

ZAPłA TĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

2października 1995

Gdańsk, tel.lfsx 31-80·62, tel. 31 ·50-41 w. 169, w godz. 8. 00· 18. oo, fax 46·35-68 catą dobę; Gttyn/11, tel. 20-08-32, 2o--04· 79 w QOdz. 8. 00· 16. OO; Sopot, tel. 51 ·54·55 w godz. 8. 00· 16.00;
El'!IW. tel.lfax 32·70-94, tel. 33·54·09 w godz. 8.00·16.00; Prvazr:z Gdllńskl, tel.lfax 82·23-25 w godz. 8.00 • 16.00; Tc.zr,w, tel.lfsx 3HJ3·26 w godz. 8.00 - 16.00; Stllrog11,rf Gd11ń11kl, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00
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Raport I

Ile kosztuje stu dent?

badań

to i co robi w odzinie?

Nie ma co manyć o studiach stacionamych poza rodzinną
miejscowością, jeśli miesięcznie dysponule się kwotą mniej·
szą nli 350 złotych. Prawda brzmi brutalnie: ieśll rodzice
zarabiają łącznie 1 tys, złotych, to nie są w stanie drugiemu
dziecku zapewnić wyiszego wyksdalcenia . Na pierwsze ie·

Z badań na temat organizacli i podziału pracy w rodzinie przez lata cale wynikało to sa·
mo: zabiegana pomiędzy domem a pracą łona i matka, godzinami wystawająca w skle·
pach, by nakarmić rodzinę, gotuiąca, sprzątająca i piorąca, to prawda, coraz częściej w
pralce automatyczne j. Jak lest teraz?
Gospodarka rynkowa pod
wieloma względami zmieniła
przecież nasze życie. Jak więc
dziś organizuje się i dzieli pracę w gospodarstwa ch domowych?

Koniec
sklepowe'1 bi'egan'iny

Na robieniu zakupów gospodarstwa domowe zaoszczędzi!y ok. 1,5-2 godzin dziennie. Taki wynik daje porównanie analiz dokonywany ch w
warunkach głębokiego kryzysu
ekonomiczncg o ze zrównoważonym dziś pod względem
podaży i popytu rynkiem. - Ma
to ogromne znaczenie dla całodzicnnej pracy - mówi mgr

Partnerstwo
starszych dzieci

Jeśli oboje rodzice pracują,
starsze dzieci nawet ponad
dwie godziny dziennie wykonują prace domowe. Co ciekawe: częściej robią to chłopcy
niż dziewczęta. Pomoc starszych dzieci zależy m.in. od
wykształcenia matek (bardziej
j,1 egzekwują matki z wyksztalcen iem średr.im) oraz od aktywności zawodowej rodziców.
Barbara Kalkhoff mówi, że pomoc dzieci w gospodarstwa ch
domowych upoważnia do
wniosków odnoszących się na
przyszłość, a mianowicie: dzieci wdrożone do pomocy mat-

spokajania potrzeb. Jak pokazuje życie, decydujące znaczenie przy powyższych wydatkach ma również wzrost cen.
Barbara Kalkhoff stwierdza:
zła sytuacja ekonomiczna zmusza gospodarstwa domowe nic
tylko do podejmowania pracy
dodatkowej członków rodzin,
ale również do zakupu tańszej
żywności, do rezygnacji z wielu usług oraz wypoczynku letniego i udziału w imprezach
kulturalnych. W tej nic najlepszej sytuacji dopatrzyć się jednak można pewnych pozytywów. Oto badane rodziny wykazały dużą dbałość o to, by
wyeliminować marnotrawieni e
żywności. Prawie 82 proc. re-

I

szcze starczy.
Miejsce w 2-, 3- lub 4-osobowym pokoju w akademiku
kosztuje od 65 do 100 złotych.
Ci, którzy nic dostali się do
akademika muszą płacić za
wynajęcie jednoosobow ego
pokoju 120- 160 zł, za dwuosobowy - taniej: 80-1 OO zł. Moż
na też zrzucić się na kawalerkę
za 350 zł miesięcznie (w cenę
wliczone koszty opiat).
- Właściciele mieszkań czę
sto stawiają dodatkowe warunki. Chcą żeby lokator był niepalący, albo żeby znal języki
obce. Aktualnie mamy 85
ofert; te, które wiążą się ze
zbyt długimi dojazdami na zajęcia leżą tu od września zeszlcgo roku - mówi Justyna
Nakielska z biura wynajmu
kwater studenckich w gdań
I skim klubie ,,Żak".
Identyczne relacje cenowe
proponowane są studentom za
pośrednictwem klubu „Kwadratowa" i rektoratu Uniwersytetu Gda11skiego.
- Pochodzę z niezamożnej
rodziny i wiem, że jeśli student
nie ma jakiegokolwie k stypendium, to może sobie poradzić z
noclegiem i wyżywieniem dostając z domu 250 złotych - zapewnia Katarzyna Lesner z V
roku chemii na UG.
- Bez przesady. Owi~ i pól
bańki miesięcznie to życie na
krawędzi ubóstwa. A gdzie 50
złotych na przejazdy do domu,
gdzie 70 złotych na akademik?
Przy tych cenach trzeba jakoś
dorobić, ale nie powiem gdzie,
bo zdarza się, że jest to praca
dla szarej strefy - mówi Andrzej, stLJent kończący w

ł

Rys. Zbigniell' Jujka
Barbara Kalkhoff, autorka badań na temat organizacji i
podziału pracy w micjslich gospodarstw ach domowych,
przeprowadzo nych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiki
Gospodarstwa Domowego.
· Ale jak wynika z badań,
nadal dominuje konserwatyw ny model organizacji pracy w
domu. Ciągle na pierwszy m
planie jest ona - żona i matka.
biorąca na siebie g ros obo wiązków . Ponad 90 proc. kobiet (badano rodziny, w któ rych 75 proc . małżeństw pracuje zawodowo i w których 35
proc. mężczyzn i 2 1 proc. kobiet podjęło dodatkową pracę
zarobkową) zajmuje się przy gotowaniem po s iłków, pra niem, prasowaniem i okresowymi porządkami . I kolejny
wskaźnik : 86 proc . kobiet speł
nia wszystkie domowe obowiązki. Tu jednak pewne novum, świadczące o zmianach w
dotychczasow ym obrazie rodziny.

kom będą we własnych domach kształtować modele
organizacyjne oparte na współ
pracy całej rodziny.
Warto jednak podkreślić, że
d z iś tak czasochłonna pomoc
dzieci w wypełnianiu obowiąz
ków domowych bierze się
głównie z konieczności życio
wych_ Jak bowiem wynika z
omawianych badań. gdy pracuje zarobkowo tylko jedno z rodziców, czas tej pomocy - teraz. powtórzmy, często nawet
powy żej 2 godzin dziennie spada czterokrotnie (do ok. 0.5
godziny).

Od pierwszego
do pierwszego
W roku ubiegłym prLeciętna
polska rodzina wydawała na
żywność ok. 40 proc . swoich
dochodów. Wzra s tał udział
wydatków na stale opłaty mieszkaniowe. Wzrosły także wydatki na naukę . zdrowie, kulturę , wypoczynek . Niestety, nie
wynikało to z większego za-

spondentów

deklarowało

Kłopot 1

takie

działania.
Ciągle jednak

przyszłym

roku Politechnikę

Gdańską.

Deską ratunku mogą być
stypendia. - Na 800 studiują
cych 135 otrzymywało w ubiegłym roku stypendia . Socjalnych było 56 i kształtowały się
na poziomie 60 złotych, resztę
stanowiły stypendia naukowe
w wysokości od 70 do 220 zlotyc h - mówi Dorota Okoń z
dziekanatu Wydziału Zarzą
dzania i Ekonomii PG . Według
Wandy Kozłowskiej, kierownika działu studenckich spraw
socjalnych, rok temu, w ramach stypendium naukowego
na UG, można było otrzymać
od 60 do 140 złotych micsi<;cznic. Zaledwie 10 proc. ogólnej
liczby stanowiły stypendia socjalne (60 zł).
Jedno jest pewne: nie warto
być obibokiem . W PG oplata
za repetę wynosi 30 zł za każde
15 godzin programowyc h powtarzanego w danym semestrze przedmiotu - łączna kwota nic może być jednak niższa
niż 300 zł. Za to samo na UG
trzeba płacić po 100 z! od jedzaliczonego
nie
nego
przedmiotu.
Dla coraz większej rzeszy
młodych Polaków jedyną szansą na zdobycie wyższego wykształcenia stają się studia zaoczne i wieczorowe. Ta forma
kształcenia na Politechnice
Gdańskiej kosztuje semestralnie 4 mln starych złotych, ale
na elitarnym pod tym wzglę
dem zarządzaniu nauka pochlania dwa i pól raza więcej pieniędzy. Semestr zaocznych studiów na UG kosztuje od 500

„medykiem"

Nie odd

Fot.Maciej Kostun
(kierunki nauczycielski e) do
700 zł (prawo).
Nic dziwnego, że w ciągu
ostatnich lat trzykrotnie wzro-

na pierwszym
planie jest pytanie: jak przeWydział Zdrowia gdańskiego Urzędu Wojewódzkiego
trwać do pierwszego'/ W tym
• wybranego w konkursie • dyrektora Zespołu
odwołał
że
kontekście warto podkreślić,
znaczna część dorosłych człon Szkół Medycznych nr 1 w Gdańsku. Przeciwko tel decyzji
ków rodzin poszukuje pracy protestują uczniowie I Rada Rodziców. Poszukując poparcia,
dodatkowej lub podejmuje ją, dotarli nawet do Ministerstwa Zdrowia. Unlemoillwllł tei
chcąc zach~wać określony popowołanie komisji konkursowej, która miałaby wyłonii no·
ziom życia'. Badania wykazują, wego dyrektora.
'
a i gołym okiem to widać, jak
Brygida Rutkowska jest dy- dokumentacja. zapisy w dziengwałtownie spada poziom ży 
cia w rodzinach dotkniętych rektorem ZSM nr I od stycznia nikach - mówi B . Rutkowska. bezrobociem, jak obniżają się
1993 roku. W czerwcu br. do- Ja stawiam na wyniki - a tych
aspiracje zawodowe wobec wiedziała się, że funkcję tę bę szkoła nie musi się wstydzić - i
dzieci starszych, jak ,.wycofuje dzie pełnić tylko do końca poprawne relacje między ludź
się" młodsze dzieci z przed mi. Myślę, że udało mi się stwowrześnia, a nie jak ustalono
szkola, co pozbawia je waż  wcześniej do 1997 r . Wydział rzyć w szkole dobre warunki i
nych w tym wieku kontaktów z Zdrowia UW zarzuca jej brak do pracy. i do nauki. Nic zawsze
rówieśnikami. Transformacj a
kompetencji i niewywiązywanie można ustrzec się b!ędów, ale
gospodarki niesie wiele innych się z obowiązków dyrektora za- przecież można je naprawić.
zmian negatywnie wpływają rządzającego szkolą, jako spePo stronie odwołanego dycych na kondycję wiciu rodzin. cyficznym zakładem pracy. Sa- rektora stanęli uczniowie i roten
da
zmiany
Jakie trwale
ma zainteresowana - nie zgadza- dzice.
okres w organizacji i podziale
- Pani dyrektor jest cudowsię z zarzutami - wniosła
jąc
pracy w gospodarstwa ch do- /
nym c złowiekiem - twierdzą
Sądu Pracy.
mowych? To dopiero pokaże sprawę do
- W trakcie kontroli spraw- uczennice szkoły. - Nigdy nie
Ewa Ostrowska dzana jest wszelkiego rodzaju zbagatelizowała żadnego proczas.

hlemu . Zawsze potrafiła znaleźć
czas, by nas wysłuchać i pomóc.
Daje nam poczucie bezpiecze11stwa i stabilności, a to bardzo
pomaga w nauce. Nie m~umiemy, dlaczego nagle ją odwoła
no.' Nikt nie zapyta! nas o zdanie. Nikt nawet nie poda! nam
przyczyn tej decyzji.
Wydział Zdrowia UW nie
neguje tego, Że dyr. Rutkowska
posiada bardzo cenne dla nauczyciela cechy charakteru.
- Predyspozycje do wykonywania zawodu nauczyciela nie
wystarczą _jednak, by sprawdzić
się jako dyrektor - uważa Ewa
Menert, wizytator średnich
szkól medycznych UW. - Kontrole przeprowadzo ne w ZSM
Nr l wykazały szereg nieprawidłowości w zarządzaniu szkolą,
stąd decyzja o odwołaniu dyrektora.

inaczej mówiąc waldorfowski
s y s tem wychowawc zy jako
u czeń szkoły podstawowej . W
Holandii tego typu szkól d ziała
obecnie przeszło osiemdziesiąt.
Przez dwadzieścia pięć lat pracowałem jako nauczyciel, naj pierw w liceum, a potem w
szkole stei nerowski ej. Uczy historii , prowadziłem zaję 
cia eurytmiczne (to jest sztuka
ruchu), ma!em zajęcia z muzyki . Pracowałem w Hadze, a
obecnie z Zeist. Teraz zajmuję
s ię kształceniem nauczyc ie li .
Prac uję rów nież w fundacji Jona (ma ona siedz i bę w Amsterdamie) , popularyzując w róż
nych krajach system pedago-

łem

giczny Steinera.
- Dlaczego wymiennie uży
wa się określenia szkoła steinerowska albo waldorfowska ?

dziej popularna.
- Czy mógłby pan przybliżyć nam postać Rudolf Steinera i jego idee?
- Rudolf S teiner ( 1861 1925) pochodzi! z terenu dawnych Austro-Węgier. Studiował matematykę, fizykę, uzyska ł tytuł doktora filozofii.
StworLył własną teorię rozwoju osobowości człowieka. Założy! Wolny Uniwersytet Wied zy Duchowej w Dornach w
Szwaj carii. Jego idea odnowy
dotyczy nie tylko pedagogiki,
ale również innych dziedzin,
takich jak rolnictwo, medycyna. arc hitektura. sztuka.

ale

też

w

wiedzę.

(ROD)

jest

uwarad1.i
sobie ze sprawowaniem nadzoru
pedagogiczne go i nic posiada
umiejętności planowania Nie
zadbała - mimo wiciu moiliw(,
śći - o dosko~alenie zawodo'we
nauczycieli, co zdaniem E. Mener!, stanowi poważny zarzut
zwłaszcza, że w szkole wdraża
ne są nowe programy nauczania. Poza tym nie przeprowadzała hospitacji na lekcjach prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, co zaowocowało tym, że w szkole nie jest
realizowane minimum programowe.
Nic zgadzamy się z opinią,
że mgr. Rutkow ska jest złym
dyrektorem - czytamy w piśmie
skierowanym przez Radę Rodziców do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej . - Bardzo dobrze kieruje szkolą. NuleWydział Zdrowia UW
ża. że dyr. Rutkowska nie

marzyć

•I

ży dać

jej

możliwość

spokojncJ

pracy.
Stając w obronie odwołanego
dyrektora, rodzice i uczniowie
podkreślają, że przez cały rok
.szkolny B. Rutkowska kierowała szkolą sama. Wydział Zdro
wia UW nie zaakceptował zaproponowanej przez nią kandydatury na stanowisko zastępcy.
Mimo protestów, Wydzia
Zdrowia UW postanowił oglo
s ić konkurs na dyrektora ZSM
nr I . Aby uniemożliwić jego
przeprowadzen ie, Rada Rodziców nie wyznaczyła swoi c h
przedstawicieli do komisji konkursowej. Licząc na interwencję
ze strony Ministerstwa Zdrowia,
postanowili czekać . W tej sytuacji. jak dowie dzie li śmy się w
UW , konieczne będzie powoła
nie tymczasowego dyrektora z
urzędu .

Anna Fibak

s oi''

reguł

W wydanw „Dz1enmka nym z nich , przekazuJąc zrcz 28.09 . br . sztą Unii Pracy teleforucznie
u kazała .się informacja jakomoją odmowę
bym wchod ził w skład woNad pnyczynanu moJego
jcwódzk 1cgo komitetu wy
nie chciałbym
stanowiska
borczego Uni i Pracy ni,
Jedną z nich
rozwodzić.
si<;
rzecz profosora Tadeusa
j e'st fakt, że swoim podpi
Zielińskiego lnformacJa ta
mija się z prawd;!, Mimo sem poparłem już kandyda
otrzymywany ch zaproszer
turę Jacka Kuronia.
na spotkania tego komi tetu
, Bolesław Fac
nie uczestniczyłem w żad
Bałtyckie go"

Rudolf Steiner

- W a ldorf Astoria była wypapierosów w Stuttgarcie. Dla d z iec i z tej fabryki
stworzono pierwszą szkolę, w
której uczono systemem Steinera. To była pierwsza placówka steincrowska. albo, jllk się
często mówi waldorfowska . Ta
druga na zwa jest nawe t bar-

drożej.

inwestujących

,,

nizmu jedzenie strawionego wczefoiej pokarmu.

twórnią

trzeba coraz

zaocznie. Płacić

coraz wi~ccj

Po naszych .publikaciach

Pedagogika w postaci nauki stworzonej z

- Jak dawno zetknął się pan
z ideą pedagogiczną Rudolfa
Steinera?
- Poznałem steinerowski ,

diujących

liczba stu-

r

i twardych zasad jest dla nauczania tym, czym dla orga-

W Pierwszei Społecznej Szkole Podstawowej przy ul. Po·
lanki w Oliwie prof. Wljnand Mees z Holandii wygłosił osła·
nio dla grupy zainteresowanych nauczycieli oraz rodziców
wykład na temat istoty pedagogiki Rudolfa Steinera pt.
"Wpływ sduki na rozwój dziecka". Metodę, od dawna roz·
powszechnioną w krajach Europy zachodniej, holenderska
fundacja Jona propaguje obecnie w Polsce i innych krajach
Europy wschodnie j.

Trójmie śc ie

y nas e •

oz wó lm y

z·ecku

sla w

- To dotyczy wszy stkich nauczycieli. Każdy przedmiot języki, biologia , matematyka
prowadzony być powinien wła
śnie w taki sposób - najpierw
rozwój emocjonalności, a dopiero później „wtłaczanie" do
głów partii materiału . Żeby
wedłu g systemu
wychowywać
do spontanicznej twórczo śc i
wcale uczyć
trzeba
nie
Steinera
plastycznej , a przede wszystO ile jest
szkole.
typu
tego
w
kim malarskiej ( świat dziecka
s ię do niej przekonanym , moż
składa się z kolorów). do wyrana wdrażać metodę tam, gdzie
żania odczuć poprzez ruch.
się aktualnie pracuje.
Ten okres pi erwszych lat edu- Nie tylko w Holandii, ale i
kacji niczego konkretnego nie
innych krajach europejskich
uczy . Pedagodzy pozwalają
działa wiele szkół uczących
dz iecku marzyć . Pobudzają jewedług systemu Steinera. Z
go wolę, pomagają w uzewnę
czego wynika zainteresowan ie
trzni-::niu s ię uczuć . Potem dotym kierunkiem pedagogiczpiero u czeń, który zaczyna nym?
mieć poczucie własnej odręb
- Eksplozja zainteresowan ia
ności , nabiera pewności siebie,
tym kierunkiem na Zachodzie
może zacząć rozwijać się intemiała miejsce w latach sześć
lektualnie. Oczywiście pobu- dzi esiątyc h, a więc w okresie
dzenie w dziecku duszy artysty młodzieżowej kontestacji, pronie jest rzeczą łatwą . Aby to testów przeciwko konsumpcyjosiągnąć, nauczycie l musi prónemu stylowi ży cia. Ta pedabować być artystą. Uważam, iż
gogiczna idea trafiła wtedy na
nie ma wyższej sztuki, niż pe- bardzo podatny grnnt i zaczęła
dagogika.
rozprzestrzeniać s ię jak ogień.
- Czy metodę steinerowską Teraz nowe szkoły waldorfowmożna stosować tylko w nauskie powstają. ale nie tak dużo.
czaniu początkowym, czy jak ówcześne . Mimo to jest to
wprowadzają ją również w
najbardziej rozpowszechn iony
swojej pracy także nauczyciele - jeszcze niedawno na Zachodzie , teraz coraz częściej i w
innych pnedmiotów?

- Na czym opiera się jego
system wychowawczy ?
- Kładł on nacisk na rozwój
duchowy, emocjonalny, który
poprzedzać ma rozwój intelektualny. Polega to na budzeniu
przez nauczyciela w uczniach
ciekawości, aktywizowaniu ich

Fot. Maciej Kostun

Prof. Wijnand Mees.
krajach Europy wschodniej sestem szkolny na świecie.
- Dziękuję panu za rozmowę.

Rozmawiała: Katarzyna Korczak
PS. Integra lną częścią spotkania miała być, zaplanowana
na ni edzie l ę i poniedziałek w
salac h Państwowej Wyższej
Sz koły Sztuk Plastycznych .
wystawa rysunków, zeszytów
dz ieci z tego typu szkól itp.
Jed nak zablokowany przez kilka dób na gra nicy litewsko-

polskiej samochód z materiała
mi ekspozycyj nymi , pomimo
interwencji, nie dotarł na miejsce do chwili obecnej . Jak s ię
dowiedzieli ś my , c i ężarówka

zawrócona na Litwę.
Nic odbyły s ię więc także, niestety, warsztaty plastyczne z
Victorem de Weerd. który równi eż uwięz iony został w tym
transporcie .
Zai nteresowani teorią Steinera mogą sko ntaktować się z
zos ta ł a

Pierwszą Społeczną

Szko l ą

przy ul. Polanki
I l . tel. 52-43-6 1.

Podstawową

·KULTURA

Str.8

15. festiwal nad

~a

Rawą

Dobrego nigdy za wiele...

e
a

o
Kwadrans po północy, 1 paiclziernika, zakończył się koncert galowy
Festiwalu Rawa Blues, który rozpoczął się rankiem 30 września. Gwiazdą
sobotniej imprezy był czarnoskóry weteran bluesa chicagowskiego, Ju·
nior Wells, Spotkanie z tym wspaniałym łplewaldem, mistrzem bluesowej
harmonijki, showmanem, a przede wszystkim jednym I największych lu·
cizi bluesa, stało się niepowtarzalną ucztą duchową, Ucznie przybyłych I
całej Polski, fanów bluesa. Był to jego jedyny koncert w Europie.
Junior Wells, wciągu swoich 61 lat
życia, grai i śpiewał z największymi:
Muddy Watersem, Willie Dixonem,

I ,5-godzinny program

złożony

z jego

największych

przebojów, a także
utwory z ostatniej, wydanej w marcu

szego pokolenia, którzy przybyli
głównie po to, aby posłuchać Brytyjczyków.
Z rodzimych wykonawców największym „wzięciem" cieszyły się:

Nocna Zmiana Bluesa, Obstawa Prezydenta, Easy Rider z nowym nabytkiem - czarnoskórym gitarzystą i wokalistą Chuck'iem Frazicr'em oraz rewelacyjny Irek Dudek Symphonic
Blues . Gdańskie barwy reprezentował
duet The Blooz, w składzie: Roman

Jubileuszowy dublet
muzyczny
N

astrój tamtego koncertu,
jaki odbył się pięćdziesiąt
lat temu w sali Domu Katolickiego przy ul. Chopina 16 w
Sopocie, pamięta tylko niewielu.
Gdańscy filharmonicy - byli
wśród nich wybitni muzycy z całego kraju - z żarliwością zaprezentowali wtedy na wskroś polski
program. Orkiestrę Symfoniczną
Filharmonii Bałtyckiej prowadzi!
Zbigniew Turski . Na fortepianie
grai Jan Ekier, śpiewał Maurycy
Janowski. Licznie zgromadzona,
spragniona muzyki. tęskniąrn do
rodzimego repertuaru publiczność
wysłuchała koncertu z satysfakcją
i entuzjazmem . Do tamtego wydarzenia nawiązały dwa jubileuszowe koncerty.

Wieczór pierwszy: w Gdań·
sku Wrzeszczu

Wganizowanym
uczczenia

piątek, w koncercie zor-

dla

pięćdziesiątej
działalności gdańskich

Big Watterem Hortonem, Erikiem
Claptonem, Carlosem Santaną i wieloma innymi. Pod koniec lat 60-tych
wspólnie z innym znakomitym muzykiem swojej generacji, gitarzystą Buddym Guy'em, tworzy duet, który niebawem staje się legendą, przechodząc
do klasyki współczesnego bluesa z
Chicago. To właśnie Junior Wells jest
autorem jednego z największych standardów bluesowych - ,.Hoodoo Man".
Katowicki koncert artysty z 8-osobowym zespolcm w pełni potwierdzi!
jego wysoką klasę. Zaprezentował on

b .r . płyty „Everybody's Gettin' Some". Soczyste dźwięki, jakimi zespól
Juniora Wellsa raczył ponad 5-tysięcz
ną publiczność zgromadzoną w
Spodku, wprawiały wszystkich w
trans. Morze ciał falowało w bluesowym rytmie.
Kolejnym wydarzeniem festiwalu
był wcześniejszy występ Dave Kelly
Trio, reprezentującego brytyjskiego
białego bluesa. Niemal całkowicie
akustyczny koncert przypadł do gustu
młodej publiczności, choć nie brakowało na sali także przedstawicieli star-

Puchowski - gitara, śpiew i Adam Wendt - saksofon. Laureatem koncertu
konkursowego,jaki od godz. 10 do 15
odbywał się na malej scenie Spodka.
została grupa Nadmiar z Pity. Nagrodą
byt występ w koncercie galowym o
godz. 16.
U boku największych gwiazd. Występujący bezpośrednio po Nocnej
Zmianie Bluesa młodzi muzycy doskonale dali sobie radę, a publiczność
przyjęła ich równie gorąco jak poprzedników.

Tekst i fot. Tomasz Konopacki

rocznicy
filharmoników w sali przy Al.
Zwycięstwa 15 we Wrzeszczu
grała Orkiestra Państwowej Filharmonii Bałtyckiej pod batutą
Zygmunta Rycherta . Tak, jak
przed laty, wieczór zainaugurowała Uwertura „Bajka" Stanisła
wa Moniuszki. Pawcl Skaluba zaśpiewał z orkiestrą arię Franka z
opery „Flis''. Następnie śpiewak z akompaniamentem fortepianowym Krystyny Pyszkowskiej - zaprezentował pieśni twórcy opery
narodowej: ,,Krakowiaczek",
,.Dwie zorze", ,.Znasz li ten kraj" .
Na zakończenie miody wokalista
wykonał z orkiestrą arię Stefana
ze „Strasznego Dworu".
Dysponujący pięknym, o oryginalnej barwie głosem tenorowym, z nienaganną dykcją, Paweł
Skaluba, urzekł słuchaczy. Śpie-

firmy Ovita Nutricia
Szanowni Pa11stwo!

zostało

wając z wrodzoną mu wrażl iwo
ścią i prostotą. trafia doskonale w

sarmacki, polski klimat utworów .
Publiczność nagrodziła artystę
długimi, gorącymi brawami.

Drugim młodym solistą wieczoru był Krzysztof Broja, który
zaprezentował , jak byto to przed
pięćdziesęciu laty, Koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopiona. Jego perfekcyjne wykonanie publiczność oceniła wysoko
zmuszając go do bisu. Artysta
wyjechał zaraz po koncercie do
Warszawy, by wziąć udział w
rozpoczynającym się właśnie XIII
Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym i. F. Chopina. Ży 
czymy mu powodznia!
Piątkowy koncert był bardzo
udany i z pewnością na długo pozostanie w pamięci słuchaczy.
Jakże dawno - czy trzeba byto aż
dostojnego orkiestrowego jubileuszu - nie słuchaliśmy w sali PFB
muzyki wyłącznie polskiej! Dyrektor naczelny i artystyczny Roman Perucki mówi! o przygotowaniach do otwarcia nowej, wła
snej, sali koncertowej. która już
na 1000-lecie Gdańska ma być
otwarta w budynku dawnej Elektrociepłowni na Wyspie Ołowian
ka. Uhonorowano kwiatami obecnych na sali dwóch seniorów
orkiestry - liczącego sto lat Ludwika Trambowicza i młodszego
Jana Malinowskiego.
Jeden był mankament piątko
wego wieczoru: zimno. Chłód panujący w nie ogrzanej sali studził
najgorętsze emocje . To chyba także dla przypomnienia atmosfery
sprzed 50 lat gdy, jak powiedział
Jan Malinowski, ,,w sopockiej sali
koncertowej z żelaznym piecem
pośrodku pracowało się w temperaturze sześciu, ośmiu stopni Celsjusza .. .''.

Katarzyna Korczak

Wieczór drugi: w Sopocie

i jedno z najs łynniejszych polskich dziel XIX wieku. Ponieważ
następnego wieczoru miał także program tego koncertu nie
miejsce drugi jubileuszowy był wierną repliką wieczoru z
koncert - ,,Koncert muzyki 1945 roku, zatem Chopina zastą
polskiej". Odbył się - jak tamten, piono Wien i a wskim. Poloneza
dziś już historyczny - w Sopocie.
koncertowego A -dur (z 1870 roSalę Domu Katolickiego, k tórej
ku) Henryka Wieniawskiego grał
dziś już oczywiście nie ma, zastą
z oriestrą Jan Orawiec, zbierając
piła sala posiedzeń w Urzędzie
zasłużone brawa. Równie gorąco
Miasta. Koncerty organizowane oklaskiwano Józefa Przestrzeltu od pewnego czasu przez Pań skiego nowego solistę w naszym
stwową Operę Bałtycką i sopocoperowym zespole, który arią Stekie władze, mają swoją publicz- fana ze „Strasznego dworu" naność. Grono wiernych mcloma- , prawdę wzruszy!.
nów i tym razem nie zawiodło . A
A doskonała forma orkiestry
ich nie zawiedli wykonawcy. Z pod dyrekcją nowego szefa artyorkiestrą Państwowej Opery Bał
stycznego opery i cały udany wietyckiej pod batutą Andrzeja Kna- czór pozwala spodziewać się kopa wystąpi l i soliści: utalentowany lejnych dobrych koncertów w somłodziutki skrzypek, Jan Orapockim magistra<.:ie. Ten jubilewiec, absolwent Liceum Muzycz- uszowy otworzył bowiem nowy
nego w Gdańsku i „świeżo upie- muzyczny sezon w sopockim raczony" student Akademii Mu- tuszu .
zycznej oraz śpiewak Józef PrzeAnna Jęsiak
strzelski (tenor). Nie było okolicz~
nościowych przemówie1\, nie było
też - podobnie jak dzień wcześniej
Dobrego nigdy ~a wiele - można by po- oficjal nych gości. Była za to wieddeć, kiriwjąc dira wiec:ory ur;:.ąd~o
piękna polska muzyka w doskone wdwóch ró:nych miejscach dla uczczenałym wykonaniu i wdzięczni słu
nia
tej samej oka;;ji pr:ez dwie artystyc::.ne
chacze. A także - czego zabrakło
w piątek - niezwykła atmosfera instytucje, które od niedawna d:iałają nie:alej,ie, choć mieszc:ą się w jednym buradości obcowania ze wspaniałą
dynku.
muzyką w kameralnym wnętrzu.
Ten koncert miał duszę - stwierPr:ez długie lat miały jednak wspólny
dzili później meloman i, długo szyld: Państwowej Opery i Filharmonii
oklaskując wykonawców i domaBałtyckiej. Ddś świętują osobno roc::.nicę
gając się bisu . Orkiestra powtóc~egoś, co :nac:::y więcej ni: historia instyrzyła więc fragment Mazura ze
tucji Obie orkiestry -filharmonic:na i
,.Strasznego dworu" Moniuszki.
operowa - kontynuują dziś piękne tradvcje
interpretując go z takim temperamentem i prcfckcją, że słuchać muzyczne powojennego Wybrze:a, 11· obu
są powmkmrie artystów, którzy :jechali tu
móżna by bez końca ...
W sali, która nie jest wprawie :ara: po wojnie. I to jest wa:ne, a także
salą koncertową, ale ma doskonagodne jednego pięknego wspólnego mulą akustykę, zabrzmiała najpierw -;;yc:nego wiecwru.
podobnie jak 50 lat temu - uwerChyba, że - jak mówią przysłowia tura do „Bajki" Stanisława Mo- dobrego nigdy za wiele, a każda sroka
niuszki, uznawana za najsłynniej  swój ogon chwali ...
szą jego ork iestralną kompozycję
Anna Jęsiak

A

udoskonalone .

..

Firma Ovita Nutricia ma przyjemność poinformować, że receptura i skład Bebiko, polskiego mleka modyfikowanego dla niemowląt, zostały ulepszone, a nowe Bebiko zastąpi ło
Bebiko produkowane do tej pory. Z uwagi na wiele kierowanych do nas pytań przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje.

Dlaczego Bebiko ma inny smak?
Poprzednie Bebiko zawierało zwykły cukier, a nowe zawiera mniej słodki cukier mleczny - laktozę. Laktoza jest naturalnym cukrem występującym w mleku matki, n:ijlepiej przyswajanym
przez organizm niemowlęcia. Dzięki tej zmianie niemowlę nie przyzi;vyczai się do słodkiego smaku, a więc póżniej nie będzie konieczne słodzenif potraw. Zmiana ta ma na celu między innymi
ochronę dzieci przed próchnicą i stanowi dostosowanie receptury Bebiko do nowoczesnych zaleceń dotyczących żywienia niemowląt. Drugą przyczyną zmiany smaku jest Z\\'iększenie i lości witamin
i mikroelementów - o korzyściach z tego wynikających nie trzeba nikogo przekonywać.
Niemowlęta przyzwyczajone do dawnego Bebiko mogą przez pewien czas inaczej reagować na smak nowego Bebiko. Przekonanie z jakim wprowadzacie Pańsrwo do diety Waszego niemo\\·lęcia
zupkę i twarożek (wiedząc, że są to produkty zdrowe), powinno towarzyszyć Wam również przy podawaniu nowego, zdrowszego niż dawne Bebiko. Przyzwyczajając dziecko
do smaku nowego Bebiko, należy pamiętać, że niewielkie zaburzenia pokarmowe zawsze towarzyszą wprowadzaniu nmvych potraw, w tym również tego mleka.

Dlaczego stare Bebiko nie jest już produkowane?
Nowe Bebiko jest wynikiem przystosowania receptury poprzedniego Bebiko do ·.vymagań sta~ianych przez międzynarodowe i krajowe instytucje zajmujące się żywieniem
or:iz Mpółczesną pediatrię. Nowe Bebiko jest lepiej przystosowane do potrzeb organizmu niemowlęcia i dlatego zastąpiło poprzednie Bebiko.

niemowląt

• Dlaczego wycofano Bebiko O?
Skład

poszczególnych preparatów z serii Bebiko odpowiada aktualnym zaleceniom dotyczącym mleka modyfikowanego dla niemowląt, a ich numeracja produktom innych serii. Bebiko 1
jest właściwym mlekiem modyfikowanym dla dzieci w pierwszych 4 - 5 miesiącach życia. Bebiko 2 może być podawane od 5 miesiąca życia; Bebiko 2R i 2GR są mieszankami mlecznymi
za,Yierającym i kleik i mleko modyfikowane, także dla niemowląt od 5 miesiąca życia. Dawna numeracja Bebiko Oi Bebiko 1, przeznaczonych dla niemo\\·Jąr do -i - 5 miesiąca życia, spraw iała,
że rodzice nie zawsze wiedzieli, które mleko \vybrać.
Czy nou'e Bebżko 1119żna gotować?

.\'cw;e Bebiko nie ,vymaga gotowania - jest larwo rozpuszczalne i sterylne. Jeżeli z pewnych względów wolicie jednak Państwo mleko zagotcm-ać lub pasteryzować - jest to
\Yitarnin, które są niszczone pod wpływem gotowania, ulegnie zmniejszeniu, podobnie jak w przypadku gotowania innych potraw lub poprzedniego Bebiko.

}:żeli

macie Panstwo inne pytania, prosimy o kontakt z Serwisem Konsumenckim 0Yita Nutricia: tel.: O800 65555
lub (0'7;) S-± -tO 50 (pol:1czenie płatne), adres: ul. Marka z Jemielnicy 1, --i5 - 952 Opole.

(połączenie bezpłatne),

możli~·c,

u

jednak zawartość

RICIA

OGŁOSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE WCENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W$RODĘ 4.10.1995
r.
Ce~a n.etto 1 sio.wa - 0,96 zł. Cena netto 1 słowa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Dziennik Bałtycki środa + Wieczór Wyb1Zeża ~d. zwykle 1, 17 z/, DzieMik BaJrycki środa + W18CZór Wybrzeża ~d. mag. '. piątek 1,45 zł

SUPEREKSPRESY na wtorek 2.10.95 r. przyjmowane są w:
Centralnym Biu1Ze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, wbiurach ogłoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1słowa tylko • 2,88 zł

2października 1995
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ADMINISTRATORA sieci No·
vell. Wymagania: znajomość
sieci Novell, urząllzeń i progra·
mów telekomunikacyjnych, systemów zarządzania przesię·
biorstwem (MIS), baz danych
(Windows, Excell. Access) .
Oferty: 'Gama· San" Gdańsk 5
PO. Box 149

•••
zmienić

ku e

1e!

PRACA

AGENTA ochrony· konwojenta,
kwalifikaCJe, Agencja 'Cobra',
43·43·06

ZATRUDłUĘ

ABSOLWENTKĘ

rachunkowo·
informatyki zatrudnimy w
księgowości, tel 39-41 ·52

AGENTAochrony· konwo1enta,
kwalifikacje, Agencja "Comandos", 46·1t·50

ści,

ZAPRA SZAMY DO LEKTURY NASZEJ NOWEJ RUBRYKI.
Szansa dla

poszukujących pracę

GIEŁDA
w tym tygodniu w

PRAC Y
Gdańsku odbędzie się największa

impreza dla poszukujących pracę GIEŁDA PRACY. Impreza przebiegać będzie pod hasłem .KAżDY DZIEŃ
JEST NAJWAżNIEJSZY- . Organizatora mi są Wojewódzki
Urząd Pracy w Gdańsku, Rejonowe Urzędy Pracy w
Gdańsku i Gdyni, przy współudziale Szkoły Młodego
Menedżera.

GIEŁDA PRACY odbywać się będzie w dn. 5-6 paździer
nika br., w salach Do m u Technika NOT (I piętro) przy

u l. Rajskiej 6 w

10

Gdańsk u,

w god z. 9.00-14.00 .

Uczestnikami Giełdy mają być przede wszystkim tegoroczn i, bezrobotni absolwenci szkól zarejestrowan i w
u rzę d a c h pracy - oso by t e otrzymały imienne zaproszenia. Również każdy, kto szu ka pracy, chce ją zmienić lub
z innych powodów jest za interesowany udziałem w

giełdzie.

Zaproszeni na imprezę zosta li pracodawcy z terenu
Trójmiasta, jak rów n i eż poz a rządowe agencje pośre
dnictw pracy.
Celem Giełdy j est:
- umożliwienie kandydatom do pracy dogodniejsze go
dostępu do ofert pracy poc ho dzą cych z zakładów pracy Trójmiasta .
- umożliwienie bezpośred nic h kontaktów absolwentów
z pracodawcam i
·

- dostarczenie wszystkim zainteresow anym informacji;
zawodowej, prawnej, z zakresu poradnictwa zawodowego i aktualnej sytuacji na rynku pracy.
Młodzi ludzie poszukują cy pra c ę b ę dą m iel i o ka zję
uczestniczyć w zajęciach warsztat owych prowadzonych
przez absolwentów Szkoły Młodego Menedżera prezentującej autorski program edukacji ekonom icznej m ło 
dzieży pt... Udany start". Program t en przedst awiany
będzie

ABSOLWENTKĘ

Tech. Budow·
lanego lub ekonomicznego. 28·
56·08
ABSOLWENTÓW, osoby z sa·
mochodem zatrudni hurtownia,
tel. 515· 120

AKWIZYTORÓW· zaopatrze·
mowców z wtasnym samochodem dostawczym· wysokie za·
robki, siała praca. lei. 22·48· 14
w. 12 po 20 oo 749·238

ABSOLWENTÓW od zaraz, t 2
mln miesięcznie, 565-300

ANKIETERÓW i sondażystów,
23-45·59

Salon
mebl owy

w czwartek o godz. 13.

Pierwszego dnia, w czwartek, odbywać s ię będą warsztaty:
1. Mam głowę do interesu .
2. Zrobię karierę w marketingu.
3. Pracodawco jestem do bry - wyb ierz mnie.
Drugiego dnia, piątek, warsztaty będą przebiegać pod
hasłem :

[

w

Gdańsku

poszukuje sprzedawcy
z umiejętnością
projektowania.

1. Nowoczesna sek retarka - to ja.
2. Zrobię karierę w marketingu.
3. Pracodawco jestem dobry - wybierz mnie.

PRACA

PRACA

ASYSTENTKĘ dyrektora dis
sprzedaży, BIG-Autohandel.

DEKARlY, murarzy, blacharzy,
tel. 25-50-81 ~ 17.00

ELEKTRONIK, 3 lala pracy
min. pożądana znajomość aku·
styki i komputerów. tel. 56·98·
35

w
kompulerowego zatrudni Biuro· Technika.
tel. 53·09-15

ELEKTRYKA 'złotą rączkę' ze
znajomością podstaw elektroni·
ki, dyspozycyjnego zalrudni fir·
ma szwedzka. Oferty pod ad·
res: Astona Sp. z o.o., 80·845
Gdańsk, ul. Dyrekcyjna6

HANDLOWCA z doświadcze·
niemi znajomością języka an·
gielskiego zatrudni firma uslu·
gowa handlu zagranicznego.
Podania oraz CV prosimyprze·
s~ać na adres: 81-963 Gdynia
1skrytkapocztowa 306

EMERYTA· rencistę sprawne·
go do publicznychprac porząd·
kowych, 71·30·12

HANDLOWCÓW ·Ciekawa pra·
ca . Dobre zarobki. Kontak1
osobisty. BHZ ARGO Gdańsk,
ul. K!J:nickat

EMERYTA lub rencistę iatru·
dnię , lel. 41·20·56 wew. 428,
godz. 7.00· 15.00

HANDLOWCÓW. Okres prób·
ny, umowa o pracę, atrakcyjne
wa runki. Kontakt, 21·13·66,
Sebex

Prezentacje poszczególnyc h t ematów odbywać się będą
w dwóch sesjach w godz. o d 10 do 11;
i od 11.30 do 12.30. Na 15 m in. przed roz poczęc iem
przyjmowane bę dą zgłosz e ni a c h ętnych do udzi a ł u
w warszt?tach.
Organizatorzy zapra szają do udz iału w imprezie.

(Alicja Peplińska.)

Firma
pilnie zatrudni
wykonaw ców
ins talacji
centralne go
ogrzewan ia
(ter en Trójmiasta},

- odpowiedzi na listy i telefony Czytelników - opublikujem y w
Zapraszamy do lektury.

środę

4

ASYSTENTKĘ ze znajomością
komputera, języka włoskiego i
angielskiego, dyspozycyjną .
mile widziany własny samo·
chód zatrudni firma polsko·
włoska, 51 ·03·99, 51 ·24·56

BETONIARZY· prod. kostki
brukowe/. PPU 'Budomex' SC,
Gdańsk, Spacerowa 54 (przy
obwodni9:)
BRYGADZISTĘ - organizatora
produkcji, pracowników z do·
świadczeniem wprodukcji· sre·
bro. Oferty 86963, BO. Targ
Drzewny 317

BUDOWLANCÓW, 41·21·81 ,
46-30·66
BUDOWLANCóW. młodych,
tel. 399-122
BUDOWLANCÓW, również za
granicę, 248·772

st wowej Inspekcji Pracy, pracowników pośrednictw pracy oraz innych fachowców od zatrudnienia będziemy drukowa
ć
na lamach tej rubryki. Korespondencję prosimy nadsyłać pod adresem: .Dziennik Bałtycki", 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3n,
z dopiskiem . Rynek pracy•. Kontakt telefoniany: poniedziałek, środa, piątek w godz. 13.00 · 15 OO, 315041 wew. 296 - Alicja Peplińska.

,,EL-H URT"

s.c.

ze

znajomością obsługi

Kontakt osobisty w siedzibie firmy w godz. 8 .00 - 14 .00

R2 45 1

i'ZW i~\N li lFIIffi JMLk.
Z BRANŻ Y TEKST YLNEJ

Prosimy o osobiste zgłaszanie s,ę od poniedziałku do czwartku g odz. 900-12'"'
ul. Chmielna 54/57. 80-748 Gda ńsk. fax 3 1 42 17

Znana, dynamicz nie rozwijająca się

Firma z

Branży

Mody

POSZUKUJE MŁODYCH, KREAl'rWNYCH PRACOWNIKÓW (KOBIETY, MĘŻCZVŹNI)

ZATRUDNI:

na stanowiska:
· SZEF KOORDYNACJI I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI
-SZEF MARKETINGU I REKLAMY
• SAi.ES MANAGER
- SAl.fS REPRESENTATMS
- KIEROWNIK SKLEPU RRMOWEGO

-KONSTRUKTORA SZABLONÓW
(Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYSZYWANIA WZORÓW)

- ABSOLWENTKĘ WYDZIAŁU WŁÓKIENNICZEGO
(ODZIFŻOWNICTWO)
(PROWADZENIE WZORCOWNI, PRZYGOTOWANIE
PRODUKCJI)

- ambitny, samodzielny, bezkonfliktowy, komunikatywny
- posiadasz zdolności organizacyjne oraz inwencję
• potrafisz łatwo nawiązywać kontakty zludźmi

(MIN. ŚREDNIE WYK SZTAŁCEJ'.7E, PRAWO JAZDY,
WIEK DO 35 LAT, ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNE)

TO MOŻESZ ZDOBYĆ:
ATRAKCYJNĄ,

ZAPEWNI AMY BARDZO ATRAKCYJNE
WYNAGR ODZENIE
tel. 52-12-31 w. 238 (8.00-15 .00)

WYMAGANIA:
- wiek 23 - 35 lat, średnie lub wyższe wyksztatcenie
· dyspozycyjność, ewent. PRAWOJAL.DY
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego orazkomputera mile widziane

JE2Ell JESlcŚ:

- KIEROWNIKA SKLEPU

li

':'O:.'.'.:t:::O:'

WYMAGAN IA :

komputera .

18947/23/i

DOSKONALEPŁATNĄ, KREATYWNĄ PRACĘ Z MŁODYM,
SYMPATYCZNYM ZESPOŁEM
J EŻELJ CHCESZ BUOOWAĆ ZNAMI SWOJĄ PRZVSZŁOŚĆ, PRZEŚLU Ż\'CIORYS ORAL. LIST
MOl'rWACYJNY WRAl. ZEZDJĘCIEM.
PISEMNEOFERTY nr 18946 przesłać do:
BO Gdańsk, Targ Drzewny 3/7
1as46; 23;1

JEŚLI O DPOWIADA (i PRACA W MŁODY M ZESPOLE,
N I E BO ISZ SI~ O DPOW I E DZ IA L N OŚC I I SAMODZ I E L N OŚC I,
J E STE Ś DO BRYM O RGANI ZATOREM ,

Firma General Bottlers jest dystrybutorem napojów z rodziny PEPSI.

• sprzedawca
• pomocnik sprzedawcy
Od kandydatów oczekujemy:

1. Kategorii ,.C' prawa jazdy
2. Świadectwa kwalifikacji
3. Doświadczenia w handlu
4. Łatwości nawiązywania kontaktów
5. Dy spozycyjności
Oferujemy pracę w amerykańskiej, dynamicmie rozwijającej się

firmie, w bardzo młodym zespole, atrakcyjne warunki pracy i płacy
uzależnione od wyników, możliwość awansu.
Chętnych do pracy prosimy o n adsyłanie listu motywacyjnego, życiorysu ze zdjęci em pod adresem:
General Bottlers
~
80-298 Gdańsk
~
ul. Budowlanych 21/23

-

NA STANOW ISKO

Kierown ika Admini stracyin ego
W EKSPAN SYWNEJ, DYNAMICZNEJ, STO S UJ ĄC EJ N OW OCZ E S NĄ FILOZOF I~
D Z I AŁAN I A FIRM IE P R O DUKUJĄC EJ WYSO KI EJ KlASY TELEW IZO RY

~ PEP SI~

G•

EMERYTKI lubrencislki zprzy·
gotowaniemzawodowym do
pracy wkuchni. Aktualna ksią·
żeczka zdrowia. Stołówka Aka·
demicka Wrzeszcz ul. Traugut·
la115c

EKSPEDIENTKĘ do kwiaciarni,
wiązanki żałobne, wieńce, 32·

74·36 po 17.00
EKSPED IE NTKĘ młodą do
sklepu spożywczego, GdańskOrunia, Podmiejska 11 , 53·19·
51po2000

GEODETÓW. geodetki zgto·
szenia Apeks, ul. Matejki 6
pok. 228 godz. 8.00· 16.00
GOSPODYNIE, opiekunki, 21·
08-53
HANDLOWCA· kierownika
działu, ze znajomością j. angielskiego, operatywnego,
zgłoszenia osobiste, Gdańsk,
ul. Wały Piastowskie 1, pok.
604

EI.EKTRODRĄ2ACZ. frezer,
tokarz, ślusarz, tel. 25-16·20

4

IN2YNIERA instalatora· sa·
modzielnego i dobrze zorga·
nizowanego, może być ab·
solwent· zatrudni firma prywalna. Wymagania: wiek do
35 lat, dys pozycyjność,
wskazana znajomość języka
~lskie~. 41·39-85
IN2YNIERA o specjalności
budowlanej· samodzielnego i
dobrze zorganizowanego,
może być absolwent- zatru·
dni firma prywatna. Wyma·
gania: wiek do 35 lat. dyspo·
zycyjność, w~kazana znajo·
mość Języka angielskiego,
niemieckiego lub francuskie·
ao; 41 ·39-85, 47-12-80

5

6

Danish Shipowner is seeking

zatrudni

na s/anoltiskD

CHIE F OFFICERS

specjalista ds. handlowych.

for chemical tanker

Wykształcenie techniczno-mecłlan.

Prawo jazdy.
Doświadczenie whandlu· mile widziane.

All applicants arc invited to call:
Dannebrog Rederi AS (Poland)
Długi Targ 39/ 40

Zgłoszenia telefoniczne

80-830 Gdańsk

9.Q0.12.00 nr32-45-16

Tel. 46-23-55

18Y51/ ']3/ ;

Generalnv Importer Samochodów SEAT poszukuje

DEALERÓW
w woj.

do dynamicznie

ze znajomością obsługi komputera, j. angielski mile widziany
ze znajomością rynku komputerowego

di s sieci Novell Unix
~·2508/ 1

Elbląg

rozwijającej się

sieci

sprzedaży.

Kandydaci powi nni pos i ada ć
- pomieszczenie na salon sprzedaży oraz punkt serwisowy,
- środki finansowe na prowadzenie i zabezpieczenie dzialalnośc1 .

-----.Pełne

oferty ze zdjęciami obiektów pr simy kierować na Iw adres
IBERIA MOTOR COMPANY SA

~ ~·

ul. Augustówka 3

02-981 Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów
poszukuje kandydata na stanowisko:

Oferujemy sa m odzi e l ną pracę
i atrakcyjne wynagrodzenie
-

TRI LUX
Pol.<okie te/e..,i z ory

Do OB OWIĄZKÓW OSOBY ZAJMUJĄCEJ TO STAN OWISKO
NALEŻEĆ BĘDZ I E M.IN.:
ORGANIZACJA RU CHU NA TERENIE FIRMY, NADZÓ R NAD INW ESTYCJAMI,
PARKIEM SAM OCHODOWYM, OBI EKTAMI I ICH B EZPIECZEŃ STWE M .

ZNAJ O M OŚC I PROBLEMATYKI BUDOWLANEJ,
DOZORU TECHNICZN EGO ORAZ DOZORU NAD TRANSPORTEM.

O o KANDYDATÓW OCZEKUJ EMY

Oferry z CY. i listem motywac)jnymprosi11~v składać
wsied:.1biefirmy: Proelco s-ka z o.o.
Pruszcz Gdański, ul. batalionów Chłopskich J
tel. 82-20-53 w. 109

WYMAGANIA:

znajomość

rynku budowlanego
- umiejętność nawiązywania kontaktów
- mile widziana znajomość j . angielskiego
Prosimy o osobiste zgłaszanie się od poniedziałku do czwartku godz. '1 00• 1 2'"
ul. Chmielna 54/57. 80-748 Gda ńsk. fax 3 1 42 I 7

Międzynarodowa

Polmarine Sen ices Ltd

Gdynia, 111. Waszyngtou 38/ 5
tel. 20 '>9 OO, 21 99 45. i
'

..

,,....

•(

::·. /\(···

renomowana firma
dystrybucji surowców chemicz nych

PHZ Polservice Zakład Budowlany

zatrudni
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

ul. Mściwoja li 3, tel. B1-47-42

do nowo ofwarlej filii w

Trójmieście

-zatrudni wykwalifikowanych murarzy i cieśli, po 7-miesięcznym okresie
nienagannej pracy - możliwość wyjazdu na kontrakty do Niemiec
- nawiąże współpracę zzarejestrowanymi brygadami murarskimi i ciesielskimi
na budowy wkraju i za granicą

Wymagane
- wiek do 35 lat
- wykształcenie wyższe (chemiczne mile widziane)
· znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
- wiosny samochód
Oferujemy:
- interesujqcq. dojqcq satysfakcję i motliwo$ci awansu procę
- atrakcyjne wynagrodzenie
- całkowity zwrot kosztów uiytkowonia samochodu
- profesjonalne szkolenie w dziedzinie nowoczesnych
technik sprzedaży

Kandydaci proszeni sq o nadsyłanie zg łoszeń
(list motywocyjny. c.v. , zdjęcie)
w c iągu 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia
HCI Poland Ltd. o/Gdynia
ul. Hutnicza 40
81-038 Gdynia
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego .

wKartuzach

-zatrudni do 81/JRA PROJEKTOWEGO architektapo studiach

1iSJ5/1HfłJ7

Firma „NORD" Spółka z o.o. w Gdańsku
ul. żaglowa 1, telefon 43121 4
zatrudni:
-projektantów układów automatyki i urządzeń rozdzielczych,
·,. -pracowników do działu zaopatrzenia,
)J - elektromonterówdo montażu rozdzielnic i układów automatyk,;
-pracowników do pracy w księgowości,
- konserwatora do działu administracyjnego,
Firma poszukuje również kandydatów na stanowiska kierownicze.

,

18679/23/ i

N OWOCZESNA, DYNAM ICZNI E ROZWIJĄjĄCA S I Ę FIRMA
PRO DUK UJ ĄCA

Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w godzinach 8.00-15.00.

N OWOCZESNA, DYNAMICZNI E ROZWIJĄjĄCA SIĘ FIRMA
P RODUKUJĄCA WYSOKIEJ KLASY TELEWIZORY

WYSOKIEJ KiASY TE,LEWIZORY

• TRI LUX
ee
Polskie te l e ..,i z ory

OGŁASZA

KONKURS O fE RT N A STANOWISKO:

Z-cy Szefa Produ kcii
Do O BOWIĄZKÓW OSOBY ZATRUDNION EJ NA TYM STANOWISKU
NALEŻEĆ BĘDZI E PRZEDE WSZYSTKIM PRZYDZ IELANIE ZADAŃ PRODUKCYJNYCH ORAZ
BEZPOŚ RE DNI NA DZÓR NAD ICH R EALIZACJĄ, NADZÓR NAD MAGAZYNAMI,
WSPÓŁPRACA Z ZAOPAT RZE NIEM.
Oo KAN DYDATÓW OCZEKUJ EMY; WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO ELEKTRONICZNEGO,
PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ, UMI EJĘTNOŚC I PRACY Z KOMPUTEREM, A TAKŻE ZDOLNOŚC I
ORGANIZACYJNYCH, ANALITYCZNEGO MYŚ L ENIA, SAM ODZ I ELNOŚCI
I SYSTEMATYCZNOŚC I W DZIAŁA NIU .

8 TRI LUX

• • P o lski e

t e le..,i z ory

ZATRUD NI
OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA KO MPLEKSOWY NADZÓR
NAD PROCESEM TECHNOLOGICZNYM
NA STAN OWISKO

TECHN OLOG A
O D KANDYDATÓW OCZEKUJEMY
WYKS ZTAŁCE NIA WYŻ S Z E GO ElEKTRONICZNEGO,

ODPOWI EDZ IALNOŚC I, SAMODZ IELNOŚC I W DZIAŁAN I U

I PODEJMOWANIU DECYZJI.
O muJEMY INTE RESUJĄCĄ PRACĘ w MŁODYM ZESPOLE,

OFERUJ EM Y INTE RESUJĄCĄ PRACĘ W M ŁODYM ZESPOLE, DAJĄCĄ D UŻ E MOŻLIWOŚC I
SAMOREALIZACJI I AWANSU ZAWODOWEGO.

DĄ/ĄCĄ DU ŻE M OŻLIWOŚCI SAMOREALIZACJI I AWAN SU ZAWODOWEGO

Oferty .: c.v. i listem motywacyjnym prosimy składać
w sied.:ibie firmy: Proelco s-ka z o.o.
Pruszcz Gdmiski, ul. Batalionów Chłopskich 1
tel. 82-20-53 w. 109

Oferty z c.v. i listem motywacyjnym prosimy składać
w siedzibie firmy: Proelco s-ka z o.o.
Pruszcz Gdański, ul. Batalionów Chłopskich 1
tel. 82-20-53 w. 109
'---- - - - - - --

ZAPRASZAMYDO NASzrCH BIUR OGŁOSZEŃ

INFORMATYKA i handlowca,
52-50-41w. 240

EMERYTÓW , rencistów na
wtryskark~. 51 ·05-40

EKSPEDIENTÓW zatrudni Sa·
łon Mody Męskiej, wyksztalce·
nie średnie, wiek do 30 lat, 41 ·
52·61 w. 254

zatrudni Sekretarkę

WEŹ UDZIAł W KO NKURSIE OFERT

•

51 ·30-47

ODDZIAt CDYNIA

Handlowców
Specjalistów

cukiernia,

DEALERÓW ogłoszeń i rekla·
my, Gdańsk, Beniowskiego 5,
p.208, 52·00·71 wew 2182

1885009tll1

PO SIADASZ SAM OCHÓ D I TELEFON

W związku z rozwojem firmy poszukujemy
pracowników na następujące stanowiska:

EKSPEDIENTKĘ ·

EKSPEDIENTKI i magazynie·
ra· sklep spożywczy. 56·73·58

odpowiedzialne,dynamiczne OSWf

tel. 51-45-01,
51-56-22.

- znajomość prowadzenia sekretariatu, obsługi komputera
- znajomość zagadnień księgowych
- b. dobra z najomość j . angielskiego w mowie i pi śmie
- um iejętność nawiązywania kontaktów

KSIĘGOWEGO

EKSPEDIENTA RTV. 20·37·37

sprzedaży

KOORDYNATOR D/S REKRUTACJI

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzen ie

zatrudni:

SAMODZ IELNEGO

Polskie Stowarzyszenie Budowniczyc h Domó.
poszukuje kandydata na stanowisko:

ASYSTENT D/S ADMINISTRACYJNYCH

ul. Wybrzeże Gdańskie 7
82-300 Elbląg, tel. 32-64-80

DYSTRYBUTORÓW, 52·13·12
w. 38

CUKIERNIKA. samodzielnego,
51·91·95

Telefon 20-31-45

Ml\'snyc h

DORADCÓW ubezpieczenie·
wych· kandydatów poszukuje
Commercial Union przedstawi·
cielstwo Sopot, 51 ·74·76

EKSPEDIENTKĘ w sklepie z
tkaninami zatrudnię, tel. 57-83·
34 po 2000

pa ździ e rnik a.

Prosimy o nadsyłanie listów z uwagami i pytaniami. Odpowiedzi prawników specjalizujących się w prawie pracy, inspektorów
Pań ·

Artykułów

DORADCÓW ubezpieczenie·

!tcli, 20·95·78, 1000· 16.00

CIEŚL I , dekarzy, tynkarzy,
spawaczy gazowych. zatrudni
Kombud, 290·789

BUDIM EX SOFT S.A. w-wa

Hurtown ia

DEKARZY· blacharzy, mura·
rzy· tynkarzy zatrudnię, 32-63·
71 ~ 17.00

HANDLOWCA do

Gdańsku sprzętu

Firma handlowa

I 8928/09/33/i

Na stępny artyk uł

Spotkania wlorki i czwartki
godz. 16.00 Gdańsk. Czarny
Dwór 12.

3

równocześn i e

12

PRACA

DEKARlY, alpinistów, malarzy,
52-44·21 w. 218, 222, po 17.00
43-17-07

Informacja tel. komórkowy
0.90 520254 18831/10/07

11

PRACA
I

e

Już

9

Dot.

..

*·

- - - - - - - - - - - '10,11

Gdańsk, tel.1'a x 3 1-80-62, tel. 3 1-50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fax 46-35·68 cafą dobę; Gdynia,
tel. 2Q-()8-32, 20-04.79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 5 1-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbl.ft/, tel.Aax 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82 -23 -25 w godz. 8. OO 16.OO; Tcn,w, tel.lfax 3 1-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdańslcl, tel.1'wc 220-80 w godz. 8.00 - 16.OO

OGŁOSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE WCENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W$RODĘ 4.10.1995 r.
Cena netto 1 stawa - 0,96 zf, Cena netto 1stawa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Dziennik Ba!t:,-cki środa + Wieczór Wyb1Zeża wyd. zwykle 1, 17 zJ, Dziennik Bałtycki środa + Wieczór Wyb1Zeża wyd. mag. - piątek 1,45 zf

SUPEREKSPRESY na wtorek 2.10.95 r. przyjmowane są w:
Centralnym Biu1Ze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1 stawa tylko - 2,88 zJ

Str.10

2października 1995
13

14

.

15

.

PRACA

PRACA

PRACA

INZYNIEAA z praKlyką znaJą·
cego zagadnienia meblarslwa i
slolarki olworowej zalrudni od
zaraz firma prywalna. Zgłosze
nia w sekretariacie firmy PPU
"Lokala', Gdańsk. Slrug~

MONTERÓW oKien, 41-29-57
23-35-41

SLUSARZY, spawaczy. mechaników dżwigowych, Leczko·
wa 27, 41-23-52

MONTERÓW rurociągów ślu
sarzy- spawaczy okrętowych,
spawaczy PAS, monterów kadłuba, 20-41-72

JUBILERÓW do pracy przy
srebrze przyjmie duza firma
produkcyjna. Oferly 86964
Gdańsk, Targ Drzewny 3r7

MURARZY, posadzkarzy epoksydowych- firma speC)al styczna, 51-57-51
MURARZY, tynkarzy, robotników- budowa ul. Podkarpacka

KANDYDATÓW na doradców
ubezpieczeniowych, minimum
średnie wykszlalcenie poszukuje nowo pows1a1ący oddział
Commercial Union w Gdyni.
20-53-70, 20-80-30 wew. 2

4

KIEROWCĘ-

MURARZY, tynkarzy hydraulika- spawacza, operatora Biało·
rusi, zatrudni Firma WOJ· Bud,
tel. 52-81·46

KIEROWCĘ

MURARZV- tynkarzy, płytkarzy
i dekarzy zatrudnimy, tel. 413279 wew. 289. godz. 8.00·
15.00

transport między
narodowy T.I.R.- młodego, solid1ego, operalywnego- praktyka, opi1ia, 52-75-22

·c·.

kat.
mechanika samochodów ciężarowych,
tel 82-89-61 wew. 26
KIEROWCĘ

MURARZV wykwalifikowanych,
PPU "Budomex' SC, Gdańsk,
Długi Targ tn

mechanika C + E

Tir, 27-04-12

OBSŁUGĘ

ekspozyC)i- Gdynia,

56-75-72

KIEROWNIKA budowy i wykań
czania wnęlrz z uprawn eniami
budowlanymi- operalywnego
zalrudni Firma ProdukcyjnoUslugowa, lei. 46-42-41

OPERATORA komputerów Macintosh zatrudni Agencja Re·
klamowa ldeamedia. Oferty ~semne+ porto folio na adres:
ul. Nowiny 46, 80-020 Gdańsk

KIEROWNIKA zakładu· energicznego, 82-20-3_3 _ __

OPERA TORA koparki, stała
praca, Wrzeszcz, Leśny Stok 1

KIEROWNIKÓW budów. monterów fasad i monlerów konslrukcji aluminiowych. Koniaki
osobisty- Kolbudy, ul.Przemysłowa 4, lei. 827-222

OPERATORA wtryskarki (eme·
ry1a), tel. 23-11-33
OPIEKUNKĘ w średnim wieku
niepalącą. wykształcenie minimum średnie, naJchęlniej peda·

KOBIETĘ. mężczyznę z biegłą
znaJomością j. niemieckiego,

angielskiego w sklepie jubilerskim zatrudnię tel. 31-78-64,
mile widziana praktyka w handlu

gogiczne, referencje do dwóch
dzieci 4 i 6 lat. Gdynia- Pogórze, tel. 21-78-69 godz. 2022.30

KOSMETYCZKĘ

OPIEKUNKI dziecięce, 41-20·
10

i panią po
kursie zalrudni gabinet wGdyni
i Sopocie, tel. 23-62-17 wew.
180

ORKIESTRĘ, kelnerki, barmanki zatrudnię, tel. 72-02-13

KOWALA, mechanika samochodowego. Gdańsk, Kartuska
253 de 16.00
KRAWCOWĄ,

PANIĄ· do opieki

nim dzieckiem, najchętnniej
emerytowaną nauczycrelkę,
Przymorze. Oferty 86473
Gdańsk, Targ Drzewny 3r7

25-58-98 po

19.00

PANIĄ do pracy wbiurze- biegła znajomość j. nieieckiego,

KRAWCOWE, absolwentki,

'Żana", Gdynia- Komandorska

komputera i maszynopisania +
dyspozycy1ność, wiek do 35 lal,
tel. 56-43-29, 56-49-68

18
KRAWCOWE i szefa produkcji.
23-18-47 •

PANIĄ do pracy wbiurze- biegła znajomość j. niemieckiego,

KRAWCOWE i szwaczki, 52·
66-57
KRAWCOWE
39

zatrudnię,

nad ośmiolet

komputera i maszynopisania,
dyspozycyjność, wiek do 35 lat,
tel. 56-43-29, 56-49-68

29-02-

PATROSZARKI do ryb, 31-50·
51 w. 217

KRAWCOWE z kwalifikacjami,
siata praca, 22-35-26
KROJCZEGO, 21-61-27

PEDICURZYSTKĘ lub przyuczę do zawodu, 51-18·10

KSIĘGOWĄ- samodzielną pilnie zatrudni przedsiębiorstwo

PIEKARZA, solidnego zprakty·
ką, 83-89-18

produkcy1no- usl~gowe. Prefe·
rowana osoba ze znajomością
zagadnień kosztowych, 27-45·
17
KSIĘGOWĄ

do malej firmy.
Wymagane referencje, tel. 23·
11-33
KUCHARKI do pracy wstołów
ce akademickiej. Aklualna ksią
żeczka zdrowia. Stołówka Akademicka Wrzeszcz ul. Traugut·
1a 115c
LAKIERNIKA i pomocnika samochodowego, tel. 23-82-00
LAKIERNIKÓW, uczniów zatru·
dnię, 1el. 46-20-35
LEKARZA stomatologa na
przedpołudnie, 56-23-69
MAGAZYNIERA· wykszlałcenie
średnie. do 30 lat, prawo jazdy
·B", Skład Księgarski Centrum
11, Partyzanlów 74
MAGISTRA i technika farmacji,
23-31-43 lub po 19.00, 710331
MALARZY, brukarzy, 52-20-89
MALARZY, kalelkarzy. murarzy, dekarzy, 21-90-57
MALARZY, piaskarzy zatru·
dnię, tel. 20-50·01 w. 247, 7126-49 po 1700
MASARZY, Straszyn. Leśna 1,
lei. 82-89-18
- - - -- MASZYNISTKI komputerowefirma z Sopotu, 51·07-75
MECHANIKA (emeryta), tel.
23-11-33
MECHANIKA- lakiernika do
pracy wRFN, tel. 57-87-90
MGR farmaCJi, 297-170
MGR farmacji po slażu, tel. 252214
MGR farmacji zalrudni Apteka
pod Motem, Gdańsk· Przymo·
rze, ul. Jagiellońska 34, tel. 53·
08-31
MŁODĄ ekspedientkę

do kwia·

ciarni, 56-34-17
MŁODYCH, średnie wykształ

cenie, na state, zarobki min. 5
mln, zatrudnię, 22-48·50
MŁODYCH. zmęczonych akwizycją przeszkolimy i zatrudni·
my na stałe, 56-02·35 (10 OO·

~----MŁODYCH

na state 600 tys
dziennie, 562-867
MONTERÓW kadłubowych,
spawaczy elektrycznych do
pracy wGdańsku. Gdyni. Odessie· U~raina zatrudni 'Prodmorex·, tel. 46-21-t 1, 372-678.
277.949
-

- -- - -

MONTERÓW kadłubów, spawaczy PAS, 9· 10 netto, 39-1877

------13

PŁYTKARZY,

ma,arzy, tel. 29·

01-07
PRACOWNIKÓW fizycznych
zatrudni Zakład Teletechniczny
·Bożena Nowak". Zarobek 400·
600 zł miesięcznie, lei. 31-31·
32
PRACOWNIKÓW, własnym
lransportem na terenie Trójmiasta zalrudni producent naPOJÓW z Warszawy lei. 82·29·
17
PRASOWACZY i technika krawieckiego, 23· 18-47
PROGRAMISTĘ

Borland Ctt
4 5-potrzebuję zaawansowanych, konsultacje. Oferty
116709 Biuro Ogłoszeń, Gdynia, l'{l_adysla_wa_lV_/2_4_ _
PRZEDSTAWICIELI handlo·
wych· ciekawa, dobrze płatna
praca, wymagane wykształce
nie średnie, samochód, kontakl
tel. 27-40·65 godz. 9 OO· 12.00
RENCISTÓW, emerytów w
charakterze pomocników geodetów, tel. 46-13-10, 46-13-95
SEKRETARKĘ

ze znajomością

j. angielskiego, odpowiedzialną
zatrudni poważna firma,
Gdańsk, ul. Wa~ Piastowskie
1, pok. 604
SERWISANTÓW kas fiskalnych, !el. 39-41-52
SERWISANTÓW sklepowych
urządzeń chłodniczych, tel. 39·
41-52
SPAWACZY, ślusarzy, 37·22·
23, 52-04·56
SPAWAClf okrętowych zatrudni spółka. Praca bardzo dobrze płatna, tel. 39-24-85
SPAWACZY rurociągów PRS,
ślusarzy palenie + zczepianie,
37-21·52
SPECJALISTÓW z branży
komputerowej z zakresu PC,
ĄS/400, RS/ 6000, Unix do
działu handlowego. Dokumenty
prosimy przesiać na adres:
Viktoria sp. zo.o. ul. Sucha 12,
80-531, Gdańsk

MŁODY kierowca kat. Bi C ' BIZNESPLANY, kredyty 57·
(paszport) Tczew (0-69j 31-37·
0_3_-34_ _ _ _ __
76

SLUSARZY. spawaczy, monterów konstrukCJi, natychmiast
/od zaraz/, tel. 20-60-13 i 2976-13 wgodz. 700· t5.00

ftlEKUNKI

POPROWADZIMY biu,o i księ53-19-27

~ść TwoJej firmy.

TOKARZY, frezerów i uczniów,
"Gazela", Sopot, 51-14·88
TYNKARZY, szpachlarzy do
robót docieplenrowych, tel. 38·
77-05, 24·34·29, 24·31-00
TYNKARZY, tynki gipsowe mo- :,•
kre, 32·23·67
\

ZŁOTNIKÓW, szlifierzy bur-

'.'.

sztynów, tel. 46-11-36, 31-16·
82 (9.00- t2.00)

i

_

CIĘŻKA praca, niska płaca, 27· ;; ASTAR· komputerowe, 20-50j 63
••;,'--'-------'.] ASYSTENTKI, sekretarki, komputerowy, maszynopisania,
marketingu, pilota, organizatora turystyki. stewardessy. księ
•li gowości, biznesu, wyceny niei ruchomości, lnvestlob, 41-03l 06, 41-49-19

DO działu sprzedaży i administracji firma przyjmie natychmiast 10 osó~3-0~

t

Do prac remontowo- budowlanych, Gdynia, Płocka 29a po
17.00
DOSWIADCZONEGO frezera
oraz mislrza z samochodem
/częściowo/ w warsztacie
obróbki metalu wGdyni, 24·18·
08, 24-00-63
.
ENERGICZNĄ _do ludzi w Pub·
1e. Praca zmianowa 12.0023.00. Stare Miasto. 52-07-85
.
FIRMA dobrze ~rzeszkoh mlodych w zakresie skuleczneJ
akwizycji w celu stałego zatru·
dnienia, 560-235 (10.0012.00)

.,... BCI prowadzi kursy: komputerowy. księgowości, maszynopi·
'. sania, Szkoła Sekretarek, 21·
··. . 71-10
------\ CREDO Kurs prawa jazdy,
"''. wszyslkiekategorie, 32-32-18
«•

DEGARD zaprasza na kursy{, szkota sekretarek, komputera·
t we i rnne. Gdynia. ul. Wolono·
i ści 1la lei. 20-03-42
·.·.·
'
{ KOMPUTEROWE, 21-80-21
~(33~1)_ _ _ __

t

SLUSARZY, 31-34-48,

14

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGł:.OSZEŃ

PŁYTY - Chopin, wszystkie
utwory, 51·01-24

SAJNY, piece i akcesoria, tel.
52-74-00
SIATKI ogrodzeniowe powleka·
ne PCV Rabitza. Transport
bezpłatny. Stupsk i0-591278·42
SOLARIA, akcesoria, 31 -84-30

KANCELARIA Doradztwa
Podalkowego, Rzeczpospolitej
8 (budynek CTO). 53-15-15 w
285 (10.00· 16.00), doradztwo,
usługi rachunkowe, szkolenia

SUMAKI hodowlane Max. Tu·
, chom 47A(k. Chwas_?~zE&_

KSIĘGI rachunkowe i podatko·
we, doradzlwo, 51-72-41 wew
43, 44

WÓZEK inwalidzki, składany,
szwedzki, 46·68·4 t

TRUSKAWKI (sadzonki) tanio,
51-63-06

WÓZEK inwalidzki składany,
szwedzki· nowy, !el. 52-47-46
WYPOSA2ENIE baru· dyskote·
ki- kompletne, okazyjnie sprze·
dam, 29-77-51

TŁUMACZENIA, Gdynia, Staro-

wiejska 26, 20·50·72 Gdańsk,
Grunwaldzka 102, 46·02·91

ATRAKCYJNY ultradźwiękowy
nawilżacz powietrza, 23-61-79

ANGIELSKI, absolwent studiów
doktoranckich na Unrwersyte·
cie Londyńskim prowadzi prywatne korepetycje- wszystkie
poziomy nauczania, przygotowując szczególnie do egzaminów: FCE, CAE, TOEFL, CPE,
lei. 31-52-30

KOMBUD podejmie współpracę
zfirmą malarską, 290-789
POLAR kurtki producenl, Gdynia, Komandorska 18
PRZEDSIĘBIORSTWO produkcyJne rozwija1ące eksport po-

szukuje udziałowca z poważ·
nym wkładem linansowym, lei.
090520301 po 20.00
ZAINWESTUJĘ

w zyskowne
przedsięwzięcie, 0-90504514

ANTYKI, stare meble, obrazy,
rzemiosło, znaczki, monety
'Anlykwarral", 51·22-89, 31-0554, 20-80-53_ _ __
BARAKOWÓZ kupię, tel. 21 ·
18·28
BUK, dąb, olchę surowiec tartaczny, tarcicę olchową.
Olsztyn 0·89/ 27-68-69 po
1600
FOTOAPARAT, ob;eklywy, lor·
netka, 57·77-19
KOMPUTERY- komis, 48-35·
50

ARKUSZE·HDPE. worki na
śmieci 'Sinplasr kurczakówka
6.90, taśmówka 0,12; Torbacz
47-24-12
BIUSTONOSZE· producent po·
szukuje odbiorców /0-42/t 9-1277
FILMY video, płyty CD. kasety.
stojaki, 1el. 32-40-41, Gdańsk,
ul Kartuska 245

----

REKLAMÓWKI 25 6x 45, 145,Torbacz Przedstawiciel Sinplastu, 47-24-12

KOSZE lisie nowe i używane
kupię, !el. 76-00-87
KSIĄŻKI, antykwariat, Gdynia,
Armii Krajowej 13
KSIĄZKI. antykwariat, Gdynia.
Swiętojańska_g_20~

MIENIE przesiedelnia. 0·50 3375-63
NR telefonu wSopocie, 56·55·
43
SKÓRY nutrii, (0-69) 82-47-22

ANGIELSKI dla dzieci, 52-36·
21 od 17 oo

RYSUNKU. malarstwa uczę.
tel.41-50-61

;!

f

- !( ODDK zaprasza na kursy:

_PR_A_CA~,t_el_.2-90-·1-34- - -

j komputerowe, księgowe, do·

"r

radztwa podatkowego, kasje-

PRACA na stale, zarobki od 6 ':f. rów walutowych, agenta celnemln, 512-216
••,, go, sekrelarek, maszynoprsa·
r nia, 41·12·36, 41-12-31 w. 312,
PRACA stała, 415-633
313

f

-PR-A-CA-w
- ha~nd-lu-,-wy-m
-ag-a-ny ::1 OSWIATA- Lingwista orgaDizusamochód, 29-72-14
:? Je kursy: dla etalowych speCJa·
·
f listów BHP· 6.10.95r.; pedago·
PRZEDSIĘBIORSTWO handlo· } giczny dla instruktorów prak·
wo- usługowe zatrudni pracow· ;i lycznej nauki zawodu ·
ników z wykształceniem śre- !{ 7.10.95r.; spawania: gazowe I
dnim i zawodowym na różne ::; elektryczne, odnowienie
stanowiska, 43-72-52
i uprawnień; BHP dla kadry kie\ rowniczeJ i personelu średnie·
PRZETWÓRNIA warzyw w ] go. lnformaC)e: Wrzeszcz, WaG_dyni. zatrudni akwizytora z fj ryńskiego 4 41-21-82 w godz.
Fiatem t 26P, tel. 0190502623 J 8.00· 17_00

- - - - - --

~MYSŁOWYCH z wyższym i '[ OSWIATA- Lingwista prawo 1asredn1m wykształceniem, przyj· J d k 1 "B' 'C" 'E" R 1 141 _
mę do pracy na 2 lub 8 godz. ~/8/ 32·98·88 '32-49·
lnłormac1a, 56-76-64 - - !
•
·

;r

1

ZLECĘ docieplenia, dachy, 53.. · PILOT wycieczek zagranicz·

23-78

J nych- kurs- uprawnienia pań·
.\ stwowe- Harctur Gdańsk ul.
; Sw. Ducha 1191121, 31-13-29

ZŁOTĄ rączkę, 31-49-38

r:

,,.,....,......,.._...,.........,._.......,.,~
SZUlAMPłll&Y' I

I

PRAWO jazdy, 20-04-29

....- - - - - --· j PRAWO Jazdy, 22-49-05
EKONOMISTKA przyjmie każdą pracę biurową Mam 34 lata, wyższe wykształcenie i znajomość obsługi komputera, tel.
46-42-38

•"" WEKTOR- indywidualne kursy
., kompulerowe, 31-67-27
>s

, ZDZ rozpoczyna 2 paźdzrernika, godz. 16.00 Studium In·
•\ spektorów BHP. Zapisy na:
EKSPEDIENTKI i ekspedien- :., spawanie gazowe, elektryczne,
tów, sklep spożywczy calodo· ·:;: agenta celnego, referenla p
bowy, 51-62-52
poz, kroiu i szycia. Wrzeszcz,
GOSPODYNI opiekunka tel \; Miszewskiego 12, 41·00·76 w.
43-49-38
'
' .
_
22~,4_1-_
03_
·62_ _ __

i

GOSPODYNIE, opiekunki, 2108-53

20·18·76 KOMPUTEROWE

BIURO Rachunkowe. 41-12-31
wew. 322

l

KUCHARZ, 56-46-94
MŁODA po College'u w USA
(angielski, projektowanie i de·
koracia wnętrz komputery)
podejmie pracę. tel. 53·22-44

15

BIURO Rachunkowe, 48-45-27
KANCELARIA· obsługa prawna
firm, 29.74.45
POLSTAR Biuro Rachunkowe.
przychodów I rozchodów. książki ryczałtowe. 47-67·
64
książki

PROGRAMY księgowe, 3t-6961

16

BULDOCZKI francuskie. pekili·
czy~i. 53-00-61
BULTERIERY, 71-42-67
COMPUTER Pentium-90, tel.
39-0538. 15.00-17.00
DOBERMANY (niebieskie), 81 ·
37-15
DOBERMANY rodowodowe,
25-39-45
FAX'I, kserokopiarki, używane
gwarancia. maleriały eksploalacyJne, naprawa DKS,
Gdańsk. Subislawa 13, 52-48·
36, 52-15-81. Salon- Sopot 3
~a6,51-51-1_2_ __
FAXY. lelelony, najtaniej!II, 20·
37.37

DETEKTYWISTYCZNE, 374311
DETEKTYWISTYCZNE poszukiwania pojazdów wywiadownia gospodarcza. !el. 475-558
DEZYNSEKCJA, 57-72-42, 5786-02
DEZYNSEKCJA, deralyzacja,
51-87-59
DEZYNSEKCJA. GwaranC)a!
51-91-53
MASZYNOPISANIE kompulerowe, 52:i2_-9_9_ _ __
MUZYCZNE, 57-28-31
ODZYSK
374·417

długów,

długów,

374-216,

FIRMA produkcyjna, 56-52-56

ODZYSK
374-521

JAMNIKI szorstkowłose, 82·27·
33

OGRODNICZE, 52· t3-45

JAMNIKI

szorstkowtose-

szczenięta, 82-37-01

JAMNIK minialurowy, rodowa·
dowy, 51-30-94
KOMPUTERY 486 DX 4, Pentium. Firma tanio sprzeda, tel.
47-19-53 w. 314
MASTINO Napoletano, Amerykańskie Staffordshire Terrier·
rodowodowe szczenięta, tel.
477-917

-----

MASZYNA do pisania z klawialurą niemiecką, 32·00·71 w.
287
MASZYNY krawieclre, przemysłowe, tel. 82-20-97
MEBLE skórzane, atrakcyjne,
nowe, uzywane- Tawal,
Gdańsk- Morena, Marusarzówny 2, paw. 34, tel. 48-70-15 w.
47
MIENIE przesiedleńcze z USA
sprzedam (możliwość przywozu samochodu itp. bez eta).
Poważne oferty kierować: Paul
Zyglevski, 700 Cambridge 11·
1AHuston TX 77054 USA

374-456,

PRZEDŁU2ANIE włosów, 56·

21·00
SAUNY· szybko, solidnie, 8174-12
SKŁAD Celny, 43-74-55

STYPY- jak wdomu. tanio, 3159-01
USA- Loteria wizowa; /042/ 5247-76
WITRA2E, silodruk, informatyka 52·10-32
WRÓŻKA, 23-66·25
ZESPOŁY

muzyczne, videofil·
mowanie, 43-21 -40

ZESPOŁY

muzyczne- weselazabawy. 47-65·61

•

ANGIELSKI, niemiecki, wioski,
francuski, hiszpański, szwedzki
'Primus', 31-68-41
ASTAR- kursy angielskiego,
niemieckiego, włoskiego, hi·
szpańskiego. Różne poziomy,
FCE, AGE. Gdynia, Wlaoyslawa IV/54 Wrzeszcz, Malki Polki
3a. 20-50-63, 20·56-55, 41-4713
CENTRUM Herdera Uniwersylet Gdański- Kursy języka niemieckiego. Zapisy 11.0015.00, Ogarna 26, 31-60-62
COOL School- kursy ang1elsk;ego- dorośli· młodzież Filie:
Oliwa, Gdynia, 56-90·94
ENGLISH Way- angielski, dzieci, dorośli, 6-osobowe grupy,
Gdynia, Abrahama 64, 20-1681, 20-21-56

'FLUENT, angielski, niemiecki,
wszystkie poziomy, do egzami·
nów FCE. CAE, TOEFL, ZDaF,
ZMP. Zapisy: poniedziałki,
wtorki, środy. czwartki 16.0020.00. Gdańsk, Fiszera 14
(PAN), pok. 534, 4151-78. 5650-12, 47-75-06
FORUM Języków Obcych· an·
gielski, niemiecki. wioski.
Wszystkie poziomy. Doroś li·
dzieci. Zapisy: Gdańsk, Aksamitna 8, 31-34-96, Żabianka,
Szyprów 3, 57-98-22. Gdynia,
Morska 83· 87, 21-70·41 poniedziałek, piąlek 16.00-19.00
KURSY języka angielskiego,
niemieckiego, hiszpańskie
go,francuskrego oraz polskiego
dla obcokrajowców- Studium
Języków Obcych Uniweryletu
Gdańskiego- Sopot, ul. Armii
Krajowej 119/121, tel/fax. 51·
77-54 w godzinach: 15.00·
18.00
OSWIATA- Lingwista kursy ję
zyków obcych -angielski -niemiecki ·h szpański. Prz1gotowanie do matury, cerlylikaty.
Wrzeszcz, Waryńskiego 4, 41·
21-82

------

PERFECT- angielski· dzieci,
dorośli, wszyst,ie poziomy, FC,
CAE. matury, egzaminy wstęp·
ne, niemiecki, Gdynia, Krasickiego 28, 20-69-43, 16 OO·
1900
PREMIERE School of English.
Wszystkie poziomy- FCE, CE,
Proficiency. Wrzeszcz. trubadurów 4 (SKM Polilechnika),
47-23-69 (1000-1700)
VICTORIA- nauka Języków obcych, dzieci, młodzież, dorośli,
firmy, Gdynia, Gdańsk, Rumia.
Zapisy: 20·85·03, Władysława
IV/52
ZKiZP ogłasza nabór na kursy
jęz. ang1elsk1ego codziennie
godz. 16.30· 18.00 IV LO w
Gdyni, ul. Morska 186. tel. 2308-53

OWCZARKI środkowoazjatyck·
ie rodowodowe po champ,onie,
wybitne psy slrużująco- obroń
cze, pierwszy miot na Wybrze·
ŻU, 827-347
PC286 Olivetti HD40, drukarka,
tel. 39-77-78
PIANINO Calisia, Slarogard,
tel. /0691287 -42

ANGIELSKI, 21-43-23

KLEJENIE pęknięć równiez reflektorów, polerowanie, montaz, 51-21·2_5_ _ __

INNY POJAZD
sprzedam

BLACHARSTWO ' j
TRAKTOR "MTZ-82"· Białoruś,
93 rok, z ~żką. lemieszem, ko~rk~ 51-03-99, 5124-56

SAMOCHÓD-kupię

BLACHARSTWO- lakiernictwo,
bezgolowkowo, zniżki, Rumia,
71 t-829

------

,. . od 5 do 10 tys. li

MEClfAłłlKA

TŁUMIKI osobowe, cieżarowe,
własne, zachodnie. t 0% taniej·

Osowa, 52-71·_
41_ __
OKAZYJNIE kupię do 15.000,
może być uszkodzony, 475540
OKAZYJNIE od 1000 do
30.000, równiez rozbile, 53-1271 wew. 41, 090-50-50-50

AUTO -MOTO

I

., SAMOCHÓD
· sprzedam
AUDI 100 diesel 1989· 218-462
AUDI 80 1,60, 1986, 13900,
48-78-88

CHEMIA. 24-09·82
CHEMIA, 56-93-_17_ __

57-12-68. 57-28·15

PRUSZCZ Gd., 12 arów,
uzbrojona, własność hipoteczna, korzystna cena, 82-20-50

57-74-61

l WYPOŻYCZALNIE

.• •

AS- Osobowe, Dostawcze,
Lawety, 41-97·24, 090-50·36·
96
GDAŃSK, 39-03·39

ASTRA, 393-025

GDANSK, segment, 31 ·12·28

AUT, 39-28-9_5_ __

CINQUECENTA, Po!onezy, 090508588

AUTOALARMY, blokady, centralzamki, elektryczne szyby,
radioodtwarzacze, głośniki·
sprzedaz, montaż , naprawa,
doświadczenie, fachowość,
Orłowo. Al. Zwycięstwa 236,

22-43-66
AUTOALARMY Boxer Multi·Tytan-Lock. 51-76-49. Raty

FIAT t26P, 1994 rok, tel. 52·

AUTOALARMY Cerber, 32-48·
94, 52-43__·1_1- - --

FIAT Punto fabrycznie nowy
rok produkC)i 95 tel. 31-10·21
w.171ub27
HYUNDAI Pony 1500, 175 mln,
56-51-15
MERCEDES,
automat,
57.000.000, 43-47-84
MERCEDES 1900, 1987, 410636
MERCEDES f90E, 1987
~atrakcyjny/, tel. 25·16·t 7
MERCEDES MB307D, '83, 175
mln, 46-64-65, Damroki 54/5

BELGIA. Holandia, wyjazdy,
transport, 4 auta składaki, 29·
06-04. 27-04-12
DWUOSOBOWE wyiazdy po
samochody, 52-48-08, 37-3749
FRANCJA· osobowe, dostaw·
cze, ciągniki siodlowe!II Możli·
wość leasingu!!! Najniższe cenyl!l 41·96-42
HOLANDIA wyjazdy po zakup
samochodów- osobowe, doslawcze, ciężarowe !pierwsi
właściciele/, 24-35-52, 71-0466 wew. 40
NIEMCY. Holandia, osobowe I
dostawcze, 24-22-07

MOSKWICZ ALEGO 2141,
1991 po wypadku, Kowalski
Marek Jagatowo 19
OPEL Corsa 1995, Omega
kombi 1992. Vectra 1991 auto·
mat, Mercedes 260E 1990,
230E 1992, 2000 1992 auto·
mat, Nissan Sunny diesel
1995, Venlo 1993 automal· powypadkowe. tanio, 4t -48-00
OPEL Kadell, 1,3, benzyna,
1986, stan idealny, 51-90-80
OPEL Omega- Combi, gru·
dzień 1992, Elbląg, 34-96-70
32-07-34
OPEL Vectra 1,6F 92r. czarny
metalik, cena 26 tys. tel. 31·10·
21 w.17 lub 27
PEUGEOT 405, kombi, 19932,
82-20· 71 wew. 43-55, do 15.00
POLONEZ, 1995, 46-15-29
POLONEZ, Cinquecento, 125p,
t 26p,- sprzedaż, zamiana. ra·
ty, skup, 53-19-61, 090-50-50·
50

POLONEZ 1,6 SLE, 1987, tel.
38-82-02 do 14.00, 32-02-47
po 16.00

------

I· c,ZĘtc,

ZAMIE~NE

I

AMORTYZATORY Gabriel,
sprzedaz- monlaż. komputerowy pomiar sprawności.
Gdańsk, ul. Miszewskiego 21,
tel. 41-18-85
I
FORD· sklep, Gdynia, Chyloń·
ska 149. lei. 23-77-08

SUZUKI Sidekick, 1995, 32-1628

TOYOTA Carolla 1,8 DXL,
1989, 29-00-80
VOLVO 240 2,3 aulomat, cena
28 tys. tel. 31-10-21 w17 lub
27
VW, LT28, 1981, 57-93-87

ANGIELSKI, 24-09-82

FIZYKA, chemia, 39-44-78

VW Golf. t 600d, 1983, zamienię na benzynę, tel. 515-443

ANGIELSKI, 46-57-15

MATEMATYKA. 31-21-74

VW Jetta. 1,6 turbo diesel,
1991, 51-51-28

ANGIELSKI. 51-53-78
- -- - - -

MATEMATYKA, 32-13-05

ANGIELSKI, 53-46-74_ _

MATEMATYKA, 47-97-39

VW Garbus, 31·06·59

VW LT3 t t 987. ładowność 14
t, blaszak, 29-74-79

PIEC C.O 'Kamino', 32-19·83

ANGIELSKI, 560-455

MATEMATYKA, 51-45-73

PLANDEKI. 71 19-36

ANGIELSKI, 57·_56_-51_ _

MATEMATYKA, 56-34-50

TRANSPORT
CIĘŻAROWY

AVIA 1.8 T, 57-7096
BARDi:J łanio 6,5 T, 57-52-29
2.5, 20-70-73

CAŁODOBOWY. międzynaro

KRAJ Europa, 4 T. !el. O·
90502780

TARCZE i klocki hamulcowe,
szwedzka Jakość. rabaty dla
warsztaów, 32-31-45
Bosa!, 39-02-20 w.

218

AUTO· szyby "Alaska", sprzedaż, montaż, Gdynia, Mireckie·
go 16, 27-01-24
AUTO-SZYBY 'Jaan'. Superpromocyjne ceny detaliczne i
dla warsztatów, sprzedaż,
montaż, naprawa uszkodzeń
Wrzeszcz, 090508403, 41 -4992 Kościuszki 8, Orunia, 39-02·
51 Jed. Robotniczej 223 (El·
tor), Gdynia, 20-49-77, Kapi·
1ańska 4, Sopot 51 -13-85 Aleja
Niepodległości 81 tA
AUTO· SZYBY, szyberdachytani montaż, Gdynia. Morska,
23-68-88

samochodów PTHM-Gdańsk
ul. Hallera 132 tel. 41·15-31,
41-05-09 w.131
USŁUGI,.,.

AMORTYZATORY· serwis,
sprzedaż,
montaz,
regeneracja. Gdańsk, 32-56·
33, Malczewskiego 103,
Gdynia, 23-89-89, Chabrowa
SE
AUTO·Euro-Hak ha,i, monlaz.
hurt, detal, 31-40-50, 39-39-50

MIĘDZYNARODOWY

wschód-

PLANDEKA 5ton. 48-72-71
STAR, tanio. 32·6_3-_42_ _
VOLKSWAGEN, 1 łona- tanio,
41-13-59

ŻWIR, 22-22-66

ŻWIR,53-~
ŻWIR, 56-00-34_ __

ŻWIR· wykopy, 82-83-79

1 Tlub 8osób, VAT, 48-75-65
2· 5-10 TON, kryte, 39-05-11
21-16-92
23-83-59
51-72-37
57-12-68, 57-28-15
72-07·11, 3 T

TRANSPORT MEBU

MEBLOWÓZ, przeprowadzki.
51·53-54 l11.00· 190.Ql_
NAJKORZYSTNIEJ, 48-72-71

2UK 1987· sprzedam, 390-633

AUTO-SZYBY Carglass Przy·
morze; Czarny Dwór tO,53-4998. 0-90-50-30-04

PRZEPROWADZKI, 56-40-68

20

21

22

PRZEPROWADZKI, 46-35-20

SOPOT, Mikoszewo, 51-07-48
(10.00-16.00)
SOPOT- Górny. wolnostoiący
pilnie, 'Tanus·, 52-76-86
TCZEW, budynek jednoro·
dzinny 31-62-21 po 16.00

MIESZKANIE
sprullam
GDAŃSK!!! 1·, 2·, 3-pokojowe,
53-38·93, superpilniel!I
GDAŃSK!!! I-pokojowe, 2-po·
kojowe -Bezprowizyjnielll· 53·
38-93, 56-41-40 ·Hanna!II
GDAŃSKI!! 52-22-96 ·natych·

miast!!!
GDAŃSK, 41-95-31
~DAŃSK, 51-73-22, mate
GDAŃSK, 57-02-99

GDAŃSK. atrakcyjne, dwupo-

AUTO haki osobowe,
dostawcze, "Myjnia Karwiny",

GDAŃSK. Kaprów dwupokoJO·
we. 41 ·90-31

Chwaszczyńska ?__ _

_

_

AUTOHOLOWANIE, 21-63 71

koJowe, tamo, 41-95-31

GDAŃSK. małe mieszkanie pilnie sprzedam!! 46-08·94
GDAŃSK. połowę szeregowca,
51·75-08, "Jodłowski'

GDAŃSK, TróJmiasto, 52-42-34
GDAŃSK, trzypokojowe, 31·

12-28
GDAŃSK· Jasień, członkostwo
Spółdzielni Zakoniczynodstąpię, 4t-28· 79

1996

GDANSK- Morena, M-4, niski
pudynek, 48-78-73
GDAŃSK- Wrzeszcz, 70 mkw,
dwupokojowe, stare budownic·
two, ogrzewanie gazowe. tel.
41-06-4!Po_t6_.o_o_ __

DZIAtll, GRUNTY -

47-68·

zachód, 43-74-52

REDA, dom mieszkalny, plac
handlowy, 78-35-04

AUTO· Zlomowiec- skup,
~ka, 79-12-_35_ __

sprzedam

10
MIĘDZYNARODOWY 1· 16 T,
20-70-84, 56-54-54, 0-90·50·
85-43

LUZINO 1/2 bliźniaka do wykończenia, tel. 71-36-14

WYPOŻYCZALNIA

MERCEDESY, 57-13-03

ŻWIR, 48·54-76, 47-61 -15

AUTO-GLAS Gdańsk, szyby
samochodowe, osobowe, cię·
żarowe, autobusy dostawcze,
szyber dachy. Szybki profes10·
nalny montaz, fachowa obsłu
ga. Oliwa Grunwaldzka 487.
Tel. 52-22-31, 52-28-14 ·

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

MERCEDES, 24·44·79

ŻWIR, 2[):§2-35

AUTO-SlYBf

POLONEZY, dostawcze, Malbork, 29-01

KRAJ, zagranica 46-12-80

MIĘDZYNARODOWY,

SKLEP części samochodowych
do aut zachodnich tel. 56-7310, blacharstwo, lakiernictwo.
specjalizacja Honda. tel. 5673-33

POL-CARO, 248-233

JELCZ żurawik, 22-22-66

OPEL- części nowe,
23-74-27

SILNIK Siara 200 oraz osprzęt
kupię, tel 41-28-75

OSOBOWE, dostawcze, 31-86·
31 wew. 50

AUTOKONSERWACJA
podwozi- Orunia, 39-40-28 _

DUCATO. 29-70-05

- - - - -- -

ROTMANKA, okazyjnie, 41-2122 po 16.00

OSOBOWE, 25-t 4-92

AUTOHOLOWANIE. 71-45-55

KRAJ, zagranica. 21-81-97

SILNIK do Opla Omega o poJ.
2.000 cm sześc, kupię, 52-4354

OSOBOWE, 24-43-77

każdy

Transport, 32-

GDAŃSK· Osowa, wolnostoją
ce I szeregowe, wykończone i
do wykończenia, 52-76-86

wykończenia

AUTOHOLOWANIE, 32·68·68

DALEX60·56

110.00-, 41-73-68

ROTMANKA, t/2 bliźniaka do
okazyjnie sprze·
dam, tel. 52-07-73

OSOBOWE, 24-06-67

dowy· Mercedes. 310-400

IMPORT części samochodowych. Proca,, Gdynia Redlow·
ska 14A. 22-18·42
używane,

OSOBOWE, (0-90) 50·18-47

LIMUlYNA, 23-40-21

248-603

GDAŃSK- Osowa, segment,

DOSTAWCZE, luk. 46-61-94

IOTORTZACYJN[li

MIKROBUS osobowy, doslawczy, 46-85-58.

GDAŃSK· Oliwa, bliżniak, 65
lys USD, 'Home', 41-09·86

GDYNIA- Redłowo bliżniak, 2214-59

LIMUZYNA, 20-21-55

• MIKROBUS, 52-28·07

GD A ŃS K· Oliwa. 1/2 domu,
pod lasem, pilnie, "Tanus', 5276-86

GDYNIA, wolno sto1ący, 51-73·
22

INNE

CAŁODOBOWO

RENAULT Espace sprzedam,
24-88-96
ROBUR- Izoterma. 1991. 4727-51

·-·-· TRANSPORT
; OSOBOWY

o-

POLONEZ 1,4, 1994, 57-73-20
POLONEZ 1,5 89/ 90, radio,
hak, blokada, 82 mln, tel. 20·
89-70

AUTOALARMYSplinter, 52-12·
65, 23-68-88, 0-90509554

SAMOCHODY sprowadzam
dostawcze również, 248-695
TANIE auta Nr&mcy, fel.
90502931

Jasień

AUTOALARMY Splinter. 52-1265, 23-68-88, 0-90509554

GDANSK- Nowolipie 28, domki
letniskowe, 32-55-76

DOSTAWCZE. osobowe. busy.
711-445, 0·90·503-604 na1korzystnie1

MG osobowe, 20-22-71

FIAT 126p, 1990 r, sprzeda.r:i,
tel. 47-71-96

FIAT 126p el, 1995 rok, 57·87·
98

_[)9STAWCZE2 4 7 ~

AUTOALARMY, auto· gaz, raty "Coala', 52-40-94 w. 4

AUTO do remontu, 82-32-87

FIAT 126p, 1994 rok, tel. 52·
07-73

AUTOFEST, 29-03-59

FIAT 126p może być do remontu, 32-_
88_-7_3_ _ _

DAIHATSU Charade, 53-38-38

07-73

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

DOSTAWCZE VW LT28, Peugeot, 41-39-24

FIAT Uno 91- 95, 53-20-1_
0_

STRASZYN, leren ponad 2
hek.• przeznaczony na budowniclwo nieuciążliwe, 52-18-69

ABC- osobowe, 56-38-82

ALARMY od 250 zł. Immobilisery, 23-09-64. 76· 76-82

AUDI 80 TO 1991, tel. 79-1331 po godz 16.00

ANGIELSKI, 21-99-89

19

LUBLEWO gm. Kolbudy, dziatki budowlane, gaz, las, tel. 8233-88 po 16.00

310-400

BIS- Polola, osobowe, 374573· 5

ALARMY- Preslrge, Alkalraz,
Immobilizery, Cel-Protector,
blokady Defend-lock. Znakowa·
nie Salon·au1o Hi·Fi zapraszamy Gdańsk· Oliwa ul. Kubusia
Puchatka 2, tel. 52-47-49. Naj·
tańsze ceny wkraju.

KOLECZKOWO 7000 m kw, z
jeziorkiem, 73-82 -94

31-46-93

AUDI, 126, 125, Polonez, Mercedes, Volkswagen do remontu, również rozbile, 32-99-66

· FORD Escort. Sierra, Passat,
90- 92 rok, stan dobry, tel. 2027-05

CHEMIA· przygolowanie do
egzaminów wstępnych na Akademię Medyczną. 56-34-50

18

AUTOPRlfCIEMNIANIE szyb,
53-07·99 do 16.00, 56·51·71

AUTO na gaz. 51-76-49. Raly

VW Passat, diesel, 1.6CL,
1985, 11.000, tel. 51-00-39

17

KREDYTY na samochody 3, 1
%, tel. 31-68-21 w. 210, 31-8010

TANIEC towarzyski- dorośli,
młodzież, dzieci. Sopol, Niepodległości 763, 51-41-31

TOYOTA Camry, 1995, 41 -38·
51po1800
BIOLOGIA, psychologię, 51·
26·1 t

ANGIELSKI. 20-89· 13 w. 42
pn. -pl. 10.00· 14 OO

PRZEPROWADZKI, 57· 13-03

TŁUMIKI-

OBORNIK, 827-306

OSZKLONA rama i pojedyncze
okno. nada1ące się na matą
~zklarnię, tel. 0190502623

AUTO·SZVBY sprzedaż, montaz- naprawa pęknięć (również
japońskie), promocyjne ceny.
Gdynia 21-74-26. ul. Podolska
w1azd od ul. Sląskiej

AUTA dostawcze, osobowe
'Piasr, 52-26-33

,

ANGIELSKI,
niemiecki,
szwedzki, 46-69· 13 lingua I li·
ceum, Sopot, 51-14·93 (16.00·
19.00)

NAUKA

OPAKOWANIA dla gastronomii
, producentów żywności. Fryt·
kownice ''.llko', 51·54-07

ZUK Izoterma po kapitalnym
remoncie. stan bardzo dobry.
zadbany, firmy, Sopot, ul. Jana
z Kolna 12bl17 oglądać 8.0022.00

POJAZDOWA -

NIEMIECKI profesjonalnie i
przystępnie, grupy czteroosobowe, 248-765

ALLIANCE Francaise- kursy ję
zyka francuskiego. młodzież,
dorośli, dzieci, wszyslkie poziomy, 41-49-02, ul. Sienkiewicza
SA, Gdańsk

NIERUCHOM Cl
· LOKALE

AUTO - MOTO

NIEMIECKI Dom Technika. 3128-61

J ĘlYKDWE

24

23

AUTO -MOTO

ANGIELSKI Dom Technika, 31·
28-61

~;j

łlstUGI RÓŻNE

22

AUTO -MOTO

POLSKI, 57-30-44

RYSUNEK, malarstwo, 52-7562, 41-06-51

FAMILY English· małe grupy,
Sopot, 51-38-24. Gdynia Witomińska, 20-72·25, Dąbrowa,
29-06-48, Rumia- Janowo, 7129-17. Puck, 73-25-38

BOKSERY rodowodowe po wy·
bitnych rodziczach, tel. 52-4052 Gdańsk

POLSKI, 57·26-75

ANGIELSKI Basic do FCE/
CAE, 32-78-11

EUROSCHOOL- angielski, niemiecki, francuski, 25-48- tO

BOAZERIA, 57-54·31

~OLSKI, 23-38-93

ANGIELSKI- dzieci slarsze,
~odzież, 23-77-31

SZAFKI do szalni dla pracowników- kupię, tel. 76·00·87

KURSY kompu1erowe specjali·
styczne, podslawowe, IMPCAD, 47-16-16
------KURSY komputerowe lei. 38KOBIETO z Wejherowa! Po- i 4265, 31-96·23
ważna firma daje Ci szansę re- t;
alizacji swoich ambicji zawado- t KURSY przygotowu1ące do egwych. Oferujemy ciekawą pra- • \~~~u na medycynę, tel. 57cę, wysokie zarobki. Wymaga- .
my uczciwości i efektywnej pra- ~; KURSY samodzielnych księgo
cy. Spotkanie 2. _10. 1995 ;;; wych 310 godzin- przygotowugodz. 18.00 Hole! Blrza ul. Sojemy do profesjonalnego probieskiego 277
f;; wadzenia lsięgowości, równ;eż
_ . \ skomputeryzowanej. KoncepMALOWAN IE na wysokosc1 fe cja, materiały- dr Roman Nili·
zlecę, 41-23-52
dziński, Ośrodek Doradztwa i
"i Doskonalenia Kadr, 41-12-36,
PRACA, 43-77-02
" 41·12·31 w. 312, 313

dojeżdżam,

POLSKI, angielski, matematyka- kursy przedmaturalne,
'Centrum", Gdynia. 24-30-62,
Gdańsk, 47-96-17 godz. 16.00·
19.00

INT ELI GE NTN YCH, samodzielnych, zdecydowanych na
sukces zalrudnię, tel. 78-30-18
!_g_odz. 7.00· 12.00 ___

PRACA, 51-17-71

21

MATEMATYKA maturzystom,
57-98-17

ANGIELSKI, niemiecki u
ucznia, 72-19-57

SZAFKI do szatni dla pracowników- kupię, tel. 76-00-87

:;
•,•,
)'
,,.•

MATEMATYKA,
52-30-10

ANGIELSKI, egzaminy, 46·06·
77

SZKOU

-'---------

KIEROWCA kat. A, B. C, E
~_pa~82-28-44
.
:,,:
KSIĘGOWA· księga podatko· ;
wa, VAT, mne. tel. 52-07-16 po :\
17.00

I

20

HURTOWNIA za~udni pracow- ( KOMPUTEROWY. Dom Techników, 43-72-52
•-•· nika, 31-28-61
'-

STOLARZV budowlanych, 248-

- - - - - --

DORADZTWO prawno· gospo·
darcze, 57-54-06 (wieczorem)

~------

KIEROWCA B, mechanik, do·
świadczony, uczciwy, dyspozycyjny, 23-39·28 wieczorem

SLUSARZY, 22-48·83

BIURO Doradztwa Podatkowe., go,41-06-51

I} l<URSY, SZKOWIIA j I!;.TŁUMACZEJIIA •··

15 MŁODYCH osób (koniecz- . ABC- kursy maszynopisania
nie paszport), 43-28-60
'' komputerowego- znizki, 46· 12·
78
63 zł dziennie, 31-68-18
.
A AGENTA Celnego, Studium
BMB _Promotrons wydawca ka: \ Wyceny Nieruchomości, Profit,
talogow gospodarcz~ch na _kraJ r 460 _311 , 0_90501790
I zagranicę, zatrudni dośwrad- f - - - - - - czonych spr:edawców re_klam •j AGENTÓW ochrony- zawodo80-748 Gdansk, ul. Chmielna :;; wy kurs agentów ochrony i
26 pok. 107, tel. /0·58/ 31·48- t mienia w miesiącu październi·
66 w. 154
\ ku. Koszl 190 zł. Przyięcia oso.
. ; biste lub telefoniczne wAgencji
CENTRUM Markelrngu zatrudni 'li Ochrony 'Securily Sys1em"
przedslaw1c1eh, lei. 41-00-76 'J M.S., ul. Grunwaldzka 102, 41·
wew. 36
j 10-72, 41-19-72

STOLARZA młodego, po szkole, Gdańsk. Dąbrowszczaków
30a/12, godz. 19.00

SLUSARZA- spawacza z
uprawnieniami, zalrudni Przedsiębiorslwo Prywalne, 22-0940

BIZNES

...

; ·""- - - - - ----·

08-45

19

ROTTWEILERY, 29-73-28

i ..

GOSPOSIA znająca angielski,
tel. (0-59) 625·772

SZKLARZV, ślusarzy. 51-30-94

dziecięce. 41-20- ....I _n_o_R_A_oz_1_111_0_

ODRABIANIE lekcji- nauczycielka podstawowej, 51-63-06

TOKARZA· rencistę. emeryta
Zakład Siusarsko· ProdukcyJ·
ny, Wrzeszcz, Ceglana 6a

100 osób, 270-845

18

PRACA

I

SPRZDAWCÓW do sklepu
mięsnego, 79- t 1-22

772

17

16

CIEPLEWO, budowlana, 600 m
kw., 7000 zł, natychmias1111 52·
22-96
CZAPIELSKO kl Kolbud,
Jezioro Łapińskie, dzialKa
budowlana 500 m kw., prąd
gotowe plany oraz zezwolenie
na budowę, własność
hipoteczna, 10.000 zł. Gdańsk,
47-99-08

GDAŃSK· Wrzeszcz, czteropo·
kojowe (140), trzypoko1owe,
dwupokojowe, 46-14-57, 46·
00-38

------

GDAŃSK- Zaspa, 2 pokoje, li

p, telefon 31·00·38
GDAŃSK- Zaspa, czteropokoJowe, garaż, telefon, 56·65·75
po 18.00
GDAŃSK· 2abianka, dwupoko·
)llWe, 51 -75-08, 'Jodłowski"

GDAŃSK, okolice, 41 ·95-31

GDYNIA, 51-73-22, małe

GDAŃSK- Osowa. budowlane i

GDYNIA, trzypokojowe, czteropoko1owe, 20-53-04

rzemieślnicze- centrum, przy
obwodnicy, przy lesie- dowolne
obszary, 52-76-86

GDAŃSK· Smęgorzyno, pilnie,

2.000 mkw, 46-13·98
atrakcyjną działkę
budowlaną, uzbro1oną, t tOO m

GDYNIA·

kw. Oferty 116681 B. O
Gdynia, ul. Władysława IV/24
GDYNIA- Chwarzno. 4t 9 mkw,
budowlana. uzbrojona, w
dzielnicy willowej, 20 lys. zł,
Gdańska Kancelaria Prawnicza
'Koprowski, Krzemiński' o/
Sopot, Kościuszki 61, tel. 51·
72-57
GDYNIA-Chwarzno, Dębogó
rze, S!raszyn, alrakcy1ne dział·
ki budowlane za gotówkę i na
raty, 51-32-14 (9.00-16.00)
GDYNIA· Płyta Redłowska,
działka budowlana, Denar
sprzeda, 52-35-31
GDYNIA- Śródmieście. działkę
5t5 mpod usługi, biura sprzeda pośrednictwo Abramowski,
21-89-63
KAMIEŃ· rekreacyjną. 32·80·

10

23

GDYNIA· Bernadowo 4-pokoJo'.!'.le, 22-14-5_9_ _ __
GDYNIA- centrum. dwupokojo·
we, 20-31-88
GDYNIA- Chylonia, trzypokoJOwe, garaż, łanio, 20-26-45
GDYNIA- Cisowa. trzypokojowe, 67 m, 550 mln, 216-222
GDYNIA- Dąbrowa, nowo budowane, okazyjnie, 20-31 -88
GDYNIA· Grabówek, M-3, 66 m
kw, stan surowy 60.000,- 4315-29 wew 55, 8.00-16.00
GDYNIA- Grabówek, M-5, 86
m, 65.000, 21-12-03
GDYNIA· Karwiny, alrakcyj·
ne mieszkania w kameralnej
zabudowie sześciorodzmnej
oferuje firma budowlana (
ulga podatkowa), 41-21-81,
46-30-66
GDYNIA· Karwiny trzypokojo·
we, 22-14-59
GDYNIA· Obłuże trzypokojowe,
22-14-59

24

Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 2 0-08-32, 20-04-79 w g odz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elblqg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel.lfax 3 1-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel./fax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

..
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OGŁUSZENI DZl'SiAJ PRZYJ
Reklamy:
DUO
drobnych
ogłoszeniach
w
słowa
1
Cena n.etto 1sfo_wa • 0,96 zł, Cena netto
wyd. mag. • piątek 1,45 zł
Dz,enmk Bałtycki środa + Wieczór Wybrzeża wyd. zwykle 1, 17 zł, Dziennik BaJtycki środa + W,eczór Wybrzeża

Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, w biurach ogfoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1 słowa tylko • 2,88 zł
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· LOKALE

NIERUCHOMOSCI
• LOKALE

~
~

GDYNIA· Osiedle Moniuszki,
2,3 pokojowe. 20·98·93

TRÓJMIASTO, dwupoko1owe,
211·501

GDYNIA· Sródmieście, czteropo~ojowe, raty. 22·14·59

~SIEŃ, kolejkę, 31·81-60

GDYNIA· Orłowo. Wierzbowa
32a, przy dworcu, dom na biu·
ra lub po;edyncze lokale, 248·
653

NIERUCHOMOŚCI

RUMIA, czteropokojowe. 710·
799

[ LOKAI. BIUfl:-łlSWG.
kllpu1

[ ·

SOPOT- Brodwino, trzypokojowe, (zadbane), 51-75·08, 'Jo·
dlowski'

GDAŃSK, Sopot· bar gaslrono·
miczny, 52·23-45

parter bli·
żniaka, 60.000, 41 ·95·31

GDYNIA, Gdansk, sklep, pawi·
łon, 39·07·96

PŁYT A Redłowska,

SOPOJ. centrum, lokal usługo·
wo· handlowy, 40 mkw., tel.
51·26-75
STAROGARD Gd. $ródm~cie
położone na parterze, oddam
wnajem lokale użytkowe. Moi·
liwość stworienia jednego po·
wyżej 100 mkw. Jednocześnie
istnieje możliwość wynajmu Io·
kału mieszkalnego w tym sa·
mym budynku. Poznań, (061)
66·55·19
----

............ VIŁAŚCICIELUIII •
żadnych prowizji- opialllt 52·
22-96, 53·07·61. Bezprowizyj·
nielll ·Najtaniejlll· (Sprzedaż·
Kupno- Wynajem!!!) Najwięk·
szyi li· wybór· Trójmiasto Ili ·Ko·
lobrzeska 42E (falowiec· par·
ter), 53·38·93, 53·09·28
(10.00· 20.00) Hannalll

GDAŃSK, Seredyńskiego, pa·

GDAŃSK, 39·0339

GDAŃSK· Zaspa, pawilon, 180

BIURA, magazyny. 46·21 ·32

RUMIA, bar piwny sprzedam.
29·75·28

6ARA1

! QAłAi '"

GDAŃSK!!! 52·22·96 ·Superpil-

nie!II

DOM

sprzedam

poszuk11ję

·1

,, ·· .

GDAŃSK. 32·41-81

GDAŃSK· Wrzeszcz, przy Mat·

GDAŃSK, 32·55·27

ki Polki, Wrzeszcz
4211

GDAŃSK· Brzeżno. pokój dwu·

Kilińskiego

GDYNIA, Narutowicza, 22· 12·
62

. O?łAŁll, GRUNTY
kuplę

osobowy, niekrępu1ący. panom,
43·56·38

~l!:l!~, lel. 47.79.72
uzbro;oną. Ofeny 116686 z ce·
ną B .O Gdynia, ul Władysła·

GDYNIA, 20·81·56

wa 1Vi24

GDYNIA, 32·55·27

GDANSK, okolice. 41·95·31

GDYNIA. 95 m, lelefcn, ga·aż,
22· 18·74

GDAŃSK· Chełm, 31·12:~

r

~ ; kupiłf

DOM .

GDAŃSK, 41·90·31
---

GDAŃSK. 41-95·31

GDYNIA. trzypoko1owe, ume·
blowane, tel. 22-27-17

GOAŃSK11!· 1·pokojowe, 2-po·

.... KORPORACJA Strielczy·
kOw· Rękawek. Miszewskiego
12113, 41·90-31

kojowe· Sopot· 41 ·22·22
GDAŃSKI!!· l·pokojowe 52·22·

96 oraz większe!!!- natych·
miastl!I· TrOjmiasto!II

Zdecy·

LOW. BIUR.4JSUIG.
''\ Odnajmę

SOPOT· Gdynia. 51·37·45

GDAŃSK, 32-41-81____

"21·63·13, 25·33·00 BŁY·
SKAWICZNY wynajem!!I

GDAŃSK, 41·95·31

" ABRAMOWSKI kancelaria
prawnicza, 21 ·88·02

GDAŃSK· Gdynia, 53-06·03,

MIESZKANIE
kuplę

GDAŃSKI!!- 1-pokojowe 53-07·

61 oraz większelll· natychmiastlll- Trójmiastol!I

GDAŃSK, 90 m, 32· 10·44

GDAŃSK!IL 41·22-22· Sopot·

GDAŃSK. do wynajęcia pomie·

GDAŃSK, 1· poko1owe, 57·02·
99

szczenie produkcy1no· handlo·
we 360 m kw, i pomieszczenia
biurowe 36 m kw, (2 pokoje)
telJ fax. (0·58) 31·73·31

GDAŃSK, 41 ·90·3: pilnie

GDAŃSK, lokal gas1ronomicz·

zdecydowanie

24·26·77. pilnie!!I

ny, odna1mę. 57-20·41

GDAŃSK, 41·95·31

,

(dobry
CHWASZCZYNO
punkt). cztery hale po 70 m
kw.+ mieszkanie+ telefon, na
działalność gospodarczą. tel.
52·83·31

GDAŃSK, parter domu na biu·

GDAŃSK, 51 ·73·22, Gdynia,
Sopol, małe

ro, 32·94·45 po 17.00

GDYNIA, 24·37·30
GDYNIA. 29-79·27
GDYNIA. jednopokojowe, więk·
~.e, 21·96·12
GDYNIA, Sopot, 20-78-78
GDYNIA· SOPOT, kawalerkę,
297·309
SOPOT dwupokojowe z telefo·
nem, nowe budownictwo naj·
chętniej, tel. 51 ·27 ·04 9.00·
17.00

GDAŃSK, 57·02·99

GDAŃSK, pomieszczenia pro·
dukcyjne. 57·20·41

TRÓJMIASTO, 21·06·52

GDAŃSK, Trójmiasto, jednopo-

GDAŃSK, Wielki Młyn· pawi·

TAóJMIASTO, 21·84·94

kojowe, dwupokojowe,
sze, 52·42·34

łon,

więk·

GDAŃSK· Pr.ymorze. 53·04·

92
GDAŃSK· Sopot, 53·00·85
GDAŃSK· Starówka, 31·62·16

GDAŃSK· Zaspa, Morena,
dwupokojowe, 41·95·31
GDAŃSK· zdecydowanie 2· 3
pokoje. sufi! powyżej 3,5 m, tel.
37-03·77 (18.00· 20.00)

GDYNIA, 1·, 2·pokojowe. Drex,
20-73·42
GDYNIA, l·poko1owe, 2-poko·
jowe. 24·37·30
GDYNIA, 20·31 ·84
GDYNIA. Oś. Zamek. 3-pokojo·
we, 76-15· 16
GDYNIA centrum, dzielnice,
29·79·27
SOPOT, trzy·, czteropokojowe,
51-07-48 (10.00· 16.00)
SOPOT- Gdańst, 51·37-45
TRÓJMIASTO, dam odstępne
za mieszkanie kwaterunkowe,
spółdzielcze lub kupię okazyj·
nie, 46·55·65. 41 ·29·51

20·60· 28

TRÓJMIASTO, 32·55·27

GDAŃSK· centrum. lokal z te·

lelonem na gabinet lub biuro,
52·65·34
GDAŃSK· Olszynka, magazyn·
chłodnie

50· 300 mkw., tel. 3t ·

21-63· 13, 25·33-00
25· 14·92 PILNIE!!I
POKOJU dla studen1a, 31·12·
28

'200·611, WYNMM
'21·96·12 WYNAJEM
' 32·55-27 GASPRA
• 47-67-64, 'POLSTARl!I
Wrzeszcz, Na Wzgórzu 28.
Kupno!II Sprzedażlll Wyna·
jemlll Zamiana111
A.B.G. Byczkowski, Góralczyk,
21·95·42
AG·UNIVERS. 20·33·37, 20·
63·77, Gdynia. 10 Lutego 9.
Nieruchomości· wynajem. Zglo·
szenia bezpłatne. Obsługa pra·
wna
AGENCJA 'Bank Informacji',
Gdynia, Kopernika 19. Kupno·
sprzedaż· zamiana. Cały kraj.
Biuletyny. Ooradrtwo, wyceny,
konsulting, 11.00· 13 OO,
1500· 17.00

UKŁADANIE

elewacyjne 'Siding', dachówki
bitumiczne, rynny P.C.V„ sly·
rop1an. 23· 14·50

ANTARES. 21-06-52, Gdynia,
TraliQuHa 2d

nia biurowe· 157 mkw., wraz z
placem· 1.850 m kw., 46-04·
47, 41·72-24_ _ __
GDAŃSK· Wrzeszcz, centrum,

lokalu 17 m, 41·63-21
(10.00·18_.0~0)_ _ __

część

GDAŃSK· Wrzeszcz, okolice
dworca, lokal handlowy cdnaJ·
mę lub sprzedam, tel. 46·06·48
po 20.00

GDAŃSK, lokalu na sklep mię·

sny, tel. 82·89·18
GDYNIA, na hurtownię spozywczą ok. 100 mkw, 47-27·
51
TRÓJMIASTO. lokal 30· 40 m
kw, na sklep· dobry punkt, 53·
19-88

GDAŃSK· Wrzeszcz, sklep, 56·
43-96
----

MIE.SZKAlłE 'r-

----

GDYNIA. Pl. Kaszubski· sklep,
51·84·16
-----GDYNIA, Swiętojańska. biuro
luksusowe wynajmę. tel. 20·12·
69
GDYNIA· Orłowo, parter na
biuro! usługi, blisko kolejki, tel.
24·82·43

, ramie11ię
GDAŃSK· kwaterunkowe stare

budownictwo po remoncie 80
mkw., zamienię na mniejsze
spółdzielcze własnościowe w
Trój mieście. Informacje;
Gdańsk tel.31·46·70
ZAMIANY· 41 ·46·93
---

FiRMA 'Parkietus'. 51-26·04
układa parkiet (lliasny, poWle·
rzony). Cyklinowanie, lakiero·
wanie, VAT. Gwarancja. Tanio

DOM Ltd, 52·42·34 Kupno·
Sprzeadaz

PRALKI, 24·29· 18

KAFELKOWANIE, tel. 46·23·
80

BRUKI, malowanie, 23·39-40

PRALKI. 32·28·48

MOZAIKA podłogowa od 18 zł,
25·47·14

MALOWANIE, tapetowanie, 20·
46-80

HYDRAULICZNE VAT, 23-56·
01

MALOWANIE, tapetowanie, 23·
12-01

23-04-39 VAT

MALOWANIE. 1apetowanie. 23·
30·68 VAT

53·09·27

US~UGI,!lflTRYClłłE

MALOWANIE, tapetowanie, 41·
43·63
MALOWANIE, tapetowanie, 51·
04-73
MALOWANIE, !apelowanie, tel.
25·57·40

ELEKTRO I NSTALA·
TORSTWO, 52·48·01

SCIANY, sufity z płyt gipso·
wych, wykonanie, ma1eriały,
ceny konkurencyjne, 0·90·
505728

INSTALACYJNE. awarie, 20·
60-81

REMONTY mieszkań, 25·01·39

TAPETOWANIE natryskowe,
23-18-16

POMIARY, instalacje elek1rycz·
ne. 53· 19·61

POMIARY, 48·74-35

CYKLINOWANIE, 20·14·77

przemysło·

CYKLINOWANIE, 20·74·81

BRAMY garażowe,
we, 41 ·29·57

CYKLINOWANIE, 21 ·18·94

DRZWl,41·90·91

CYKLINOWANIE, 21 ·85·23

DRZWI· ABC· na1większy wybór· atesty, 41-45-92

CYKLINOWANIE. 23·40·20
CYKLINOWANIE, 31-66·66

PRALKI· 32·55·21
PRALKI krajowe· zacliodnie,
20·48·29

REMONTY sklepów, mieszkań,
płyty gipsowe, sufi1y podwie·
szane, podłogi, boazerie, mało·
wanie, siding, tel. 39·77-31

ANITEH. Neptun, 21-62·75, 20·
32· 78 do1azd bezplalny

CYKLINOWANIE, 31·M2
CYKLINOWANIE , 3 2 ~

NAPRAWA kuchenek, junker·
sów· wykonuje mis1rz gazow·
nictwa, 24-17·94
32·28·30
46-71·22
53·09·27

OKNA PCV, 23-89·04

ALARM , 24-32·89, 78-31-13
domofony

OKNA PCV, 41·06·51

CYKLINOWANIE, 41·73-23

OKNA PCV, 41·29·57

ALARMY· inżynier elektronik,
31·74-79 - - - -

CYKLINOWANIE. 47·90·58
INVESTOR, 57 54-92, Niedźwiednik 27A

RENOWACJA okien, 25·01·39

BALKONY· zabudowy; kraty,
ogrodzenia, 41·12·44

CYKLINOWANI_E. 53·0~

RENOWACJA okien. po 19.00
20-01·24

DOMOFONY. 41-66-40

JOD~OWSKI, 51·75·08

CYKLINOWANIE, 53·14·09
SZKLARZ, 46-03·04, 41 ·08·07

DOMOFONY. 57-29·23

!ALUZJE 'Amarant' 19 zł+ pio·
nowe 30 zł+ anływłamaniowe ,
(9.00· 16.00) 56· 19·63

DOMOFONY, 71-36-66

ALARMY, 37 ·06·89
ALARMY, 52·48·01

DOMOFONY, alarmy· instala·
cie, 52·~6- ·1_1_ _ __

!ALUZJE, 24·35·66

DOMOFONY· ol11ieranie pilo·
Iem. modrnizaCJe, 24·00·90

ZALUZJE. drzwi dodatkowe.
tanio. producent, 20·52·27
Gdynia, Słupecka 14

DRZWI. antywłamaniowe , dodatkowe; zamki, kraty, 52·31 ·
88

!ALUZJE. tanio, 23·55·69

---·--29

DRZWI an1ywła11an1owe, za.
mki. tapicerka, harmonijkowe,
46·31 ·96
DRZWI drewniane- zbro1one,
antywłamaniowe. 46-93-46
DRZWI melalo11e, drewniane. . 31-34-48. 51·34·18

!ALUZJE, tanio. 51-63-06

DRZWI metalowe, kraty. 32·65·
49

ZALUZJE orygin.alne szwedz·
kie, Atucolor,tel. 43·09·35

DRZWI zbro1one. 41 ·90·91

ZALUZJE ~onowe, 71·16-31

rolety,
FOLIE
'Janex', 51·60·22. 46·79·83

2ALUZJE pionowe, poziome.
rolety, markizy (okna PCV· Ve·
ka). montaż. serwis. Posezono·
wa obniż~a ·10%. Producent
~·, lei. 52·45·22

30

ANTENY, 23-73·38 RTV sateli·
tame

CZYSZCZENIE dywanów, 23·
09·16
----

ANTENY, 39·94·32

CZVSZCZENIE dywanów. tapcerki, 41·32·01

ANTENY, 51-68·27

CZVSZCZENIE dywanów, tapi·
cerek, 20·24·25, 23·01 ·97
CZVSZCZENIE dywanów. tapi·
~rekJ3·33·22_ __

ALARMY, 23·09·64

CYKLINOWANIE, 41 ·60·94,
VAT

OKNA PCV. 31-66·66

CZVSZCZENIE dywanow, 1api·
cerki, 21·07-33, 20· 19-75

-

DRZWI przesuwane, 52·28·52
OKNA· naprawa, uszczelnia·
nie, 20·27-20

ANTENY, 22·45-05 satelitarna·
telewizyjne

CZYSZCZENIE dywanów, 1api·
cerek, 23·55· 12. 25·44·21
CZVSZCZENIE dywanów, 1api·
cere~. 23·57 ·53
ClYSlCZENIE dywanów, tapi·
cerki, 32· 14·29
CZVSZCZENIE d1wanów, tapi·
cerki, 56·51·71

COLORMAT· Sony- RoyalNeptun inne. Bezpłatny dojazd.
32·37·30, 23·51-04
CURTIS, Neplun, 53·38·87
CURTIS· Sanyo- Otake· Nep·
inne. Bezpla1ny dojazd.
25·21·97, 32·81·69

łun·

GRUNDING. Neptun, inne, 32·
78·48, 31-07·02

CZVSZCZENIE dywanów, tapi·
cerki, 56·53_·9_5_ __
CZVSZCZENIE dywanów. 1ap1·
cerki, 56·85· 19

NEPTUN 21-62-75. 20·32-78
~i&_azd bezpłatny

CZVSZCZENIE dywanów i ta·
picerki, 43·48·6_2_ __

57-87-73 dojazd bezpla~

uswe,

STłtARSltO

'· TAPICERSKIE
BOAZERIA panelowa, PCV,
podłogi szwedzkie, 39·09·34
STOLARSKIE, 3943·77

NEPTUN, 57·56·75, 52·29-34,
SONY· Sanyo· Neptun· Sam·
sung· Siesta. inne. Bezplalny
do1azd. 32·37·30
TELENAPRAWA przestrajanie.
23· 18·40
TELEWIZYJNE, radzieckie,
polskie, 41-20· tO

STOLARSKIE, 41 ·01 ·37

TELEWIZYJNE, Zachodnie,
47·23·95

STOLARSKIE· remonty, zabu·
dowy, tel. 56-37-28

TELEWIZVJNE 20·21 -52

TAPICERSKIE, 41-73·34

VIDEO! Dojazd bezpłatny!
Roczna gwarancja!!! 53· 11 ·26,
0·90-50·63·63

TAPICERSTWO, 57·35·61
ZABUDOWY, meble, 52-28-52
POZOSTAŁI

VIDEOFILMOWANIE. 31·48·58
VIDEOFILMOWANIE, 41·59·59
'Playback"
YIDEOFILMOWANIE. 56·83-95

KRATY, lei. 43·81·25, 43·81·
23

31

ANTENYTV Sat, 41-89-97

NEPTLN! Jowisz, Helios. Tele·
naprawa· dojazd bezpłatny·
41·6966. 41·71·01 . 46-79·45

antywłamaniowe.

KRATY, zabudowy. ogrodze·
nia, 52·03·64

ANTENY TV· Satelitarne, 46·
47·48

VtDEOFllMOWANIE, 56·85· 19
TRAWNIKI dywanowe, nawa·
dnianie automatyczne, 23·66·
38

WIDEOFILMOWANIE. 22·38·
05

32

33

AUH Lombard· Gdynia, Morska
t 67, 29-74-52
AUTOLOMBARD. 20·47·77
Hotel Monopol. 31·56·31
w. 0011
---

NEUROLOG Niżnikiewicz· ga·
binet Szczecińska 32. również
wizyty. 56-12-49

DWORZEC Gł. PKP, soboty do
14.00, 46·33-42

OKULISTA Alicja Jettmar·
komputerowy dobór szkieł, so·
czew~i kontaktowe, Wrzeszcz,
ul. Wajdeloly 12113, codziennie
z wyjątkiem wtorku 15.00·
18.00, 41-65·82

DOMINIKA· najtańsze przewo·

zy· Europa. 31·01-71

ONKOLOG· Prolesor Jacek
Jassem. choroby płuc. astma·
dr med. Ewa Jassem, tel. 32·
29·16 do 15.00, 32·60·28 po
16.00

EST· wyna1em autokarów,
przejazdy aulokarowe·
Niemcy, 31 ·55·25, Brama
Wyżynna (siedziba PTTK).
Biuro Brokerów, 46·20·46
(siedziba NOT). Falcon Cen·
trum Handlowe Zaspa, 46·
54·52. Panda· Tczew, (069)
31·4660
---

INTERGLOBUS· z nami szyb·
ko, tanio. bezpiecznie, kance·
sjonowane przewozy: Niemcy,
Hamburg 6 x tygodniowo, An·
glia, Francia. Benelur, Genewa, 31·60-18

AKROS· poż yczki pod samo·
chody, nieruchomości, 20·29·
88, 29·70·58, 0-90504514

BYŁY

---

JUPIT, Węglarska 6/7, 31 ·26·
92
LOMBARD, Gdynia, 10 Lutego
9, RTV, biżuteria, samocnody,
nieruchomości , 20·33·37, 20·
63-77
LOMBARD, Obłuże , Unruga
?2·25·24·59

PSYCHIATRA po 15.00. 56-90·
58
PSYCHOTERAPIA· Gabinet,
Gdańsk, ul. Ogarna 72. 31 ·14·
88. Rejestracja 13.00- 15 OO,
pon, środa 14 OO· 16.00

EUROTOUR, 51·28·95. Prze·
wozy międzynarodowe. Wyna·
Jem mikrobusów

AIWA, inne111 Wideotelewizyj·
ne, ekspresowo! Roczna gwa·
rancja, 41·93·22

LOMBARDY

LOGOPEDA· terapia dzieci,
tel. 23·67-50

CENTRUM inlormacji prze1a·
zdów autoiarowych Biuro Bro·
kerów Dom Technika 46·20·46

HALLO. mikrobusem, Kolonia,
41·78-18

TRANSPLANTACJA włosów,
lntramed Warszawa 15-57-15,
Gdańsk, 47·69·01

LARYNGOLOG· lonialra Danu·
ta Paradowska, aparaty stu·
chowe· dobór, sprzedaż ,
Wrzeszcz, Wajdeloty 12!13 oo·
niedziałki, środy. pią1ki 14.00·
18.00, tel 41·18·51

---

ANTENY, 20·84·89 , gwarancja

DRZWI od 52 zł, 25·47·14

!ALUZJE, rolety standardowe,
ekskluzywne Kama2000, przeciwinsektowe, antywłamanio·
we. Producenl· Dorna, 51·40·
31

ZAPRASZAMY DO NA5ZYCH BIUR OGŁOSZEŃ

PRALKI, zmywarki. 41·97·74,
Kuczewski

ANITEH, Neptun, 57·56·75, 5229·34

GEM· 41·46-93

28

PRALKI, 56·61 ·1I

OGRZEWANIE energoo·
szczędne! Montaz gralis11! 51·
56·37
REMONTY, sufity podwiesza·
ne, malowanie. tapetowanie,
32· 13·92

ZALUZJE rolety· producent,
72·39·86

27

PRALKI, 53·43-79

55

MURARSKIE, posadzkarskie,
32·89·21

-

26

PRALKI, 32·80· 10

DBAJ o swój wygląd i zdrowie.
Zajęcia uspra~niające, pon.·
czw. (1700· 19.30). Gdańsk.
ul. Gnilna 3. Szkoła Muzyczna.
Zaprasza Vttal Team.

LARYNGOLOG, Narożny Wal·
dema,. 48·52·16, Piwna 19121

BTU 'Maciek' przewozy Ham·
burg, Lubeck. Kieł, Frankfurt.
Mannheim, Karsrue, Slultgart.
Ubezpieczenia "Warta'. Ulgi
dla stałych klientów. dzieci.
studentów i emerytów, tel. 37·
44-48 Całodobowy 82-89-86

ODNAWIANIE wanien, 41·89·
ELEKTROINSTALATORSKIE,
41·09·41

ZALUZJE, 23·57·86

25

MALOWANIE mebli, 41·86·21

ELEKTRYCZNE , alarmowe,
37·06·89

gipsowe, 51 ·56·84

ST Inter· Express przewozy
Europa, codziennie, Hamburg.
Bremen, Bremerhaven, wyna1em mikrobusów, 31 ·10·48, po
20.00 43·25·85

PRALKI, 32·96·57

KOMINKI tanio. 32·60-34

CHIRURG plastyk. Ewa
Skwiercz, Gdynia, ul. Zwirki i
Wigury 14, czwa rtek, ponie·
dz iałek 16.00· 18 OO, tel. 20·
82·19, 20·78·09, lei. dom. 21·
61 ·06 po 19.00

INTERNISCI, wizyty, 53-69-51

PRALKI, 32·24-75

chowe, serwis, raty, 'Maytone·,
Wrzeszcz, Glogowska 11 , 560·
574

ALERGOLOG, Dermatolog. dr
Olszański. 20·46·62

BANK przejazdów autokaro·
wych, bilely lotnicze, wizy, wy·
najem autokarów, Primatour,
20·13·42

PRALKI, 23·44·48, 20· 19·25

FIRMA wykonu1e łazienki· styl
zachodni pod klucz, tei. 0·90·
504·084

.
:_ _,'.·._,_.. .
,1
, LUARSlllE < :_
•
1

INTERNISTA· wizyty, 41 ·31 ·
41, 24·89·87

PRALKI. 20· 19-64

FIRMA wykonuje bJdowy pod
klucz. docieplanie ścian, tynki.
ply1y gipsowe, szpachlowanie,
56·42·39. 23·30·81 wew. 361

AMERYKAŃSKIE aparaty stu·

BANK biletów· Europa, Ład.
57-74·08

MIKROFALÓWK I. 53-4379

BUDOWLANO· modernizacy1·
ne. 47-74.35

ZDROWIE

GINEKOLOGICZNY gabinet.
Testy ciążowe. porady, dr Glin·
~e~~i, 51·33~ ---

LODÓWKI. 56·23·74

GDYNIA· Chylonia. Dom Towa·
rowy· parter, ASDENT · specjaliści ortodoncji, stomatologii
ogólnej, protetyki, chirurgii, 23·
62·17w.186
STOMATOLOGIA, lekarze He·
bel, Jacyna, 51·05-38, 51·38·
88 narkoza

AUTOCENTRALA· centrum
sprzedaży biletów autokaro·
wych, mikrobusowych , 374·
~06, 3 7 4 · ~ - - -

LODÓWKI. 32·07-75

ARCHITEKT wnętrz, prok=jek·
ty, nadzór. wykonwastwo, 53·
61·50

CYKLINOWANIE, 32· 16·08,
32· 14·97

Tabor,
20·71·96, Gdynia, StarowieJska
14

LODÓWKI, 31·52-63

KAFELKOWANIE. hydraulika·
mieóź, 53-97·61

FACTOR. 20·81 ·56, Factor,
29·79·27, Spriedaż . wynajem

GIEŁDA nieruchomości

--

AGENCJA Remontowa, 29·01 ·
07

MALOWANIE, szpachlowanie,
tapetowanie, tel. 290· 147

BRAMY garażowe, 3t·66·66

DOMENA, 20·83·01

LODÓWKI. 24-88·70 usługi do·
mowe
----

KAFELKOWANIE, hydraulika,
41 ·89-30

KALORYFERY żeliwne, 57.93.
94

GDYNIA, Świętojańska 7513,
Lekarze stomalolodzy· prolety·
ka 20·10·39

WEEKEND w Ośrod~u w Ja·
słrzębiej Górze Bałt· Tur, tel.
51·64-44

ALTOURIST· przewozy cala
Europa· cooziennie· zniżki ,
374-558, 374-543

LOOóWKI, 32·07-75

IUSWGł HYDRAULICZNE I

43, Centrum Slomato·
logiczne Vis· Dent· specjaliści
ortodoncji, proletyki, narka·
zal!!, laseroterapia!II 41·92·96,
41-85·04

~

AHS. Elżbietańska 10111. 31·
51·11. auto,arowe· Europa Za·
chodnia. Koln- codziennie

LODOWKI, 24·29·18

ADAPTACJE, remonty, przebu·
dowy tel._399_·_12_2_ __

DESKI, krokwie, bale, łaly, Mi·
lakowo, (0·8985) 74-93

PŁYTY

KRIS- Serwis uriądmia chla·
dnicze, gastronomiczne. pralni·
cze. transport, przygotowanie
do sprzedaży, 46·25·4 t

KAFELKOWANIE, hydraulika.
32·56·32

MALOWANIE. 20·74·81

CHODKOWSKI, 31·41-48

DICTUM· kupno. wynajem, 51·
73·22

~:i

AACHEN, Hamburg. Lubeck,
Kieł, Bremen, Kain, Stuttgart·
codziennie. Wiochy. Anglia,
Francja. Ubezpieczenia. Pol·
Ola, 374-573' 5. wieczorem:
485·482

70·91

ADAPTACJE, remonty, przebu·
dowy, 57·73-20_ __

MALOWANIE, prolesjonalne
~elowanie, 53·97·61

STROPY 'Teriva' atestowane
w ciągłej sprzedazy. 52·75-51,
Gdańsk· Osowa, Barniewicka
139

REłll.~=:o~

lodówki 51·

KAFELKOWANIE, hydraulicz·
ne, 23·89·04

MALOWANIE, 32·06· 10

PŁYTY wiórowe zwykle o gr.
12' 28 mm wcenie 7,20' 11.90
zł/mkw.+ VAT. Huncwnia płyt
wiórowych. Przedstawiciel 'Al·
pet Karlino, Gdańsk, Narwie·
ka 10. 43·13·61, Kartuzy, Wę·
. 30
głowa 30, 81-03-57, 58 w
Udzielamy rabalów.

I

lodó'Nki. za.
51 ·84·61 lub 81-68·

CHŁODNICTWO,

KAFELKOWANIE, 71-05· 1O

MALARSKIE, tapetowanie. cy·
klinowanie, 56-89·45

BRAMY· automaty garażowe,
wjazdowe, Orłowo, Gumowni·
ków 6, 24·06·22

DENAR· Gdańsk, Abrahama
1A, kupno· spriedaż nierucho·
mości· zamiany, alerty bezpła1·
ne, 52·35·3_1_ _ __

~t6

~LKOWANIE, 53·58·60 po

BIURO Pośredniclwa· kupno,
spriedaż, Zaspa, Startowa 13,
55.99.35

CHODKOWSKI, 31-41 ·48

570·125 ALARMY aleslowane

BOAZERIE, schody, podlog1,
57-53.59

26·58
GDAŃSK· Orunia, pomieszcze·

KAFELKOWANIE, 52·28·23

parkietu. 51·47·

lodówki, 46·
domo·

usługi

68

KAFELKOWANIE. 43·50·25

GDAŃSK· Wrzeszcz, Al. Zwycięstwa

PENSJONAT Hubertówka,
Wieżyca, weekendy, zaprasza.
84·38·96

A·BALHUR przewozy mikro·
busami i aU1obusami, Europa,
do Niemiec /zniżka 1Oził. Wynajem mikrobusów. Sopot, ul.
Kościuszki 12, tel. 51·64-44.
51·75·14

CHŁODNICTWO,

mrażarki,

ROLETY antywłamaniowe, bra·
my zwijane. Raty, Sohns· Pol,
39-92-65

KAFELKOWANIE, 32·16·41

BLOCZKI. gazobelon, pustaki,
cegła. cemenl, obrzeża. płytki,
żwir, transport, 48·78-00

OSZKLONE okna drewniane.
skrzynkowe, trzyskrzydłowe z
fulryną 176 x145· szt. 1, 206 X
145· szt. 1· sprzedam tanio OJ
90502623

51·

ROLETY anlylliamaniowe , bra·
my, kraty zw11ane 'Rollgate',
31-10·11 wew. 31

GLAZURNICTWO. 53·64·54

54
AMERYKAŃSKIE okładziny

antywłamaniowe.

49-71. 57·21 ·65,
we

ROLETY antywłamaniowe, 71 ·
16·31
------

GLAZURA. hydraulika, 57·57·
51 , szybko, solidnie

cyklinowanie. la·
kierowanie parkietu, 41·16·72

CHŁODNICTWO,

ROLETY antylliamaniowe, 41·
:~::TY
26·39

ZDROWIE

PRALKI, lodówki, zamrażarki·
bardzo łanio, szwedzkie, ko·
mis, 23·36·43

ROLETY antylliamaniowe, 41 ·
06·51

GLAZURA, 56·54·68, solidnie

UKŁADANIE ,

TURYSTYKA
I PODRÓŻE

ROLETY antylliamaniowe, 31·
66·66

I;:rs~R~l~T~~~;: j

PARKIET eksportow, Gwaran·
cja jakości, 57·06·69

AGPOL, 21 ·84·94
AKME 51 ·26·41 Sopot, Grun·
waldzka 6712

PARKIET· tanio, 32-78·00 w.
158

PARKIET· układanie, cyklino·
wanie, lakierowanie, rachunki
VAT, 52·06·12

BOAZERIA, podłogówka, 32·
26·03

" 20·78·78 WYNAJEM

@!li..

ROLETY antywłamaniowe, 23·
89-04

!ALUZJE Zanwo· producent,
39-00-24

PARKIET· układanie cyklino·
wanie, 53·92-52

BOAZERIA, 57·54·_31_ _

GDAŃSKI!! 2·po~ojowe, puste.
48·26·57

GDAŃSK, 51·73·22, Gdynia,
Sopot, małe

200·126, GDYŃSKA Kancela·
ria Prawnicza. kupno· sprze·
daż· wynajem

" 20·28·35 ASTRA· Sprze·

daż1!! Wynajbm!II SwiętoJańska

SOPOT. 32·55·27

----

20· 18·76 VEKTOR

ROLETY antywłamaniowe!
Produkcja· montaż, 'Rolux',
31·59·91

ZALUZJE producent, Urbaniak,
Gdynia, Słupecka 21 (od War·
szawskie1), 20·62-40 Gdańsk,
32·29-04

PAAKIECIARSKIE, 51-19·20
·Maan'. Układanie, cyklinowa·
nie (mat. własne, powierzone,
ekorogiczne). Gwarabcja, VAT,

-

ROLETY, antywłamaniowe,
Bogumił & Górka, 32·62·51 w.
208. Okna PCV w. 209

!ALUZJE producent, Gdynia,
Wielkopolska 154, 22·48·97

CYKLINOWANIE· lakierowa·
nie, 51-94·68

20·04·08 M.T.M. Gdynia, Swię·

~_{7!)

!ALUZJE producent 'Hanles',
poziome, pionowe. Gdynia,
Wielkopolska 209, 22·12·82,
24·28-56

CYKLINOWANIE, VAT, 32-76·
01

tojańska 49/5!!!

"' APEKS. Grunwaldzka 102,
41·05 33, 46·08·46, 46·08·47

5ma

21·63·13, 25·_33_·00_ __

CYKLINOWANIE, układanie,
21·13-74

SZMIDT, 20·14·03

OKNA. Rolety antywlamanio·
we, producent "Marpol' 52·83·
34

NORO Gdynia Jana z Kolna 4,
20·14·05, 20·66·66, Ekspozy·
tura Rajska 6. NOT, pok. 205,
31 ·28·61 w. 205. Alrakcy1ne
wycieczki· Wiochy 8 dni· 630
zł. Wyciecz~i i pobyty· Tunezja,
Franc·a. - - - - -

!ALUZJE pionowe. Rolety an·
tywłamaniowe oleru1e produ·
cent Deko Sys1em, Gdańsk,
Polanki 11O, 52·37·36

CYKLINOWANIE, solidnie, 57·
26·19

POSESJA, 20·32·17, Gdynia,
Swi~ojańska 91

'·' 53-06·03!1!, WYN,6JEM1!!

dowanie!!!

~óJ.M ~QJ!~

GDYNIA, okolice. 20·53·04

CHEŁMI!!

""'51-22·51, WOLIŃSKI· kup·
no. sprzedaż. zamiana. Sopot,
66'---Armii Kra1o_w_,ej__

·Trójmiastoll!· kawa·
lerkę· dwupokojowe oraz domu ·
53:!)7-61 -zdecydowanie!II

CYKLINOWANIE, lakierowanie.
41-86·21

""' 41·73·68· LOKUM· 46-07·
66 Zgłaszający bezprowizyjnie!

RUMIA, kawalerKa, 43-06-41

TRÓJMIASTO, 21-06·52

GDAŃSK· Sopel, 53·00·85

) poszukuję ,.

GDAŃSKl 1 !· 37-43·56·

NIERUCHOMOSCI, 53·86-84.
Kancelaria Prawnicza Jakub
Tekieli, Przymorze Jagiellon·
ska 2

........ TRóJMIEJSKA Karpo·
racja Nieruchomości!!! 'Od!zy·
wolska'· Gdynia, Władysława·
IV 348'2, 20·36·22, 29· 70·011!!
'Forum'· Gdynia, Bema 611.
21 ·09·95, 29·72· 70!!! 'Inio'·
Gdynia, Abrahama 10, 20·98·
93, 21·69·64!!! 'Fides' Gdynia,
10Lutego 19/7, 20-74-48, filia
Dom Towarowy Chylonia, 23·
62· 17 wew 220 Koniec!!!

MIESZKAtłłE

ka, 33 mkw., tel. 57-78-12
(18.00· 21.00)
GDAŃSK· Przynorze, dwupo

DĘBKI, działkę budowlaną·

GDYNIA. dom wolno siejący na
min. 2 lala, na działalność, 23·
43·21 (1800·21.00)

GDAŃSK· Przymorze, kawaler·

CYKLINOWANIE, 56-89·45

"""'" KANCELARIA Prawni·
cza L.Kucharski, Gdańsk, Za
Murami 2/10 (Dom Harcerza)
tel. 31·62·16, 31·36·21 mie·
szkania, domy, działki

SOPOT, tel. 51 ·92·74
---

§DAŃSK, 31·1_2·_28_ __

LIDIA, 20·31-84 Kupno· Sprze·
daź· Wynajem

"'""' 37-42·91· 'ARTUS'·
37·43·56· 'Zieleniak"· Najta·
nieill!

odnajmę· ···

odnajm11

mkw„ 41-99-08

CYKLINOWANIE, 53·63-85

""'""'FIESTA!!! 56·16·02.
wynajem. Najciekaw·
szy wybór~!! Bezprowizyjna!!!

wilon 30 m, zakład krawiecki

,, MlESZlAIUE

KONTRAKT, 51-07-48

sprzedaż,

--

me· producent Magnum Sy·
stem, Gdańsk· Wrzeszcz,
Szymanowskiego 14, 48·33·
15

CYKLINOWANIE. 53·22·62

sprzedaż

WIDEOFILMOWANIE, 47·89·
36

ELEKTR.·ELEKTRON.

ŻALUZJE pionowe, pozio·

MIESZKAM. 57·02·99, kupno,

MONTAZ -autoryzowany servis
zamków Gerda i innych atesto·
wanych. Lares Gdynia, ul.
Swięto1ańska 98. 20·16·67

SPRZĘT

DOM

POŚREDNICTWO

• AIENCJE

SPR~T
ELEffl.-ELEKTRON.

TURYSTY~
I PODROZE

-

'

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

. PSYCHOTERAPIA· hipnotera·
pia (stresy, lęki). Dr Krystyna
Zgirska· psycholog. Re1estra·
c1a: 56·56-46

LAST Minute Tours zapraSZ3
do budynku LOT ·u tel. 46·26·
99. Setki olerl, podróże wy·
!ącznie lotnicze. wyjazdy w
ostatniej chwili, rewelacyjne
ceny.
MAK· Tourist· koncesjonowane
przewozy autokarowe: Brema,
Kolonia, Karsluhe, Monachium,
Paryż, Saarbrucken, Stuttgart.
50% zniżki· dzieci do lal 12; do
26 i powyżej 60 lat· 10% zniżki
46·24·31
MAXITOUR· przewozy auloka·
rowe, wycieczki· sprzedaż- ra·
ty, wynajem mikrobusów, 46·
26·57
MIKROBUS, 25·56·17, 51·2895 - - - - -

-

LOMBARD· niski procent, Mo·
rena, ul. Ma·usarzówny 2/38.
tel. 48-70·15w. 51
LOMBARD· samochody, RTV,
złoto. Gdańsk. Kołobrzeska

39F. 53·04-68
LOMBARD Obluze, Unruga 56.
25·24-59
.n

LOMBARD samochodowy, ko·
mis techniczny Sopot, Podjazd
7, 51-71·18
LOMBARD samochody, RTV,
zto10, Sopot. Niepodległości
743, 51·15·50
SAMOCHODOWY superlom·
bard, 20·24·01 , 29-70-58

ALKMED, 51·97·64 odtruwanie
poalkoholowe. Esperal. Dojazd
bez~atny
ALKMEDYK, stany poalkoholo·
we, esperal, 31·89·53, 20·68·
16, 0-90·50-8_1·_15_ __

SAMOCHODOWY superlom·
bard, 20·24·01 , 29·70·58
SUPERLOMBARD, Warszaw·
ska 64, 20·24·01
SUPERLOMBARD, Warszaw·
ska 64, 20·24-01

CHIRURG, 525·868
CHIRURG Łącki, 31·25·26
INTERNISTA· wizyty calodobo·
we,47-80·20, 41-59·78

RÓŻNE

LARYNGOLOG, 41·32·91
LEKARZ Domowy Internista·
EKG, pediatra, neurolog, 31·
89·53, 20·68·16. 0·90·50·81·
15

MiKROBUS, 32·76·49

ODZVSK należności, 29.74.45
P02YCZKOBIORC0W, 56-38·
72

MASAlYSTA. 5648·32
MIKROBUS, 51-14·37
MIKROBUS. 57-57·52
MIKROBUSY, 22· 13-47

WYJAZDOWA Pomoc Lek ar·
ska dzieci; dorośl i , EKG ,
szczepienia, 53·69·86, 51 ·65·
97, 56·27-40

MIKROBUSY, 25·56·17, 51·28·
95

. ZGUBY

MIKROBUSY !069! 31·34·45
NORD Gdynia, Jana z Kolna 4,
20·14·05, 20·66·66, Ekspozy·
tura: Rajska 6. NOT. pok. 205,
31·28·61 w. 205. Koncesjono·
wane linie· Niemcy. Belgia, Ho·
:andia, Francja, Londyn. Kom·
fortowe autokary.
20· 18·76 VEKTOR

----

WCZASY, WYCIECZKI,
SANATORIA
A·BAlT-TUR ·łu•ystyka krajo·
wa; wczasy odchudzające w
Jastrzębiej Górze, Zakopane,
Rabka ·turystyka zagraniczna ·
last-Minute' ·Kreta, Maior·
ka.Tunezja ·ubezpieczenia.
Sopot, Kościuszki 12 tel. 51·
64-44,51-75·14
BUDAPESZT- Praga· Wiedeń·
cykliczne 5-dniowe wycieczki
oraz na zamówienie grup zorganizowanych· AKVA, 29·73·
29
LAST minu1e· Krela. Tunezja,
Wyspy Kanaryjskie. inne, 'Holi·
days", 41·27-61
LONDYN· wycieczki. Sylwester
(autokar, samolot), przewozy·
Anglia, 'Holidays', 41-27-61

34

ALERGIA! Bezigłowe lesły·
300 alergenów, odczulanie, le·
czenie wszelkich schorzeń
aparatem Sicom, Sopot, Al.
Niepodległości 606161 o. lei.
51-32-14 w. 22

----

UNIEWAŻNIAM z dn. 2.09.95
pieczątkę naslępujące; treści :

'Rei-Con Service s.c. 81 ·547
Gdynia, ul. Popiela 8, tel. 23·
27·09 , tel.ilax 23-05·98 , tlx
54034

ALERGIAGdańsk. Apara1 Bi·

coml Bezbolesne odczulanie i
teslowanie. Leczenie schorzeń.
Monadith· North, 56·13·60
ALERGIA testy i odczulanie .
Terapia biorezonansowa apa·
ratem Sicom, AN· Med, 52·42·
29
ALERGICY! Monadith Norlh,
56·13-€0, testy· alergie i od·
czulanie, leczenie schorzeń
aparatem ·s1com·
NORD· Med1ca USG, 51·05·04

MATRYMONIALNE
ANIA, 46·7_5·1_1_ __
AN IA, 46·75· 11 wieczorek 6
10. 95

OSTEO·MED sc, diagnostyka
osteoporozy, 32·24·28

JULIA, 47·87·49 partnersko·
matrymonialne. Na1więcej
ofen!!!

STOMATOLOGICllll

MEDIUS· wieczorek 14 paź·
_ __
·0_8·53
21_
~zierni~a,_

GDAŃSK, Pańska (naprzeciw

80·46

N IEP.ĄRZYSC I, 24·10-46, 21·

Hali Targowej) Curodantal sto·
matolog1a zachowawcza prote·
tyka. chirurgia 8.00· 20.00,
równiez niedziele. 31-69·58

35

OMEN 23·66·25
PRZYJAŻŃ· Gdańsk. ul. Wy·
spiańskiego 38-40:32

36

8.00-16.00;
dobę; Gdynia, tel. 20-08·32, 20-Q4-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopbt, tel. 51-54-55 w godz.Gdański, tel.lfax 220·80 w godz. B.00 • 16.00
Gdańsk, tel.lfax 31·80-62, tel. 31-SQ-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fax 46·35-68 całą
16.00; Tcn,w, tel.lfsx 31-63-26 w godz. 8.00 • 16.00; Stan,gard
•
8.00
godz.
w
82-23·25
sx
tel.lf
Gdański,
Pru/lZCZ
;
8.00-16.00
godz.
w
Elbfl/g, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09

;..;.::i..~

2t
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowei

S}~

,,Karwiny"

81-537 GDYNIA, ul. Łużydla 6
22-30-43, 22·30-42 wew. 223, tel.llax 22-33-63

teł.llax 24-33-63,

w Gdyni, ul. Korzenna 15, tel. 29-08-31

HURTOWNIA ART. CHEMICZNO-KOSMETYCZNYCH

- ---ZAÓPATRZENIE-DLA -SIECI-OETALICZN~

zaprasza do składania ofert
dot. stałej obsługi prawnej spółdzielni
oraz na badanie sprawozdania finansowego za 1995 r.

• HURTOWEJ
• ZAKŁADÓW PRACY
- PRALNI

OD _1 PA2DZIERNl~_NOW;__!<Q_RlYSTNIEJSZE "ZASADY SPA?EDA2Y
HURTOWNIA CZYNNA W GODZ. 7.00 · 18.00, SOBOTY 7.00 · 13.00

Oferty należy składać w sekretariacie
tvl. Spółdzielni da dnia 10.10.1995 r.

j P-;;;~nia~Spółd-;i;l;i;Mi;s-;~;i;~1
:
,,Kolejarzn
:
I
I
I
I
I

wynajmie
lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność
biurową lub usługową w Gdańsku-Nowym Porcie,
ul. Wyzwolenia 9 o pow. 58 m2 •

:

Zarząd zastrzega sobie możliwość wyboru oferty.

w Gdańsku-Oliwie, ul. Lęborska 238

Telefon: 53-42-87, 53-42-71.

ł

SYNDYK.

REWELACYJNY

ŚRODEK

OFERUJE PAŃSTWU
PRZECIWKO KARALUCHOM, PRUSAKOM, RYBIKOM O NAZWIE

80-805 w

« CONI'.l'i.CTA"

PREPARATOWI . CONTACTA " NASTĄPIŁ PRZEŁOM W ZWALCZANIU SZKODNIKÓW BEZ POTRZEB WYŁĄCZA..~IA OBIEK'I'ÓW Z EKSPLOATACJI .
RÓWNIEŻ

WSWOJEJ OFERCIE ŚRODK I I MASZYNY DO KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA
I DEZYNFEKCJI W HOTELACH, RESTAURACJACH , SKLEPACH, ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH WSZYSTKICH BRANŻ I WSZELKICH OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA.
PAŃSTWA

CODZIENNIE OD GODZ. 8. 00 DO 16.00 OD PONIEDZIAŁKU DO

PIĄTKU .

PHARMAC s.c.
80-464 GDAŃSK
TEL. 46-39-06

3. Działka Nr 7112 o pow. 3288 m' nie zabudowana, na ogrodzonym terenie.
od nowo projektowanej ulicy Nowej Siennej i ogrodzenia o dl. 26,88 mb.

INTER

kształt wydłużony,

KUPI KAŻDĄ ILOSć
ZŁOMU STALOWEGO

dojazd

Cena_ VO'Y(Qb1wcza wynosi: 20.513_,_0Q_!l!IB'Y.ffi ilotych,
4. Działka Nr 47/12 o pow. 4258 m' nie zabudowana, na ogrodzonym terenie, kształt
od nowo projektowanej ulicy Nowej Siennej i ogrodzenie o długości 26.88 mb.
Cena wywoławcza wynosi: 23.710.00 nowych złotych.

Urząd

Gdańsku

6. Działka Nr 47/14 o pow. 7459 m' nie zabudowana, na ogrodzonym terenie,
j .w., ogrodzenie o dl. 200,8 mb.
Cena wywoławcza ~osi: 50.150,00 nowych złotych.

- samochodu ciężarowego m-ki "Star 200" rok prod. 1984
- cena szacunkowa 3.500,00 zł.
Wymienioną ruchomość można oglądać na pół godziny przed rozpoczęciem_ licytacji w
miejscu jej ogłoszenia.

tl ł
{ fi

JL

Budowla-

-podest ruchomy masztowy typ PRM-602138 wys. podnoszenia 35 m, udźwig 600 kg, rok prod. 1987,

I

- cena szacunkowa 9.600,00 zł.

Wymienioną ruchomość można oglądać na pół godziny przed rozpoczęciem licytacji w miejscu jej

ogłoszenia,

, - suszarnia SCH·2,5/A o wydajności 2.500 kglh, rok prod. 1988
Wymienioną ruchomość można oglądać w miejscowości

Przed przystąpieniem do licytcji

będzie

• cena szacunkowa 17.280,00 zł.
Rekowo gm. Puck w gosp. P. Dzierżęckiego.

pobierane wadium w wysokości 10% ceny szacunkowej.

Ponadto Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku informuje,
że posiada do sprzedaży z "wolnej ręki" ruchomości:
- zbiornik stalowy na paliwo typ V5 ? poj. 5 nr'
• przetwomfca typ SZUO 840 prod. 1978
-agregat sprężarkowy (spalinowy) rok prod. 1986
- agregat sprężarkowy (elektryczny) rok prod. 1987
- drukarki igłowe model CPF-136, fabrycznie nowe
- maszyna do szycia MINERWA ze stafem
- maszyny do szycia SINGER
- kserokopiarka INFOTEC 1101

(wsadowy, niewsadowy, wi6iy stalowe)

dojazd
:s.

- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 49 szt.
- 1 szt.

kształt wydłużony,

Nadleśnictwo
ogłasza

Dyrelccja ORBIS S.A.
Oddział

Hotel „Grand" w Sopocie

ogłasza

przetarg nieograniczony
na dzierżawę' kompletnej rozlewni
wody gazowanej, znajdujf1cej się
w budynku hotelu.

ofertowy przetarg nieograniczony na wykonanie projektów:

Produkcja

2. modernizacji i styliz.atji cr.ęści wnętrz hotelowych oraz korytarzy, hollu wej&iowego i pomieszczeń recepcji i biur w w/w ośrodku.

Bliższe dane o sprzedaży ww. ruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie Skarbowym przy
ul. Na Stoku 50, pokój 9 lub telefonicznie pod nr. 32-20-51 wew. 191.
Pierwszy Urząd Skarbowy zastrzega sobie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.
Komornik Skarbowy

80-504 Gdańsk-Westerplatte, ul. Pokładowa 9
(dojazd od ul. Sucharskiego)
tel. (058) 43-71-26, 43-71-27, tel./fax 43-71-28

Lipusz

(zieleń, trawniki, ogrodzenie, komunikacja);

- 1 szt.

NATYCHMIA STOWA!!

Maksymalna wydajność 800 -f-900 butelek
- - po). O, 3 I na godzinę.

"' 1. 2.agospodarowania terenu wokó! Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Sulęczynie przy ul Żeromskiego 15

- 3 szt.

PŁATNOSć GOTÓWKĄ

dojazd

Przeznaczone ww. nieruchomości do sprzedaży można oglądać i zapoznać się od poniedziałku do piąt
ku od godz. 9.00 do 13.00.
Wszelkie inforniacje można uzyskać w siedzibie masy upadłościowej St9czni im. J. Conrada - brama
Nr 2, tel. 37-37-81.
>;
Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 1995 r. o godz. IO.OO w siedzibie ma.~y upadłościowej.
Warnnkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
na konto masy upadłości Stoczni w BWP SA VO w Gdańsku Nr 616009-1791-2511 do godz. 10.30.
W przypadku, gdy żaden z uczestników nie zaoferuje ceny równej cenie wywoławczej, wadium przepada na rzecz masy upadłościowej Stoczni im. Conrada.
Podobnie wadium przepada na rzecz masy upadłościowej , jeżeli nabywca, na rzecz którego nastąpiło
przybicie uchyli się od zawarcia umowy i zapłaty w zakreślonym terminie.
Wadium złożone przez pozostałych uczestników przetargu, którym nie udzielono przybicia, zostanie
zwrócone bezpośrednio po przetargu na wskazane konto bankowe przelewem. a nabywcy, któremu udzielono przybicia zostanie zarachowane na poczet wartości zakupu nieruchomości.
Masę upadłości Stoczni podatek VAT nie obowiązuje.
Przetarg może być odwołany bez podania przyczyn.

Pierwszy

Usług

wydłużony,

5. Działka Nr 47/13 o pow. 3149 m' nic 1.abudowana, na ogrodzonym terenie, kształt zbliżony do kwadratu,
dojazd j.w., ogrodzenie o dl. 26,88 mb.
Cena W}'WYlaWCz;Lwynosi: 18 .315,OO noW)'cil złotych.

zawiadamia, że w dniach 9 i 1O października 1995 r. o godz. 11.00
na parkingu przy ul. Uczniowskiej 52 odbędzie się licytacja ruchomości:

Urząd Skarbowy w Gdańsku
.
zawiadamia, że w dniach 11 i 12 października 1995 r. o godz. 11.00 w Spółdzielni
, I ~ nych "ARGON" Gdańsk, ut. Sienna Grobla 16 A, odbędzie się licytacja ruchomości:

NAJWYZSZE

CENY W TRÓJMIEŚCIE

ul. Sienna 45

2. Działka Nr 6115 o pow. 4972 m' j.w. zabudowana: magazyn wielobranżowy !M6/ o pow. zabud. 1530 m',
place i drogi o pow. 2078 m'. ogrodzenie o długości 132 mb i oświetlenie zewnętrzne oraz działka Nr 6/6 o
pow. 77 m' z ogrodzeniem i oświetleniem zewnętrznym.
C.e!l.L.W)'WOlawcza wynosi: 138.180,00 nowych złotych.

UL. LESZCZYŃSKICH 9

Pierwszy
Skarbowy w

•

1. Działka Nr 6/14 o pow. 4967 m' o użytkowaniu wieczystym zabudowana:
wiata magazynowa Nr 2 tM4/ o pow. zabud. 632,4 m' i druga wiata magazynowa Nr 2 !M4!, ściany z siatki stalowej o pow. 716,1 m', place i drogi z betonu wylewanego, płyt z otworami i płyt drogowych o pow.
1730 m' oraz ogrodzenk: o długości 47,30 mb i oświetlenie zewnętrzne.
Cena~oławcza wynosi: 63.603,00 nowych złotych.

CZYSTOŚCI

ZAPRASZAMY

PŁACIMY

Ogłasza ustny przetarg publiczny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych
i nie zabudowanych z przekazaniem prawa' wieczystego użytkowania gruntów zapisanych w KW Nr 54862 nw. działek:

DZIĘKI

POSIADAMY

Gdańsku,

zawiadamia

SKUP ZŁOMU

Stocznia im. J. Conrada - Korzeniowskiego
w upadłości

KONSYGNACYJNY FIRMY HENKEL-ECOLAB

SKŁAD

S.A.

gów na wykonanie prac badawczych, projektowych,
pomiarowych oraz wykonawstwo robót remontowych
i inwestycyjnych,· są podawane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Portu Gdańsk
S.A. w Gdańsku Nowym Porcie, ul. Zamknięta 18, sala
nr 3 (świetlica).
Zapraszamy do współpracy.
R-514

L~~~-~-~~~~-~~-~-~--~~

TELEGRAM

Gdańsk

że informacje dotyczące aktualnych tematów przetar- .

I
I
I
I
I

ł

18855123

Zarzqd Portu

Projektv uwzgkg_niać muszą fakt zabytkowego charakteru budynku ośrodka (XIX-wieczny zespól dworsko-parkowy) a także
wypoczynkowo-rekreacyjnej funkcp obiektu.
Wizµ lokalnej ośrodka dokonywać można codziennie po uprzednim uzgodnieniu przyjazdu z kierownikiem ośrodka (tel. 81-51· I
" 11 wew. 60) Oerty przyjmowane są do dnia 15 października br. Wybór oferenta nastąpi w dniu 23 października br. o godz. IO.OO
wsiedzibie ośrodka.

częściowo

dla potrzeb hotelu.

Szczegółowych informacji udzieli kierownik Działu
Technicznego w godz. I 1.00-13.00, tel. 510041 wew. 28 I.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie
Dyrekcji, w terminie 1O dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
jak tez unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
18530/05

19059/ 09/ i

Urząd

Skarbowy
w Wejherowi e
podaje, że:

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 września 1995 r. zmarl w wieku 69 lat

szt ·M 1s-z1-1t
szv 'M 9~-oz-1v ·ial
OO' ZI - 00' l

Prof. dr. hab. med.

e1oqos

oo·~ I - oo· L ·id - ·uod :Cluu,(z:i

antywłamaniowe

EZ/TZ q,AUll!H>Opna ·rn

przeciwpożarowe

stalowe
aluminiowe
drewniane
tfoczone "PORTA#

~SO:l[O)P{Sl}l1PQ 86C:-Q8

1. dnia IO X 95 r. o godz. IO.OO w Komendzie Rejonowej Policji
w WeJberowie przy ul. Dworcowej 14 odbędzie się I licytacja samochodu osobowego marki Polonez 1,5 SLE bez nr. podwozia i silnika, przyjęty rok produkcji 1983 - cena wywoławcza 900 z!.

VINM.O.L'llflH VlllVM.LO OMON

W przypadku niedojścia do skutku [ licytacji w w/wym. dniu II licytacja w obu przypadkach odbędzie się w dniu 12 X 95 r. o godz. IO.OO.
,.
W/wym. ruchomości można oglądać w w/wym. dniach na pól godziny przed przystąpieniem do licytacji.
Przed przystąpieniem do licytacji należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poborcy skarbowemu w miejscu odbywania
się licytacji.
Bliższe infonnacje można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie - Dział Egzekucyjny, tel. 72-15-01.
R,24791,

Rozłąka jest naszym losem,
spotkanie naszą nadzieją, pamięć o Tobie
będzie żyła wiecznie, ona nigdy nie skona.
Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy,
że w dniu 27 września 1995 r.
przestało bić serce ukochanego Męża,

Ojca i Dziadka
ś.

t

t p.
MARIA BAŁŻEWSKA
ś.

Msza św. żałobna odbędzie się dnia
3 października 1995 r. o godz. 13.00 w kościele św. Jadwigi.
Pogrzeb tego samego dnia na cmentarzu
w Nowym Porcie o godz. 13.45.

Kmdr. ppor. w stanie spoczynku

WITOLDA

MUSIAŁA

p.

składają

BOGUSŁAWA

Pracownicy Firmy "Bajart".

MYSŁOWIECKIECiO
Powiadamiamy, że msza święta żałobna
zostanie odprawiona w dniu
3 października 1995 r. o godz. 10.00
w kościele św. Józefa w Gdyni-Leszczynkach.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 11.00
na cmentarzu Witomino.
Pogrążona

w smutku
Rodzina

190S&18SJ07

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ

tel.Aax31- 80-62, tel. 31-50-41

ROZtĄKA JEST NASZVM

w. 169, 207

LOSEM, SPOTKANIE

NASZĄ NADZIEJĄ, PAMIĘĆ O TOBIE BĘDZIE

tvtA WIECZNIE, ONA NIE SKONA

I

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci Naszego Przyjaciela
Profesora Doktora Medycyny

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy,

że w dniu 27 września 1995 r.

przestało bić serce ukochanego Męża,

Ojca i Dziadka
ś.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku
Rodzina

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie Zmarłego

Wyrary serdeanego współczucia Rodzinie składają
Rektor, Senat, Dziekan, Rada Wydziału Lekarskiego
i spoleanoll Akademii Medycznej w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 2 października 1995 r. o godz. 14.00
na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.

GDAŃSK
ul.Targ Drzewny 317

STALREM, Gdańsk-Wrzeszcz

28 września 1995 r. po długiej chorobie zmarła
w wieku 74 lat nasza kochana Mama, Teściowa i Babcia

OGŁOSZEŃ

BI U RO

Partyzantów 20, telJfax 460-9n

(Pierwsza rejestracja)
2. w dniu 10 X 95 r. o godz. 12.00 na parkingu przy Urzędzie Skarbowym
w Wejherowie ul. 12 Marca 195 odbędzie się I licytacja samochodu do- '
stawczego marki Volkswagen Transporter o poj. 1,6 litra - benzynowy,
rok produkcji 1980 - cena wywoławcza 3375 zł.

WIECZOR

EZ'i·ldiUl

wGERDA STAR"

t p.

BOGUSŁAWA

OSKARA JANAKAU
w głębokim smutku łączą się z Rodziną
pracownicy
Fabryki Samochodów Osobowych
ZON Gdynia.

MVSŁOWIECKIECiO
Powiadamiamy, że msza święta żałobna
zostanie odprawiona w dniu
3 października 1995 r. o godz. 1O.OO
w kościele św. Józefa w Gdyni-Leszczynkach.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 11.00
na cmentarzu Witomino,

22

Z powodu nagłego zgonu w dniu
1995 r. naszego Pracownika

września

ZDZISŁAWA CZYŻAKA
szczere wyrazy współczucia Rodzinie

w smutku ;

Zmarłego składają

Rodzina "
1908111aS101 Prosimy o nieskładanie kondolencji.

Kierownictwo oraz Koleżanki i Koledzy
z Firmy Lever-Polska w Baninie.

Pogrążona

Dr. n. med. ALFREDOWI JANKAU
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci BRATA

Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Poruszeni
ś.

OSKARA ALEKSANDRA JANKAU

OJCA

chirurga

Pani ALICJI Wl~NIEWSKIEJ
składają
Zarząd, Rada Nadzorcza.
Współpracownicy
Lekarskiej Spółdzielni Medycyny

t

p.

OSKARA JANKAUA
składają

18940/07

nagłą śmiercią

Prof. dr hab# med.

Prof. dr. med. habil.

Specjalistycznej w Sopocie.

OSKAR JANKAU

za~użOlly, wieloletni nauczyciel akademicki, ktćty prm szereg lat prowadzH pla<ćw1cę
dydaktyaną dla studentów naszej uaelni w Szpitalu Morilcim im. PCI( w Gdyni· Redłowie
pełniąc tam równocześnie funkcję ordynatora Oddziału Chirurgianego.
Był doskOllalym, pełnym poświęcenia lekarzem ctiirurgiem,
któremu zawdzięaa życie i mrowie wielu ctiorych.
Pozostanie w naszej pamięci jako serdeany Przyjacie~
ogromnej pracowitolcl i wielkiego serca Człowiek

Dyrektor i Pracownicy
I 0/PBKS SA w Gdyni.

byłego

Kierownika Kliniki Chirurgii Urazowej
Akademii Medycznej w Gdańsku,
serdecznego Przyjaciela i Człowieka Wielkiego Serca,
żegnamy Go z wielkim żalem i w głębokim smutku.
Składamy wyrazy współczucia Rodzinie.
Zespół Kliniki Chirurgii Urazowej

i

i

Gdańsk, tel.lrax 31-80·62, tef. 31-50-41 w. 169 w godz. 8. 00-18. OO, fax46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tef. 51-54-55 w godz. 8.00·16.00; Elbllfg, tel.lfax 32-70-94, tef. 33.54.09
w godz. 8.00·16.00; PruszczGdllń11/d, tef.lrax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tef.lrax 31-63-26 w godz. 8.00- 16.00; Starogard Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00- 16.00
MM
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Derby koszykarek: Start Gdańsk • Warta Gdynia 63:95

Tomasz Gollob znokautowany przez Boyce'a

·else

H s

••
ffll

z

jako ze wcześniej zrezygnował z
jazdy Rockanlsson, zwycięstwo
bez konieczności rywalizowania
na torze przypadlo.Knudsenowi.
Soyce jako drugi wykluczony po
Gollobie zawodnik zajął drugie
miejsce. Nasz reprezentant sklasyfikowany zatem został jako
trzeci i tym samym nie zapewnił
sobie miejsca w przyszłorocz
nym cyklu GP - ale zrównał się
zaledwie punktowo z Henką Gustafssonem. Obaj zgromadzili po
73 pkt, ale tylko jeden z nich
mógł wywalczyć miejsce w
ósemce. Siedmiu zawodników
dorobek punktowy miało bowiem większy. Polak przystąpił
zatem do dogrywki, ale mimo
dobrego startu przyjechał ostatni. Zatem w październiku br.
trzeba będzie jechać do Lonigo
na GP Challenger.
Gollob wrnz z Boycem zostali
ukarani. Australijczyk za swój
czyn będzie musiał zapłacić
1500 franków szwajcarskich kary. Zawodnicy na czele z Samem
Ermolenko, zapowiedzieli że solidarnie z własnej kieszeni złożą
się na pokrycie tej sumy. Polak
również nie został pominięty i
jak stwierdzono za lekceważenie
ostrzeżeń sędziego (za zbyt ostrą
jazdę w 18 wyścigu, kopanie
Knudsena przy taśmie startowej

Fot. Maciej Polny

Duńczyk Hans Nielsen wywalczył czwarty w swojej karle·
rze tytuł indywidualnego mistrza świata na iuilu. W ostał·
nim tumieju tegorocznego cyklu Grand Prix na londyńskim
stadionie Hackney pojechał rozluźniony i zajął dopiero szó·
ste mlelsce, fednak uzyskana wcześniej przewaga nad rywa·
loml pozwoliła zachować pierwszą lokatę. Nie zmieniło się
takie nic na drugim miejscu, na którym pozostał Szwed To·
ny Rlckardsson. Natomiast największą niespodzianką był
słaby występ Anglika Chrisa Louisa, który po zawodach w
Anglii spadł ai na siódme miejsce w generalnej klasyfikacfi.

'

Polscy kibice oczekiwali, że cego w pierwszą lokatą z Boylwi pazur pokaże jedyny nasz za- cem. Australijczyk zapozna! się
z nawierzchnią toru, a po chwili
wodnik. startujący w gronie najlepszych Tomasz Gollob . Nie- skierował się w okolice startu.
stety, bydgoszczanin poza dwo- gdzie wymierzył, jak sam później powiedział sprawiedliwość
ma udanymi wyścigami w pozoPolakowi - Gollob, już w postałych popełnia! te same c o
przednich turniejach był zagrowcześniej błędy, czyli odjeżdżał
żeniem dla innych zawodników zbyt daleko od krawężnika i rystwierdzi! potem Boyce. - PręLykancko atakował rywali . Zdodzej czy późriej ktoś podobnie
był w sumie 7 pkt , co dało mu
zaledwie możliwość udziału w jak ja nie wytrzymałby i przylofinale C, dodajmy od razu nie- żył Polakowi. Był to odruch bezzbyt dla niego szczęśliwym wy- warunkowy, który j ednak nie powinien mieć miejsca - zako1\ścigu. w którym doszło do niecodziennej sytuacji. Na początku czyi
drugiego okrążenia k~icę,qgJ,~-"' 1 '? '-;'yscigu tego, wykluczeni
darni kolizję Polaka rywalizują- ' zostali zatem obaj zawodnicy. A

Wyścig

Pechowo jeździli wielcy czyli
Nielsen i Rickardsson. Ten drngi
z bolącą ręką z trudem dotrwał
do końca. Powodzeniem na tomiast zakończył się atak na brą
zowy medal Sama Ermolenki ,
dla którego początek cyklu GP
był raczej mało udany.
Wyniki: I. Greg Hancock
(USA). 20+13 (3.3.2,2,3); 2.
Sam Ermolenko (USA) 18+ I 2
(2,3,2,3,2); 3 . Mark Loram (Anglia) 17+ I J (3,3, 1,2,2); 4. Henka
Gu~tafsson (Szwecja) 16+ 12
(3,2,1,3,3); 5. Billy Hamill
(USA) 15+7 (2,2.1,1,1); 6. Hans
14+9
(Dania)
Nielsen
(w,1,3,3.2); 7. Gary Havelock
(Anglia) 13+ 1O (I ,O ,3 ,3 ,3 ); 8. Jason Crump (Australia) 12+ 11
(3,3J,2,0); 9. Tommmy Knudsen (Dania) 11+7 (2,1,2,1 ,I); 10.
Craig Boy ce (Australia) I 0+5
(2,2.1,0,0); 11. Tomasz Gollob
(Polska) 9+7 (0,2,3,1); 12. Tony
Rickardsson (Szwecja) 8+4
(w,l,0,0,3); 13. Chris Louis (Anglia) 7+3 (d,0,2,1 ); 14. Marvyn
Cox (Anglia) 6+4 (1.0,0,2,1 ); 15.
Mikael Karlsson (Szwecja) 4+4
(l,J.0,0,2); 16. Andy Smith (An·
glia) 3+0 (0,0,0,0,0); 17. Jan Staechmann (Dania) 2+ns; 18. Josh
Larson (USA) I +ns.
Końcowa kolejność GP: 1.
Nielsen 103, 2. Rickardsson 88,

Koszykarki Startu Gdańsk
w derbach Trójmiasta prze·
grały z Wartą Gdynia 63:95
(31 :40), Dla plerwszoligo·
wego beniaminka najwięcej
punktów (23) zdobyła Mał·
gorzała Bukowska, a dla
Warty Olga Pantelef ewo
(30). Gdańszczanki wystąpi·
ły bez Marzeny Frąszczak, a
w zespole gdyńskim nie mo•
gła zagrać Lucyna Mrvk.

Wyścig barażowy

I. 62,4 Crump. Ermolenko, Cox, Louis def.
2. 62,9 Gustafsson, Knudsen. Karlsson, Gollob
3. 63,4 Loram, Boyce, Nielsen wyk., Rickardsson
4. 62.8 Hancock, Hamill, Havelock, Smith
5. 62.5 Loram. Hamill, Knudsen, Cox
6. 62,7 Crump. Gustafsson, Rickardsson, Ha"elock
7. 63,6 Ermolenko, T. Gollob, Nielsen, Smith
8. 63,3 Hancock, Boyce, Karlsson, Louis
9. 73 ,8 Nielsen, Hancock, Gustadsson, Cox
IO. 64,2 Crump, Knudsen, Boyce, Smith
11. 64,4 Havelock, Ermolenko, Loram. Karlsson
12. 64.2 T. Gollob, Louis, Hamill. Rickardsson
13. 64,4 Havelock: Cox,Gollob, Boyce
14. 64.1 Nielsen, Crump, Hamill. Karlsson
15. 63,4 Ermoknko, Hancock . Knudsen, Rockardsson
16. 63,5 Gustaffson , Loram, Louis, Smith
17. 63,6 Rickardsson, Karlsson, Cox. Smith
18. 62,9 Hancock. Loram, Gollob, Crump
19. 62,9 Gustafsson, Ennolenko, Hamill, Boyce
20. 63,6 Havelock, Nielsen, Knudsen, Louis

Sędziowali: Wacław

Wii Dariusz Kowalczyk (Wrocław). Widzów
ok. 300 - komplet.
Dwugłos trenerów: Tadeusz
Ruciński (Warta) - Chwała
Startowi za podjęcie walki i
utrzymywanie kontaktowego
wyniku w pierwszej połowie
spotkania. Końcowy rezultat
jest odzwierciedleniem różnicy
poziomów, jaka dzieli nasze
zespoły . Nie wiem. czy udało
nam się dzisiaj zadowolić kibiców, ale powinniśmy cieszyć
się, że w Gdańsku są derby.
Sądzę, że Start stać na utrzymanie się w lidze.
Włodzimierz Augustynowicz (Start) - Wynik odzwierciedla różnicę pomiędzy zespołami. Warta będzie grała o mistrzostwo, a my, o utrzymanie
się w lidze. Przegraliśmy ten
mecz „na desce". Obecość Frą
szczak z pewnością zmieniłaby
obraz gry, choć nie na tyle.
abyśmy mogli odnieść zwycię
stwo. Momentami nawiązywa
liśmy jednak równorzędną walkę i dlatego wierzę, że ze słab
szymi zespołami będziemy wygrywać, oraz że uda nam się
utrzymać w lidze .
Kierownictwo sekcji koszykówki Startu spisało się znacznie gorzej ext swych zawodniczek. Czyżby przygotowanie
tendencyjnnego programu pochłonęło mu tyle inwencji, że
zapomnieli o przedstawicielach
mediów, którym przyszło pracować w wyjątkowo trudnych
warunkach. W rogu hali przy
jednej szkolnej ławce o gabarytach dostosowanych do potrzeb niższych klas podstawówki zdążyli usadowić się jedynie ci, którzy przybyli najwcześniej, a więc dziennikarz
TV Gdańsk i nirej podpisany.
Pozostali, albo „załapali" się
na jakieś krzesło, albo musieli
podpierać ściany. O robieniu
jakichkolwiek notatek mogli
sobie tylko pomarzyć.

Adam Suska

Wderbach Trójmiasta Start pr:.egral z Wartą 63:95. Na ziemi Elwira Augustynowicz,
a nad nią tr::,· koszvkarki Warty: Beata S~am)yer, Lubow Szwecowa i Beata Sliwka.

Fot. Maciej Kostun

·

no. Na topie znalada się Sparta PolSat,
którei hegemonia trwa od trzech lat.
Drugie miejsce zajął od kliku sezonów
typowany do dotego medalu Apator To·
ruń, a trzecie i to jest chylaa niespodzian·
ka, Polonia Bydgoszcz. ,,Czarnym ko·
niem" mógł się okazać beniaminek, pil·
ska Polonia. Całkowicie natomiast zawio·
dlo Wylarzeie Rafineria.

1. SPARTA POLSAT WROCŁAW - 28
pkt. (+191). Wypożyczenie za 1 miliard starych zł. z Zielonej Góry juniora Piotra Protasiewicza okazało s ię strzałem w dziesiątkę .
„Protaś" w ubiegłym sezonie odniósł dwie
ciężkie kontuzje. ale się pozbiera! i błyszczał
na ligowych torach. Preze s Sparty Andrzej
Rusko zapowiedział, że ma już słowo Protasiewicza odnośnie pozostania we Wrocławiu .
A jakie atuty miała Sparta? Przede wszystkim regularnie punktującego Tommy Knudsena, trzeciego zawodnika naszej ligi. Przy
nim skutecznie jeździł Dariusz Śledź i Piotr
Baron , dla którego był to ostatni sezon startów w gronie juniorów . W prz:yszlym sezonie lukę po nim wypełni najprawdopodobn iej
Robert Dados (Motor Lublin), którego wypożycze nie jest tylko kwestią tygodni. Może
dojdzie także zawieszony na osiem miesięc_y
za jazdę pod wpływem alkoholu Sławomir
Drabik z Włókniarza, który raczej nic widzi
szans na porozumienie z prezesem często
chowskiego klubu i trenował nawe t we Wrocławiu .

Knudsen 2.62, Topinka 2.20, Protasiewicz
2.12, Śledź 2.10, Baron 2.02, Załuski 1.68,
Crump 1.67, Bardecki 1.67, Jankowski 1.33,
Lech 1.24 Zieliński 1.13, Szuba O.57.
2. APATOR ELEKTRIM TORUŃ - 26
(+148). ,.Anioły" z powodzeniem mogły stanąć na najwyższym stopniu podium, ale w
decydującyc h momentach zawod z i! Mark
Lorarn. Kłopoty sprzętowe nękały cały czas
Krzysztofa Kuczwalskiego . Za braki~ ta~że
wartościowych rezerw . Tomasz Św1ątkie-

wicz już przed sezonem doznał przykrej kontuzji . Do Piły odszedł inny młod zieżowiec
Waldemar Walczak. Aktualnie zanosi się na
kolejne ubytki. O przejściu do Grudziądza
bądź Bydgoszczy myśli Jacek Krzyżaniak.
Loram 2.49, Bajerski 2.14, Charczenko
2.00, Kowalik 1.92, Krzyżaniak 1.84, Kuczwalski 1.58, Jaguś 1.57, Derdziński 1.04,
Bednarski 1.00, Kościecha 0.78.
3. POLONIA JUTRZENKA BYD GOSZCZ - 24 (+210). Fachowcy nie dawali
wielkich szans temu zespołowi na medal.
Tymczasem zakontraktowanie w miejsce Sama Ermolenki Szweda Henki Gustafssona to
strzał w dziesiątkę. Ponadto trafnym posunięciem okazało się wypożyczenie trzech
młodzieżowców - Kwiecińskiego, Poprawskiego i Łęckiego, którzy w ważnych meczach (patrz spotkanie z Wybr zeże m w
Gdańsku) potrafili dokładać cenne punkty .
Poloniści przede wszystkim znakomicie spisywali s ię na własnym torze , gdzie komplety
punktów zdobywa! nawet Waldemar Cieśle
wicz.
T . Gollob 2.68, Gustafsson 2.53, J. Gollob
2.14, Smith 2.06, Cieślewicz 1.99, Kwieciń
ski 1.33, Rzepka 1.03, Poprawski O,98, Łęcki
0.87, Malak 0.43, Sokołowski 0.40.
4. POLONIA PIŁA - 23 (+59). Siła pilan
tkwiła w znakomicie dysponowanym Hansie
Nielsenie i młodym Rafale Dobruckim. Sła
biej niż oczekiwano spisywał się Waldemar
Walczak . Reszta zespołu określana przez
niektórych ze względu na wiek „dziadkami",
poza Janem Krzystyniakiem. pójdzie w przyszłym roku najprawdopodobn iej w odstawkę.
Mówi się o odej śc iu Okupskiego, Korbela,
Kasprzaka i Gały. Podtrzymany może zostać
obrany wcześniej kierunek transferowy na
Gorzów. Na pilskim torze trenował ju ż Marek Hućko. Ponadto na poważnie myśli się o
Robercie Dadosie, ale czy Piła będ zie w stanie przebić Spartę.
Nielsen 2.77, Dobrucki 221, M. Karlsson
1.82 , Krzystyniak 1.76, Walczak 1.57, Okupski 1.42, Gała 0 .95, Kaspnak 0.94, Korbel

- Star Starachowice 71 :60
(45:29).
Tabela po trzech kolejkach.
6 246-208
I . Olimpia
5 276-211
2. Warta
5 244-223
3. Wisła
5 239-220
4.ŁKS
5 224-213
5. Pabianice
5 226-221
6. Stilon
5 224-221
7 . Ślęza
5 183-188
8. Włókniarz
4 222-208
9. AZS Poznań
4 228-235
10. Polonia
4 212-233
11. Star
4 209-231
12. AZS Toruń
3 179-233
13.Start
14. AZS Rzeszów 3 194-261

ruń

* * *

Do sensacji doszło w Warszawie, gdzie miejscowa Polonia pokonała aktu alnego mistrza Polski , ŁKS Łódź 91:87
(44:40), Stołeczne koszykarki
do zwycięstwa poprowadziły:
Katarzyna Dulnik (24 pkt.) i
Monika Wołowska (15).
Pozostałe wyniki: AZS Poznań - Włókniarz Białystok
77:56 (43:28) . Włókniarz Pabianice - Wisła Kraków 78:68
(42:39), Ślęza Wrocław - Stilon Gorzów 79:76 (44:39) ,
AZS R zeszów - Olimpia Poznań 67:82 (36:49), AZS To-

W li lidze koszykówki: GKS Wybrzeże -Astoria Bydgoszcz 87:65

Boks

erw owy po zq
Kwaśniewski, skuteczny
był Radosław Czerniak i Jan Ka-

Andrzej
raś.

f<

1 >-,n,,-, ''I>

0.89, Kowalski 0.46, Pionke O.OO, Andruszkiewicz O.OO.
5. UNIA TARNÓW - 22 (+128). ,,Jaskół
ki" znacznie obniżyły loty w porównaniu z
ubiegłym sezonem. kiedy w Tarnowie świę
towano tytuł drużynowego wicemistrza Polski. Pewien wpływ na to miało osłabienie si.ly rażenia ze strony pary młodzieżowej . Do
grona seniorów prze s zedł Mirosław Cierniak, który zaliczył znakomity sezon. Jego
skuteczna jazda. także w lidze duńskiej została zauważona na Wyspach Brytyjskich. O
pozyskanie tarnowianina stara się Middlesbrough. Cierniaka nie był w stanie zastąpić
najmłodszy z klanu Rempałów - Tomasz.
Osłabieniem dla unistów była także kontuzja
Grregona Mroza. który długo pauzował.
Rickardsson 2.53, J. Rempała 2.16, Cierniak 2.12, Nagy 2,04, G. Rempała 1.93, Wardzała 1.30, Kużdżał 1.27, Mróz 1.06, T .
Rempała 1.05, Wawrzonek 0.91, Mikuta
0.67.
6. STAL MICHAEL GORZÓW - 18
(+71). Tak niska lokata gorzowian to spore
zaskoc zenie tegorocznych rozgrywek. Stali
nie wiodło się już od poc zątku sezonu. Zwolniono nawet trenera Stanisława Chomskiego,
który szybko znalazł zatrudnienie w Pile. Zastąpił go Mieczysław Woźniak, ale niewiele
zdziała!. Doszły do tego jeszcze nieporozumienia na linii zawod nicy - działacze i absencja Billy Hamilla w bardzo ważnym meczu ze Spartą PolSat 15 sierpnia br. Amerykanin podobno mógł przyjechać , ale zlekceważy! gorzowskich sterników, w skutek czego zrezygnowano z jego usług do końca sezonu.
Larsen 2 .60, świst 2.48, Hamill 2.21,
Hućko 2.08, Franczyszyn 1.76, Paluch 1.65,
Flis 158, Staszewski 1.11, Moskwiak 1.00,
Louis 1.00, Rembas 0.94, Nizioł O.OO.
7. STAL VAN PUR RZESZÓW - 14 (83). Rewelacyjny początek beniaminka i korzystny układ spotkań zweryfikował szanse
na wysokie miejsce w dalszej części sezonu.
W Stali brakowało zdecydowanego lidera
wśród zawodników krajowych . Z obcokra-

I

Po meczu trener Prabucki po-

wiedział:

- Cieszę się ze zwycięstwa i jego rozmiarów. Oczywiście, chcielibyśmy tak wysoko wygrywać w
każdym meczu, ale nie oznacza to
wcale, że siedziałem na ławce
spokojnie i nie dostrzegałem błę
dów moich zawodników . Szczególnie w pierwszej połowie popel·
niliśmy ich stanowczo za du żo.
Na pewno mamy jeszcze nad
czym pracować .
W pozostałych meczach padły
rezultatv: Noteć Inowrocław - Polonia Warszawa 84:73. Kotwica
Kołobrzeg - Czami Słupski 8 I :84,
Stal Ostrów - OKSiW Pleszew
!08:66, AZS Koszalin - Obra Kościan 87:86. W tabeli z kompletem trzech zwycięstw prowadzi
Noteć. a Wybrzeże znajduje się na
9. miejscu

Janusz Woźniak

Podsu·mOwu·emy tegoroczne rozgrywki ekstra kasy żuż owe··
Zakończył się koleiny sezon i uilowy.
Większych niespodzianek nie zanotowa·

k1

śniewski (Łódź)

Polny

po wyścigu

I

Tę ostatnią udanie zastąpiła
Beata Śliwka, a tej pierwszej w
Starcie zastąpić nie było komu.
Nie miało to jednak decydują
cego wpływu na końcowy wynik. Póki co, oba zespoły dzieli
jeszcze spora różnica klasy.
Koszykarkom Startu należą się
słowa uznania za ambitną walkę w całym spotkaniu i utrzymywanie w miarę wyrównanego wyniku niemal przez całą
pierwszą część meczu. Po rzutach Bukowskiej (zdobyła
pierwsze 12 pkt. dla swojego
zespołu) Start prowadził 2:0 i
4:2 oraz wyrówna! na 12: 12.
Od tego momentu jednak inicjatywę przejęła Warta, a konkretnie doskonale dysponowana rzutowo Pantelejewa. Dzię
ki jej dynamicznym wejściom
pod kosz. gdynianki objęły
prowadzenie 31 : 19. Wtedy jeszcze raz Bukowska (18 pkt,
do przerwy) poderwała swój
IW"'""""""""-"'°'"''W"""'"'*'"' "' """''°"'~"""""''?,="".a,""'' ' """'-""'--,s,'°">0'"'""'"' """'"'l zespól do energiczniejszej walWyścigi finałowe
ki i na 2,5 min. przed zakoń
czeniem pierwszej polowy
Finał ,,D" - 63,8 Louis, Cox, Karlsson, Smith
Warta prowadziła tylko 31 :29.
Finał „C" - 64,l Knudsen, Rickardsson - ns, Golob - wyki. ,
Jednak końcówka tej części
Soyce - wyki. Knudsen zdobywa pierwsze miejsce bez walki .
gry, jak i niemal cala druga odNa trzecim luku prowadzący Gollob podjeżdża tylnym kołem
słona należała już do faworyBoyce'a, który upada na tor. Australijczyk szybko się podniósł
tek. które zasłużenie odniosły
i podbiegł do znajdującego się blisko linii startowej Polaka.
Wymierzy! mu jeden ~ios. prosto w _szczękę. Nasz repr~zen~ant 1 wysokie zwycięstwo (95:63).
Start: Buko wska 23 pkt.,
upadł na tor i długo się me podnosi!. Po upływie p1ęcrn mmut i I
Gajewska 14. Mechlińska 10,
wstał i z boląc~m prawyi:n okiem ~- akompa_niamenc!~ gwi- j
zdów pubhcznosc1, wędruje do parkmgu, gdzie za swoJ czyn ~ Balau 6, Koszałka 4, Augustypoklepywany jest Boyce. który został wykluczony jako drugi. i now icz 2, Golemska 2, Jóir. źwiak 2 oraz Nowosadzka i
Finał ,,B" - 64,1 Havelock. Nielsen. Hamill. Crump - up.
i1 Gołuńska po O.
Finał ,,A" - 62,5 Hancock, Errnolenko. Loram, Gustafsson.
Warta: Pantelejewa 30, Ro'""'"""'"'""""'"""_I i.ck 15, Szwecowa 12, Najmo- Gustafsson, G~llob. ''"'"'"'
wicz 10, Owczarenko 10, Szaw wyścigu 22) i sprowokowanie 3. Ennolenko 83, Hancock 82, 5. myjer 7, Śliwka 5, Szumska 4,
Boyce' a, który rzekomo nie Harnill 80, 6, Loram 77, 7. Louis Błażkiewicz 2 i H. Olęcka O.
77, 8. Gustafsson 73. 9. Gollob
udałby się w jego stronę, gdyby
ten zamiast zjechać do parkingu, 73, 10. Knudsen 67, 11. Boyce
nie podjechaiby na miejsce star- 60,12. Cox 54, 13. Havelock 45,
tu. Gollob wyłuska ze swojej 14, Smith 38, 15. Staechmann
kieszeni IOOO franków. I chyba 23, 16. M . Karlsson 17, 17. D.
jest to zbyt dużo, biorąc pod Karlsson 16, 18. Riss 16, 19.
Crump 12, 20. S iedź 10, 21.
uwagę skandaliczne zachowanie
Gunne~tad 9, 22. Larsen 7, 23,
Australijczyka.
Po ro pierwszy w tym sezonie przed własną publicznością
W sumie zawody były kiep- Leiter6.
NCD w wy śc igu I Jason wystąpili ll·ligowi koszykarze GKS Wylarzei e. Ta premiera
skim spektaklem, który najwyrabyła vdana. Wylarzeie pokonało Astorię Bydgoszcz 87:65
źniej popsuł padający non stop , Crump - 62A. Widzów.et 9 ty;;.
deszcz. Organizatorzy przygoto(38:32).
wali także zbyt twardy tor, przez
12 minut mnożyły się błędy, a wyGKS Wybrzeże: Kwaśniewski
co walki było jak na lekarstwo.
Maciej
19 pkt, Karaś 13, Sienkiewicz IO, nik oscylował w granicach remiCzeczuro 29, Czerniak 14, Skow- su. Dopiero od 15. minuty podopieczni trenera Adama Prabuckieroński 2, Stec, Gajewski, Mróz
Astoria: Skiba 15, Gierszewski go uzyskali kilkupunktową prze6, Radziwon 23, Małecki 13, Bat- wagę, którą utrzymali do przerwy.
P oczątek drugiej części gry
kowski 4, Specjał 4
przyniósł już znacznie lepszą grę
Gdańszczanie do tego meczu
gospodarzy. Mniej by ło błędów,
przystąpili zdenerwowani. W I
kolejce tego sezonu nie pojechali więcej płynności poszczególnych
do Gliwic , bo drużyna Carbo wy- akcji i wreszcie celne rzuty. Nic
więc dziwnego, że w kolejnych
cofała się z rozgrywek, w Il przegrali na wyjeździe z Polonią Wat- minutach rosła przewaga gd ań
szawa, chociaż przez większą szczan. W 27. minucie prowadzili
oni 49:37, w 30. min. 61:47. a w
część meczu mieli przewagę. Było
35. 70:53. Bohaterem tej części
więc jasne, że z Astorią są wręcz
gry był niewątpliwie Vadim Czeskazani na zwycięstwo.
Ta świadomość wyraźnie zde- czuro, który aż siedmiokrotnie trafia! za 3 pkt.
prymowała gdańską drużynę, i to
Wśród gdańszczan obok wsponawet tych najbardziej doświad
czonych koszykarzy. Nic więc mnianego ju ż Czeczury. dobrze
Bohaterowie sknnda/u, Tomasz Gol/ub i Australijczyk Greg Boyce Fot. Maciej Polny dziwnego, i ż prlCz pierwsze IO - zaprezentował się doświadczony
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Korespondencia własne z Londynu

Hans Nielsen • ~uż]o11.y mistr: świata
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mimo wszystko z Robertem Sawiną, który
zapowiedział jednak zakończenie kariery ze
w zględu na brak sponsora . Coraz głośniej
mówi się natomiast o odejściu (Pila bąd ź
Grudziądz) Jarosława Olszewskiego , Jacka
Woźniaka i wypożyczeniu Jacka Kalinowskiego . Kto w zamian? Trwają rozmowy.
Być może szczegóły poznamy wkrótce.
katę.
Schofield 2.33, Olszewski 2.02, Stenka
Andersen :2.39, Adorian 2.17, Wille 1.68,
Norris 1.82, Sawina 1.75, Cox 1.74,
1.83,
Ślączka 1.65, Kuciapa 1.56, Winiarz 1.48,
Woźniak 1.57 , Jacek Kalinowski 0.86, 'Że
Gancarz
1.07,
Petranow 1.33, Trojanowski
browski 0 .84, Dubicki 0.71, Światłowski
0.93, Sitek 0.90, Zaborniak O.OO.
8. WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - 14 0.67, Buczyński 0.11, Bogdański O.OO.
10. MOTOR LUBLIN - 3 (-422). Zdecy(- 167). O pozostaniu Włókniarza w ekstraklasie zadecydowały przede wszystkim mini- dowany outsider. Ju ż przed rozgrywkami
malne zwycięstwo z Wybrzeżem w Gdańsku mówiło się o olbrzymich kłopotach finansoi wysoka wygrana nad tym ze społem u sie- wych Motoru. Potem doszły jeszcze kontuzja
bie. Poza tym częs tochowiani e niczym Roberta Juchy, problemy z prawami jazdy .
szczególnym się nie wyróżnili, no może poza Aby tylko nie płacić kar związanych z walpokonaniem pod Jasną Górą bydgoskiej Po- kowerami , lublinianie wypożyczyli kilku zalonii. Wśród podopiecznych Marka Cieślaka wodników z Ostrowa i Bydgoszczy. przez co
zawodzili „rutyniarze'' - Janusz Stachyra i uda ło się im się dojechać do końca . Ale czy
Eugeniusz Skupień . Dobry sezon zaliczyli Motor wystartuje w rozgrywkach II ligi?
,.młodzi" Sebastian mamek i Rafał Osumek.
Wiele osób wróży koniec żużla w Lublinie,
O nich z pewnością będ z iemy słyszeć na tym bardziej że Kraków kusi Marka Kępę, a
żużlowych torach . Inna sprawa, że w poło
Wrocław i Pila Roberta Dadosa.
wie ro zg rywek zawieszo ny zosta ł lid er
Adams 2.19, Kępa 1.91, Mordel 1.50, Da,,lwów" Sławomir Drabik.
1.36, Latosi 1.07, Muszyński 1.04, Jucha
dos
Parker
1.83,
Staechmann
2.42,
Screen
Słowiński 0.71, Szewczyk 0.69, Gar0.83,
1.73, Drabik 1.72, s. mamek 1.63, Stachyra
1.53, Osumek 1.42, E . Skupień 1.39, Ko- sztka O.67, Staszek O.62, Pietsch O.35, Piszcz
ciemba 1.14, Rachwalik 0.87 , Pietrzyk 0 .86, 0.33, Pawelec O.OO, Głód O.OO.
P. mamek0.81,Szulc O.OO.
9. WYBRZF.ŻE RAFINERIA GDAŃSK 8 (-135). O gdańskim zespole już niejedno· TOP 1 ekstraklasy:
krotnie pisaliśmy. Przyczyn, że uważany za
Nielsen (Polonia P.) 2.77
Hans
I.
jednego z faworytów ekstraklasy zespól
Gollob (Polonia B.) 2.68
Tomasz
2.
złe
od
Począwszy
.
wiele
jest
ligi
spadł do Il
Knudsen (Sparta) 2.62
Tommy
3.
go przygotowania do sezonu w postaci spa4. Tony Rickardsson (Unia T.) 2.53
ringów, poprzez słabą dyspozycję obcokra5. Henrik Gustafsson (Polonia B.) 2.5 {
j owców (najsłabsi w całej ekstraklasie) i
6. Mark Loram (Apator) 2.49
skończywszy na nieporozumienia ch we7. Piotr Świst (Stal G.) 2.48
wnątrz klubowych . Prezes sekcji żu żlowej
8. Joe Screen {Włókniarz) 2.42
w
jednak
zapowiada
Stefan Chrzanowski
Brian Andersen (Stal R.) 2.39
9.
przyszłym roku walkę o awans. Prawdopo10. Rafał Dobrucki (Polonia P.) 2 .21
dobnie z Dariuszem Stenką, Markiem Derą i

jówców wyróżnił się Duńczyk Brian Anderssen, którego występy w lidze brytyjskiej czę
sto kolidowały z me czami Stal i. Wię cej
spodziewano się po Węgrze Zoltanie Adorianie. Rzeszowianie to jednak zespól perspektywiczny. Czas pracuje na korzyść Wilka .
Kuciapy, Winiarza czy Trojanowskiego i w
przyszłym sezonie zanosi się na wyższą lo-

Maciej Polny

O

RenomaStari
etman 14:6·

Pięściarze Renomy Start
Elblqg konsekwentnie reali•
zują plan awansu do twono·
-nei od nowe,o sezonu eks·
traklasy pięśc1arskief. Dobrze
przygotowoni do meczu z
Hetmanem Białystok, odnieśli
zasluione zwycięstwo.

Wyniki walk od muszej do
gospodarze na pierwszym miejscu: Danielowi Zajączkowskiemu w II starciu został poddany Dariusz Gierasiń
ski , Władimir Zubulin nie dopuszczony do walki przez lekarza oddal punkty walkowerem
Marcinowi Walasowi, Rafał
Cebula - Mariusz Dziembowski
0:3, Mariusz Gortat - Artur Gła
żew ski 3 :0. Jacek Bielski Adam Okrągły 3:0. Henryk Rychłowski - Marian Sokół 3 :0 .
Tomasz Chwoszcz - Robert
Szeremeta 3:0, Sebastian Kalaczyński - Żyndronas Bicrnatonis 3:0, Erwin Chelmon is Siergiej Sawicki dwa do remisu
dla Sawickiego, Tomasz Bonin
zdobył punkty walkowerem .
Walka dnia Mariusz Gortat Artur Głażewski .
Walki w ringu prowadził Tadeusz Wieszczyk (Warszawa),
na punkty Szczepan Morawski
(Toruń), Adam Pastuszak
(Szczecin) i Zygmunt Rzyski
(Bydgoszcz). Wid zów ok.
1000.
Przed meczem chwilą ciszy
uc zczono pamięć tragicznie
zmarłego elbląskiego lekarza
Andrzeja Głażewskiego. opiekującego sii, od wielu lat bokseI rami z El bląga .
Kibice oczekiwali na występ
I w ringu bojowego Tomka Bonina, który wrócił do elbl ąskiego
klubu ze Świdnicy, Niestety goście przyjechali bez zawodnika
w wadze ciężkiej. Rekompensatą okazały się dobre pojedynki
innych bokserów z Elbląga. W
wadze lekkiej Mariusz Gortat
ciężkiej.

zademonstrował szeroką gamę

I

ciosów i boks na wysokim poziomic technicznym . Triumfator Xlll Turnieju F. Stamma Jacek Bielski w lekkopółśredniej
walczy! z młodszym o 4 lata
Adamem Okrągłym bez specjalnego wysiłku. W III starciu,
po serii ciosów zawodnik Hetmana by! liczony. Elblążanin
wygrał ten pojedynek, a sędzio
wie punktowali dw ukrotnie
60:55 i 60:56.
W wadze muszej sporo oklasków zebrał Daniel Zajączkow 
ski. Ten 18-latek w drugim starciu zada! Gierasińskiernu cios
na żołądek, a ten po wyliczeniu
przez sęd ziego ringowego. został poddany przez sekundanta.
Dobrą postawę w elbląskiej ekipie zademonstrowali też Tomek
Chwoszcz i Sebastian Kala-

czyński.

Andrzej Minkiewicz
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,,Gnybcia"
wtenisowei elicie

i

AIS AWF Gdańsk • Sośnica Gliwice 23: 14

ak g

Magdalena Grzybowska odniosła swój życiowy sukces na
kortach w Bratysławie. Polka w
finale turnieju Telekom Slovak
Open (pula nagród 75 tys. dolarów) pokonała w finale Słowacz
kę Janette Husarovą 2:6, 6:4, 6: I.
,,Grzybcia" zarobiła 13.600 dolarów oraz 60 punktów do rankingu
WTA, co dało jej awans do
pierwszej „setki" na świecie.
Przypomnijmy, że jej finałowa
rywalka latem wygrała podobny
turniej na kortach w Sopocie. (SUS)

Gimnastyka artystyczna

Turniej Młodości
Zdecydowanym zwycięstwem
Anny Maszkiewic z z MKS
MDK Gdynia zakończył się zorganizowany w tym mieście Turniej Młodości - zawodnicrek do
lat 10.
W turnieju startowało 4 1 zawodni czek z 11 k lubów. Maszkiewicz zdecydowowanie górowała umiejętnościami nad pozostałymi rywalkami. Gdynianka, obok wieloboju, triumfowała
także we wszystkich trzech ukła
dach (akrobatyczno-taneczny, ze
skakanką i z piłką lub obręczą).
w punktacji klubowej najlepsze
były gimnastyczki MKS MDK
Gdynia.
Wyniki wieloboj u: 1. Maszkiewicz 26, 10 pkt.; 2. Kamila
Ganclarska (Hala Ludowa WroClaw). 24,60,. 3. Karo1·1na Jacko
(Legia Warszawa) - 24,55; 4 . Joanna Zander - 24,45; Agnieszka
Dąbkowska (obie MKS MDK) 24 ,05): 6 . An na Stachowiak
(Jantar Gdynia)- 23,90.
(sus)
- ~........!!!!!!!!!!!........,.........~

l

l piłką zdobywqni 7. bramek, obrotowa AZS AIVF Gda,isk, Anna Krawczyk. Po
om;ymaniu podania, atakuje bramkę Sośnicy.
Fot. Robert Kwiatek
Piłkarki ręczne AZS A WF
AZS A WF: Wicha, Fijas ·
Gdańsk pokonały w ub. sobotę Piątkowska 2 b~amki, Truszyń
w swoJ.eJ· hali Sośnicę Gliwice ska 2, Krakowiak I, ~oleszak
23 · 14 (1"·8) i po trzech koieJ··
-· .
.
~ach spo!kam~ch zostały w1ce:
ltderkam1 l 1Jg1. Na czele tabeli
są obrończynie tytułu mistrzy11
Polski, szczypiorn istki Montexu Lublin.

1 Mal wska 3 Pociecha l
'
cze
'
.
,
Surmacka 1, Wychowaniec 5,
Palińska, Krawczyk 7 . Karne
minuty: 6.
SOSNICA: Henne, Gracjasz
- Paszek l bramka. Golińska,
Śniegoń IO, Jurkiewicz 2, Tuz

Po kiepskiei sobocie, lepsza niedziela na MŚ w iudo

•
nie

Brąz Małgorzaty Roszkowskiej

I, Kłusek, Francuz , Dembiń
ska, Wasiak , Świszcz . Karne
minuty: 6.
Sędziowal i: H. Kraszewski i
R. Matuszewski (obaj Szczecin).
Mecz niepokonanych w
pierwszych dwóch kolejkach
drużyn stal na przec i ętnym poziomie. Gdań szczan ki górowały nad rywalkami grą w obron ie i bardziej wyrównanym
składem. Główn ie dz ięki tym
atutom wyraźn ie pokonały Sośnicę, w której na dobrą sprawę jedynie bardzo skuteczna
Alek sandra Śniegoń prezentowa ła walory, godne I-ligowej
piłkarki ręcznej . Zawodniczka
ta zdobyła aż IO bramek i rzuciłaby zapewne jeszcze więcej
goli, gdyby nie 8-minutowa absencja w grze po kontuzji nosa
na początk u drugiej po łowy
meczu . Pozostałe g liwiczanki
miały ogromne kłopoty z
przedarciem się przez r ygiel
obronny gdańszczanek i pokonaniem n i eźle broniącej bramkarki, Moniki Wichy.
Z kolei nasze akademiczki
nic miały pomysł u w ataku pozycyjnym. Wręcz fatalny pod
tym względem okres gry notowal y m iędzy 37 i 48 m i nutą
meczu, nie zdobywając wtedy
ani jednej bramki. W końców
ce odnal azły się jednak i bez
problemów „wyp unk tował y"
Sośnicę.

T re ner AZS AWF, Jerzy
Ciepliń ski powiedział , że w
środowym meczu z Montexem

Lublin (4 bm. godz. 17 w hali
AWF w Gdańsku) jego podopieczne, by uzyskać korzystny

w ynik, muszą zagrać o klasę
lepiej niż z Sośnicą.
Wr acając zaś do h istor i i
spotkania z Soś n icą, to w 7
min. było 4:0 dla gdańszcza
nek, ale w 24 min. dzięki bardzo dobrze dyspon owanej
Śniegoń zrobiło się 8:8. To by!
jedyny remis. Jeszcze w 43
min „ gdy rezultat na skutek
opisanej nieporadności akademiczek w ataku pozycyjnym i
błędów technicznych (niecelnych podań) było tylko 14 :12 ,
gl iwiczanki miały nadzieję na
dogonienie AZS. Nadz ieje
szybko prysły na skutek skutecz nej wreszcie g r y gda ń 
szczanek w końcówce meczu.
W pozostałych spotkaniach
I ligi kobiecych „7" padły wyniki: Montex Lublin - Karkonosze Jelenia Góra 37:27
(17:13) - aż 11 bramek zdobyła
dla Montexu B ożena Nabożna,
AKS Chorzów - AZS A WF
Wrocław 25:23 (10:12), JKS
Jarosław - Zagłębi e Lubin
14:15 (8:5), Varsovia Warszawa - Piotrcovia Piotrków Tryb.
17:29 (7:14) - mecz odbył się
wcześniej. Tabela:
I. Montex
6:0 97-69
2. AZS Gd.
6:0 72-53
3. Zag łębie
4:2 82-64
4 . Sośnica
4:2 82-64
5. Piotrcovia
4:2 82-65
6. EB Start
4:2 77..f:IJ
7. AKS
3:3 59-59
8. JKS Jarosław 2:4 60-63
9. Ruch
1:5 54-73
IO. Karkonosze 0:6 74-92
11 . AZS Wr.
0:6 58-80
12. Varsovia
0:6 5 1-92

(Paw)

..;..............._ _.........~ - - ~ ~ ~ - - ~ - - ~ ~ ~ - . . . . .......................................................'"'!!!!!!',...........................................""""""""

EB Start Elbląg • Ruch Chorzów 30: 17

[ Ogniwo • Budowlani &ódi 30: 16

Jak uniwersytet z... podstawówką

:

Niespodzianki w tym elbląskim meczu I llgl piłki ręcznej
kobiet być nie mogło, choć w pierwszych minutach Ruch Cho·
rzów po dwóch trafieniach Iriny Karabiejnikowel oblął pro•
wadzenie. Pótniel gra toczyła się jui pod wyraźne dyktando
EB Start, kt6ry odniósł ostatecznie bardzo wysokie zwycię·
siwo 30:17 (17:7).
E l b l ążank i co najm niej o
dwie k lasy przewyższa ł y rywalki dojrzałością w grze, skutecznością w inicjowanych akcjach ofensywnych i scementowanym blokiem w grze defensywnej . Od 17 do 27 rr.in . chorzowianki nie potrafiły zmusić
do kapitulacji Elżbiety Bartni.c-...
kiej, a EB Start zdobył w tym
okresie gry aż 5 bramek i na tablicy po rzucie karnym Eleny
Wereszczako zrobiło się 14:5.
W tym okresie parkiet z powodu kontuzji opuściła Justyna
Stelina i nie wróciła już do gry.
Po wznowieniu spotkania po
przerwie, supremacja el bl ąża
nek nadal nie pod legała dyskusji, w 39 min. po rzucie wyróż
niającej się w tym spotkaniu

Inny Kulik
22:8.

prowadziły

one

Największą przewagę gospodynie osiągnęły w 49 min.,
kiedy to po celnym trafieniu z
rzu tu karnego, mającej swój
dzień Aleksandry Kownackiej
prowadziły 25:10.
Trener Jer z y Ringw e lski
skorzysta! w tym meczu ze
wszystkich piłkarek ręcznych
jakie mia! na ławce rezerw,
podobnie uczyn ił szkoleniowiec chorzowianek Waler y
Pewnicki widząc, że w tym ligowym pojedynku nie ma żad
nych szans na sukces.
Rezul tat spotkania mógłby
być znacznie wyższy, ale pił 
karki z E l b l ąga rozluźnione
wysokim prowadzeniem, popi-

Na·lll·IJgowym
froncie piłkarskim

Lechia • Wda 1:3
Plłkane lll·llgowet Lechii Gdańs~ nie będą dobrze wspo·
minali meczu I Wdą Swiede. Trudno zresztą, łeby było ina•
czei, skoro przegrali 1:3 ( 1:2), chociai rywale pnez zdecy·
dowanle większą część spotkania grali w dziesiątkę.

Lechia: Bubułka - Szydłowski, Chrzonowski , Wid zicki, Bła
szczyk, Pietkiewicz, Merchut, Kupsilc, Szostek, Milkowski, D awidowski.
Trener Krzysztof Słabilc , po części z przymusu, stawia na mlodzieź. Czterech jego podstawowych i bardziej doświadc .wnych
piłkarzy odbywa karę za czerwone kartki. To Sobczak, Kalkowski, Filipik i T . Motyka. Przeciwko Wdzie wystąpiło więc pięciu
juniorów, a trzech najstarszych piłkarzy w tej drużynie miało ,,aż"
po 20 lat.
Już jedna z pierwszych akcji gospodarzy , grających tym raze m
na boisku przy ul. Wita Stwosza, przyniosła im powodzenie. Pietkiewicz strzeli! precyzyjnie, z około 20 metrów, z rzutu wolnego i
Lechia objęła prowadzenie 1:0. Kiedy 20 minut później arbiter
pokazał , chyba zbyt pochopnie, dru gą żółtą kartkę i w konse kwencji czerwoną Rasmusowi z Wdy , wydawało się, iż biało-zie
loni spokojnie sięgną po zwycięstwo i 3 punkty.
Tymczasem goście w okrojonym składzie zaczęli grać znacznie lepiej. Już w 35 minucie mog li doprowadzić do remisu, ale
strzał Juszczaka z rzutu karnego obronił Bubułka. Gdańszczanie
nie wyciągnęli wniosków z tej sytuacji i zaczęl i popełniać kolejne
błędy w obronie. W 42 minucie próbuj<jcy się zrehabi l itować Juszczak strzelił w poprzec zkę , a do odbitej piłki dopadł Polak, doprowadzając do re misu . Tuż przed zak01kzenie m pierwszej polowy gry , z podania Szredera na 2: I dla Wdy podwyższył Juszczak .
Po przerwie Lechia osiągnęła przewagę, ale jej ataki były chaotyczne i w efekcie nieskuteczne. Wda natomiast z rzadka decydowała się na kontrataki, a jeden z nich zakończył się powodzeniem . Na l istę strzelców znowu wpisał się Juszczak.

Uaw)

Wisła

• Kaszubia 2: 1

wa.-a Tczew wygrała w ub. soltoft u sloblo I Kaszubią
Kołclorzyna 21 I (21 I ). lra•kl zdobylb dla Wisły • Mirosław
Matrla (6) I To•au Moyor (10); dla Kaoubll • Rafał Upskl

sywały się przed publicznością
niekonwencjonalnym rozgrywaniem piłki, co nagradzano
gorącymi oklaskami.
Przed meczem elbląska publiczność chwilą ciszy uczciła
pamięć Wiesława Białego, niedawno zmarłego byłego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZPRwP.
EB Start: Bartnicka, Wasilewska - Błaszkowska 5. Stelina 1. Apanowicz, Wereszczako
3, Szuszkiewicz 3, Czapko 5,
Kownacka 5, Szklarczuk 4,
Godzina, Kulik 4. Kary - 8
min .
Ruch: Jefimowa. Wasiuk Sebrala 2, Karabiejnikowa 2 ,
Thcn 2, Smyka 3, Bugla I,
Winkler 1, Gad 2, Jarzyna 3 ,
Buczek, Sojka l. Kary - IO
min. Sędziowali: M. S zajna
(Warszawa) i J. Wróblewski
(Płock). WidLów ok. 1000.

Andrzej Minkiewicz

spaniały
Rugbiści

Ogniwa Sopot pewnie pokonali na własnym sta·
Budowlanych tódi 30:16 (21:3). W drugie! połowie
meczu wspaniałym drop golem I własne! połowy boiska po·
pisał się sopocki obrońca, Waldemar Szwlchtenberg.

repasażach .

Za to w ostatnim dniu imprezy · n iedzielę
nieco oblicza w o bozie biało-czer
wonych . Postarała się o to białostocczanka Mał
gorzata Roszkowska, która zdobyła brązowy
medal w kategorii 48 kg. Tym samym wywalczyła prawo startu w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Atlancie. Przypomnijmy,
że wcześniej prawo występu w Atlancie uzyskali: mistrz świata w wadze 95 kg, Paweł _N astula i
brązowa medal istka j apońskich M S , Aneta
Szczepańska w kat. 66 kg.
Wracaj ąc do Roszkowskiej, to w pojedynku o
brąz na MŚ pokonała ona Amerykankę Hillary
rozjaśni ły się

Sopocianie podobali się zwla- Arkadiusza Wielgosza, który był
szcza w pierwszej połowie me- tego dnia perfekcyjny.
czu, kiedy przeprowadzili trzy
Ogniwo: Wojnicz, Miszcz~akcje zakończone przyłożeniami szyn (3~ Barwik), M akow.ski,
piłki na polu punktowym gości.
I~atowicz (41 H~e), Tub1elePo zmianie stron nieoczekiwanie w1cz, Chrzanowski (75 Rogowinicjatywę przejęli łodzianie . Po
ski), Tupta, S. Hodura 5 pkt., Ja.
wygranych autach punkty zdo- nule':"icz, J . Hodura, S~ępień ,
bywali Piotr Serafin i Mirosław Kom1s~zuk, Gałęza, Wielgosz
Szczepański . Sopocian wyrwał z
17, Szw1chten~rg 8.
.
letargu dopiero wspaniały drop
Budow~am: ~ ?rt~t, (?ciepa,
gol (kopnięcie p ił ki po koźle) Pu.stk.owski, K~mski, B1ałkow
Szwichtenberga, po którym piłka , ski, Osuchow.ski _(70 Bedn~k),
z polowy boiska trafiła między M · S~czepansk1 ~, Sera~1!1 ~ ,
slupy bramki gości . Takie akcje W6Jc1k, Byk~wski, z ..Gl!nski,
nieczęsto oglądać można na kra- ~Sr:f~ k i 6, Mrowicki, Kujowych boiskach, gdyż kopacze
Ts b, 1 ·
. · pro' by
a ea
bardzo rza dko podeJmUJą
1 Lechi
28 428-9 1
zdobycia punktów z tak dużej
·
.a
2 • 0 gmwo
25 235-134
. . W
t
O dlcgIoset.
arto w ym meczu 3 AZS AWF
21 227-220
podkreśl ić także bardzo dobrą 4 : Budowlani
14 182-414
dyspozyCję etatowego wyko(sus)
I nawcy stałych fragmentów gry,

Grająca

do przerwy z wiatrem Wisła rozpoczęła mecz bardzo
W 6 min. Matyla ograł dwóch obrońców Kaszubii i w
sytuacji sam na sam z Markiem Wysieckim posłał piłkę do siatki
obok wybiegającego bramkarza . Cztery minuty później było już
2:0 dla gospodarzy. Na strzał z 25 m zdecydował się Meyer, mocno uderzona piłka skozlowała przed Wysieckim i zaskoczy ł a
bramkarza gości. Chwilę późn iej Jarosław Mazurkiewicz strzeli!
ponad poprzeczką Kaszubii.
Po tym pierwszym kwadransie skończyła się dobra gra Wisły i
- jak nas poinformował Henryk Guzy - inicjatywę przejęl i kościerscy piłkarze, ambitnie dążąc do zmiany niekorzystnego dla
nich wyniku. Po strzałach Wojciecha Barnata z wolnego i Cieśli11skiego, dobrze usposobiony bramkarz Wi sły, Grzegorz Graban
obronił piłkę. Skapitulował jednak w 31 min., gdy Lipski po rajdzie lewą stroną strzelił w „długi" róg.
Po zmianie stron goście nadal mieli więcej z gry, ale nie stworzyli nadzwyczajnych stuprocentowych sytuacji do zdobycia gola
i wynik nie uległ już zmianie. Bez wątpienia bardzo ambitna Kaszubia zasłu żyła z przebiegu meczu na remis. Kościerscy piłkarze
muszą jednak poprawić skuteczność poczynań .
obiecująco.

(Paw)

Gryf W. • Gedania 0:0

(Paw)

W lidze rugby: Lechia • AIS Warszawa 45: 1O

ist z pok........

sę

Mistrzowie Polski, rugbiści Lechii pewnie 1mlerzalą do
obrony tytułu. Wczoraj po bardzo dobrej grze gdańszczanie
ro1gromlll stołeczny AZS AWF 45: 1 O (25:3). Na początku
meczv w Gdańsku gospodarze stracili swojego stałego ekze•
kutora rzut6w karnych, Janusza Urbanowicza, który na sku·
tek kontuzll musiał opułcił boisko,
Le ch i ści pr zez cały mecz
kontrolowali sytuację na boisku .
Bardzo dobrze grała formacja
młyna, która nic tylko wypracowała wiele akcji d la zawodników ataku, ale sama także zdobywała p unkty z przy łożenia.
Akademikom tylko raz udało się
uśpić czujność gospodarzy. Pod
koniec meczu do akcji włączy ł
się obrońca AZS, Marcin Daniel uk, który z d oby ł h onorową
,.piątkę" .

Pomeczowe opinie obu trenerów: Jerzy Jumas (Lechia) Mieliśmy nieco ułatwione zadanie, gdyż w AZS brakowało kilku zawodników z podstawowego
sk ł adu. Niemniej muszę pochwal ić swój zespól za bardzo
dobrą grę w pierwszej połowie
spotkania. Po przerwie nieco od-

nad nami w rakach i maulach .
Dynamiczny był też atak, który
do tej pory stanowił w tym zespole tło dla graczy młyna. Porażka w Gdańsku nie przekreśla
naszych szans na walkę o srebrny medal. O wszystkim zadecypuści liśmy i dlatego wynik nie
duje nasz mecz w Sopocie, w
był tak wysoki, jak mógły być .
którym podejmiemy walkę o
Niemniej parę akcji było nazwycięstwo, podobnie jak z Leprawdę dobrych. Znamionowały
one różnicę klasy pomiędzy wal- chią na własnym boisku.
Lechia: Walas, Panie (50 Roczącymi dzisiaj zespołami . Za"
gowski), R. Jumas, Płonka, Katydzień przed nami mecz derbowy z Ogniwem, którego wynik łużny (41 Górniewicz), Marciniak 5 pkt., Kochański, Więcio
jest sprawą otwartą .
Andrzej Kopyt (AZS) - Wy- rek 10, Jermakow, Sokołowski
nik meczu jest adekwatny do te- 8 , Czapkowski, Jeryś 5, Grebasz,
go co zaprezen towała moja dru- Urbanowicz 7 (25 Szymański 5,
żyn a. Nasi zawodnicy byli zde- I 73 Rybka)., Po~wic~ 5 ..
prymowani brakiem czterech
AZS: Piasecki, Nowicki, Chapodstawowych zawodników in (30 Salmonowicz, 65 Ru(Langowski, Par ias zewski, dziks), Tropisz, Małolepszy (70
Izdebski i Bloch). Nie grali z po- Bartosiewicz), Federowicz, Sewodu kontuzji. Lechia była zde- rafin (50 Jaszczuk), Les, Moroz
cydowanie lepsza w każdej for- 5 , Reks, Raczko, Szonecki, Jamacj i i wygrała zasłużen i e . skuła,
Danieluk 5.
Gdańszczanie pokazali dojrzałą
Adam Suska
grę w formacji młyna. Górowali

Około 500 kibiców przybyłych na stadion w Wejherowie
doczekało się bramek. W regionalnych derbach Gryf
zremisował I Gedanią 0:0,

Gryf: Szymkowiak - Fera, Wasiek, Możejko, M agulski, Lewna, Walczewski, Kożuchowski (46 min . Kałamaszek , 83 min.
Szlas), Lemański (65 min. Pomorski), Ślusałek, Kłosowski (77
min.Laga)
Gedania: Osiniak - Stencel, Klinkiewiez, Pleśniar, Błondek,
Radoń, Wojdas, Kazański (56 min. Pilch), Graczkowski (83 min.
Stryganek), Murawski, Szydłowski (56 min. Zarębski)
Od mocnego uderzenia zaczęli podopieczni trenera Mieczysła
wa Gierszewskiego . Ju ż w 2 min . Lewna strzela! z 11 metrów, ale
piłka poszybowała nad poprzeczką . Kilka minut później bramkarza Gedanii strzałem z linii pola karnego próbował pokonać Lewna, ale Osiniak obronił w dobrym stylu . Zresztą, jak się później
okazało, właśnie bramkarL Gedanii by ł najlepszym piłkarzem na
boisku i wychodzi! obronną ręką z wielu opresji . Bo piłkarze Gryfa okazji do zdobycia goli mieli dużo . Niestety, okazje to jeszcze
nie wszystko. Strzelano niece lnie, a trzykrotnie piłka odbijała się
od poprzeczki.
Pod bramką Gryfa groL.nych sytuacji było praktycznie jak na
lekarstwo. W zasadzie tylko raz, po strzale Kazańskiego , Szymkowiak mógł się wykazać swoimi umiejętnościami.
Wejherowscy kibice mieli po meczu spore pretensje do gdań
skiego sędz iego Dariusza Boruckiego, który - ich zdaniem - powinien podyktować rzuty karne po faulach w obrębie pola karnego
na Walczewskim w 73 min . i Le wnie w 84 min .

sobotnim meczu I Pogonią Lębork ulegli po słabej grze nie·
wiele lepszemu rywalowi 1:2 ( 1: I). Bramki: dla Rodła ey.
bowic1, dla Pogoni Miastnikow (1 karnego) I KwapiHewskl.
Czerwona kartka Weiner (Rodło). Sędziował Jasieniecki To·
ruń. Wid16w ok. 700,
~
Rodło: Wielgus, Rutkowski, Arszyński , Kisielewski, Baprawski, Lisiewicz (69 Świokło), Lange, Domański , Ośmia lowski,
Cetnarowicz, Cybowicz.
Zaczęło się pomyśln ie dla miejscowych. Po akcji środkiem boiska, piłkę otrzyma! Cybowicz, wb iegł między obrońców Pogoni i
z 8 m. pokonał bramkarza gości. Działo się to w 2 min. meczu .
Rodło nie poszło za ciosem, lecz oddało inicjatywę gościom , którzy stworzyli kilka groźnych sytuacji . Po jednej z akcji, w 33 min.
bramkarz Rodła wybił pi łkę wprost pod nogi rywali, po czym
sfaulował ratując się przed stratą bramki. Arbiter wskazał na 11.
metr, a Miastnilcow nie dal szans Wielgusowi. W 57 min. czerwony kartonik zobaczy! przebywający na ławce rezerw Rodła Weiner za wulgarne krytykowanie poczynań sędziego bocznego.
W II połowie drużyny grały nieporadnie. Okazje do zmiany
wyniku zmarnowali Lange, Cybowicz i Cetnarowicz, podobnie
czynili napastnicy gości. W 82 min . meczu trener gości wprowadził do gry Kwapisrewskiego. Ten w 85 mi n. oddal sygnalizowany strzał, po którym piłka wpadł a do bramki Rodła, nie bez winy
Wielgusa i Pogoń wygrała .

(am)

Uaw)

WISŁA :

• Pogoń 1:2

Kwidzynianie nie wykorzystali atutu własnego boiska. W

Pozostałe
Goplania Inowrocław - Arka
Gdynia 1:3 (0:0) . Bramk i: dla
Goplanii - Seweryn (56); d la
Arki - Witt (70), Hering (82),
Krzywniak (90) . Gospodarze
reklamowali , że dwie ostatnie
bramki padły z pozycj i spałonej.
Chemik Bydgoszcz - Polonia Elbląg 3:0 (0 :0 ). Bramki
d la Chemika: Gliniewicz (53),
Korecki (60), Szeremeta (75).
Gryf Słupsk - Elana Toruń
0:4 (0:2) . Bramki d la E lany :
Leiss (Il), Maćkiewicz 3 (4 I ,
69 i 8 1).
Legia Chełmż.a - Brda Bydgoszcz 3:0 (2:0) . Bramki dla
Le gii: Preiss 2 (7 i 50), Kościelski (34 z karnego). Od 60
min. Brda grała w „IO" (czerwona kartka dla Krysiaka). W
70 min . Grabarski (Brda) nie
wykorzysta! karnego .
Olimpia Grudziądz - Stal Jezierzyce 3:0 (3:0). Bramki dla

Fot. Robert Kwiatek

Rugbiści Lechii poka~ali klasę i 1rygrali ~ AZS' \Vars~awa 45:JO.

nie

Rodło

Wolf 10 :0. Gdyby nie krążek białostockiej judoczki , niedziela b y łaby także smutna w polskim obozie. Wprawdzie Piotr Kamrowski był
bliski awansu do strefy medalowej w w. 60 kg
(przegra! jednak ostatnią walk\: r~pasażową z
Nazimem Gusejnowem z AzerbeJdzanu), ale duży zawód sprawili nasi utytułowan i reprezentanc i Beata Maksymow i Rafał Kubacki w kat.
open . Przegrali w eliminacjach , walcząc w sła
bym stylu .
Tytuły mistrzów świata zdobyli w sobotę i
niedzielę. Kob ie ty: 56 kg - Driuli s GonzalesMorales (Kuba); 52 kg - Marie C laire Restoux
(Francja) ; 48 kg - Rynko Tamura {!aponia ~;
open - Monique van der Lee (Holandia). Męz
czyźni : 71 kg - Daisuke Hideshima (Japonia) ; 65
kg - Udo Quellmalz (Niemcy) ; 60 kg · Nikołaj
O{egin (Rosja); open - David Duillet (Francja) .

dłonie

(31). 5'dziował W. Bartkowiak (Gcla6sk). Wlu,w ok. 600.

Graban - Stretowicz, Wegiera (53 Lewandowski),
Chmielecki , Łosiak, Herold, Szczepiński , Matyla (78 Ramatowski), Maz1·.rkiewicz, Meyer, Baranowski.
KASZUBIA: Wysiecki - Tuszkowski, Mazurek , Bamat, Mekler, T . Kafarski (72 Stolc), Stencel (57 Rżążewski) , Grzywacz
(82 Świeczkowski), Cieśliński, Lipski .

drop gol

Sohota stała na japońskich mistrzostwach
w judo pod znakiem niepowodzeń reprezentantów Polski. Cala nasza startująca w tym
dni u czwórka odpadła z turnieju: Ewa Krause
(52 kg), Anita Ku bica (56) i Rafał Koziclewski
(7 1) - w e liminacjach, a Jarosław Lewak (65) w
świata

wyniki

Olimpii : Kosik (8), Pi etruszyński (3 1), Kalinowski (37).
Tabe l a po 10 . kolejkach
(wszystkie drużyny rozegrały
komplet spotkań) :
30
29-7
I . Chemik
2 . Elana
26
33-3
3. Arka
23
24-8
4 . Legia
19
19- 12
5 . Wisła
19
20-1 5
17
18- 14
6. Lechia
9- 12
7. Polonia
13
8. Brda
13
11 - 18
9 . GryfW.
13- 11
12
IO. GryfS .
11- 14
12
12
11. Pogoń
16-22
11
10-16
12 . Goplania
13. Rodlo
8- 10
9
14 . Olimpia
15-21
9
15.Wda
8
10- 15
16 . Gedania
9- 16
8
17 . Kaszubia
4- 1 I
5
18. Stal
3
8- 14

(Paw)

dańs a
lasa
ok ęgow-a
Oto wyn iki ósmej kolej ki
w gd ańskiej k lasie
okręgowej: MOSiR Sopot Choczewo 2:2, Stołem Gniew ino - Wietcisa Skarszewy 2 : l ,
Zatoka Puck - GOSiR Kolbudy, Wierzyca Pelplin - Bałtyk
TI Gdynia I :2 , Such y Dąb MOS iR Pruszcz 0:0, Smętowo
- Cartusia l :O, Gryf Il Wejherowo - Wierzyca Starogard 2:4,
Lechi a Il Gdańsk - Arka li
Gdynia - nic odbył się. Lechia
wycofała się z rozgrywek dotychczasowe j ej wyniki zostały
anulowane.
spotkań

Junior
starsi

młodsi

Gdańsk0 : 10 .

5. Bałtyk
6. Wisła
7. Chemik
8 . Salos
9 . Stomil
IO. Polonia B.
11 . Elana
12. Polonia E .
13. Wierzyca
14. Arka
15 . Pomezan ia
16. Błękitn i

25
23
19
17
17
17
14
14
13
12
9
8
8
7

3

o

(sus)

Juniorzy

Wyniki 9. kolejki: Stomi l
Grud zi ąd z - Z awisz a Bydgoszcz 2:3, Salos Słupsk . Lechia Gdańsk 3:2, Jantar Ustka Wierzyca Starogard I :O, Wisła
Tczew - Arka Gdynia I :O, Polonia El bląg - Bałtyk Gd ynia
0 : 3, Elana Toruń - Ch e mik
Bydgoszcz 0 :3, Polon ia Bydgoszcz - Pomezan ia Malbork
3 :2 , Błękitn i Orneta - Polonia
I. Zawisza
2. Jantar
3. Lechia
4. Polonia G.

Oto zweryfikowana tabela:
I . Stołem
8 17 14-8
2. Wie rzyca St. 7 , 16 18-6
3 . Bałtyk lJ
8 16 2 1-1 1
4. Pruszcz
8 16 17-9
5 . Suchy Dąb
7 12 9-8
6 . Smętowo
7 11 11-8
7. Gryf II
7 10 9- 12
8. Sopot
7
9 13-9
9. Choczewo
8
8 12-19
IO . Arka II
7
7 11 -12
11. Zatoka
7
7 7-15
12. Wietcisa
8
6 6-14
13. Cartusia
8
5 3-8
14. Pelplin
7
4 6-11
15 . Kolbudy
8
4 8- 16

25-4
22-8
27-15
27- 15
26- 14
19-8
16- 12
17-20
20-19
9-17
13- 19
11 - 14
12- 16
6-13
4-23
6-43

(Paw)

Wyniki 9. kolejki : Stomi l
- Zawisza Bdg . I :8,
Salos Słupsk - Lec hia I :3. Wisla T czew - Arka O: I, Polonia
El bl ąg - Bałtyk 3 :2, Jantar Ustka - Wierzyca St. 2:2, Błękitni
Orneta - Polonia Gda ń sk I :2 ,
E lan a Toruri - Chemik Bdg.
3: I , Polonia Bdg . - Pomezania
Malbork 4 :0. Za l eg ły m ec z:
Stomil - B ałtyk I :2.
I . Chemik
24
35-4
2 . Zawisza
24
27-5
3. E lana
28- 10
19
4 . Polonia E.
19
25- 17
5. Polonia G .
32- 16
18
30- 15
6 . Lechia
16
7 . Baltyk
16
17- 16
8 . Arka
14
17- 16
9. W isła
13
18- 18
10. Wierzyca
12
16-18
11. Jantar
24-27
11
L2. Polonia B.
12- 15
9
13. Pomezania
8-34
5
14 . Stomil
I 1-36
3
15. Błęk i tni
15-4 1
3
16. Salos
o 6-33
Grudziądz

(ko)

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREśC ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ PRZYJMUJĄ
ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

2października 1995
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Sklep spoiyway
'Il Sp. 1 o.o.
Gdańsk, ul Kartuska 73 o, tel. 32-04-41
o
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CODZIENNIE W KOMM und KAUF

Telefon: Warszawa
(O 22) 63 59 967, (O 22) 38 31 27

OCZEKUJE NA PAŃSTWA WIELE '. NIESPODZIANEK CENOWYCH!

Gdańskie Centrum Rehabilitacji
83-332 Dzierżążno, ul. Szpitalna 36
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Ogłasza

MYJESTESMYZAtfSZE
N A J TA N s I

BUŁ"A

UWAGA!

Przetarg nieograniczony ofertowy
na ciągłe zaopatrywanie
Szpitala Rehabilitacyjnego
w Dzierżążnie w artykuły żywnościowe
w okresie .1995/1996

J,,,JA N PROBZKU

• ·-sTESM!'Z4WSZF
J TA N SI

Dfl ,~',lt
C,,LA~ETM 00

Godziny otwarcia hal:

ZUl'\'IV PF<OSZkU
IA,TAWF~(C'ZK.1

i wędliny
2. Mleko i jego przetwory

sobota

3.Pieczywo
4. Drób
5.Ryby
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie
w sekretariacie GCR w Dzierżążnie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgoda na przedstawione
tam wymogi wyrażona w ofertach, którą należy złożyć
w terminie do 6.11.1995 r., godz. 14.00 lub przesłać listownie pod adresem j.w.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.11.95 r. o godz. 10.00
w budynku Dyrekcji GCR w Dzierżążnie.
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Hale sprzedaży okazyjnej
KOMM und KAUF w Polsce:

/ ...

GDAŃSK, ul. J. Hallera 132
teren Polmozbytu
GDAŃSK, al. Jana Pawła li
na Zaspie
GDAŃSK, ul.Grunwaldzka 615

500

Żabianka

GDYNIA, ul. Hutnicza 4
teren P-BUCH
artykułów
ELBLĄG, al. Odrodzenia 1O
po
osiedfe Zawada
-----TCZEW, ul. Gdańska 33
zawsze niskich Cenach

apar':'turę

~ferujemy

~ MERLIN GERIN

niskiego

napięcia

[®]Tetemecantąuel

KNURÓW, woj. katowickie
ul. Witosa 4
SIEMIANOWICE, woj. katowickie
ul. Wróblewskiego 37
ZABRZE, woj. katowickie
. ul. Szczęść Boże 6
DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Okrzei
WARSZAWA, ul. Czumy 3
RADOM, ul. Klejowa 24
Centrala KOMM und KAUF
ELKU Centrala Handlowa Sp. z o.o.
Gdańsk ul. Schuberta 104,
tel./fax 32·49·37

• aparaty modułowe MULTl 9 - wyłączniki,
zabezpieczenia różnicowa - prądowe, przekaźniki
• styczniki , wyłączniki silnikowe
• wyłączniki do instalacji elektrycznych

(6.900)

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

o.

zł/sztuka z VAT

Mąka

BON ZAKUPOWY Nr. 890 974
WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

• Nowoczesne grzejniki c.o. z konwektorem
- typ Cz podłączeniem bocznym
- typ VKO z podejściem od podłogi

,..

LUKSUSOWA 1kg

TYLKO WE WTOREK 03.10.95
po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 5 sztuk

• Zawory termostatyczne HEIMEIER - Niemcy
FO/\ Hl.I OZ,EC1NNY
MLEK\) UH'
SEt'Y TR.VAt

PHU
HURTOWNIA 1 Gdańsk. ul. Słowackiego 73, tel. 57-59-51
HURTOWNIA 2 Gdynia, ul. Łużycka 3, tel. 24-27-93
·~;:
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Firma GAMA-S AN"
11

i

OGŁASZA PRZETARG NA:

1··

Baton
MILKYWAY 28 g

Każda osoba może zrealizować tylko jeden bon, aż
się posiadanych zapasów wwysokości
15.000

1

do wyczerpania
szt.

'--'---------- --- ~ - - - - - - ~---- -------

,, l 1. System zarządzania przedsiębiorstwem

· '
/MIS/: finansowo-księgowy, logistyczny
..· 2. Wykonanie sieci WAN /łączącej 5 oddziałów
firmy/ i wprowadzenie poczty elektronicznej.
OFERTY: "GAMA-SAN" Gdańsk 5, P.O. BOX 149.

BON ZAKUPOWY Nr. 890 918
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zł/sztuka

Woda mineralna gazowana
PRIMA 1.51

z VAT

Groszek konserwowy
BONDUELLE 425 g
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, po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 3 sztuki
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TYLKO W CZWARTEK 05.10.95

o.99 (9.900)
zł/sztuka

A-I~

WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 6 sztuk

w

- -

/

< , .YE

I BON ZAKUPOWY Nr. 890 653

WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

18640/03/a

tel. 76·00-79, 29-04,01

Zapas 30. OOO szt.
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Kr.żda osoba może zrealizować tylko jeden bon, aż do wyczerpania
Każda osoba może zrealizować tylko jeden bon, aż do wyczerpania
~ę posiadanych ~asów w wysokości
20.000 szt. _ _ J ~ę ~siadanl'.0 ~asów w wy~kości
1
szt. _ _

o.ooo

-

BON ZAKUPOWY Nr. 890 192
WSZYSTKIE HALE KOMM und KAUF

TYLKO WE WTOREK 03.10.95
po przedłożeniu tego bonu otrzymacie 2 sztuki

1.49 (14.900)

zł/sztuka z VAT

Proszek do prania
DOSIA 450 g
Każda osoba może zrealizować tylko jeden bon, aż do wyczerpania
.!łę ~siadanl'.0 ~asów~wy~kości _ 5.000 szt. _ _

Powielanie tych bonów jest dozwolone. Jeżeli nie macie Państwo dostępu do kopiarki narysujcie własny bon. Macie całkowicie .wolną rękę" w wyglądzie Waszego bonu.
Jedynie dane dotyczące: artykułu , ceny i daty ważności bonu nie mogą zostać zmienione. Najlepsze narysowane bony wezmą udział w losowaniu nagród.

ENERGooszczĘDNE

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

GRZEJNIKIKONWE CYJN•
75~3000 W 24 TYPY W CIĄGł:.EJ SPRZEDA2Y
Przepływowe ogrzewacze wody, bojlery,
termy i piece gazowe, piece akumulacyjne, kurtyny powietrzne
HURT DETAL KONKURENCYJNE CENY
WYł.ĄCmY IMPORTER I DYSTRYBUTOR WPOLSCE PóŁNOCNEJ

, l'fl9JlS
(ćc~
~-

SOPOT, AL NIEPODLEGŁOSCI 659
TELJFAXSl-47-37
';._:<,

»~,;.,,;,

ZAPRASZAMY DO NAszycH BIUR OGŁOSZEŃ

;,:,;;,.

Gdań1k,

tel.Jfsx 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169 w godz. 8. 00-18. OO, fax 46-35-68 caJą dobę; Gdyn/1, tel. 20-08-32, 20--04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; Elbl.fg,
tel.lfax 32-70-94, tef. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Pn.,azr:zGdllńlkt, tel.lfsx 82-23-25 w godz. 8.00- 16.00; Tt:Mw, tel.lfsx 31-63-26 w godz. 8.00- 16.00; Starogarrl Gdański, tel.lfsx
220-80 w godz. 8.00 - 16.00

pm
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ILIGA
Siarka Tarnobrzeg - GKS
Katowice 0:0. Sędziował: Pasek (Legnica). Widzów 2,5 tys.
Amica Wronki - Stal Mielec
0:0. Sędziował: Rudy (Katowice). Widzów ok. 2,5 tys.
ŁKS Łódź - Sokół Pniewy
2:0 (1:0). Bramki: Czachowski
(5), Gorszkow (60 samobójcza). Sędziował: Milewski
(Warszawa). Widzów 3390.
GKS Bełchatów - Widzew
Łódź 1:4 (0:1). Bramki: dla
GKS - Górski (64); dla Widzewa - Koniarek (6), Michalczuk
(63), Czerwiec (64). Wyciszkiewicz (68) Sędziował:
Czyżniewski (Gdańsk). Widzów 6 tys.
Górnik Zabrze - Hutnik
Kraków 2:2 (2:2). Bramki: dla
Górnika Kampka (17), Kuźba
(41); dla Hutnika - Zając (15),
Romuzga (44). Sędziował:
Marczyk (Piła) Widzów 1606.
Czerwone kartki: Brzoza (84),
Kampka (87) - obaj Górnik.
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin 1:0 (0:0). Bramka: Koltko (82). Sędziował:
Kobierski (Kielce). Widzów
ok. 5 tys.
Śląsk Wrocław - Pogoń
Szczecin 1:0 (0:0). Bramka:
Kostek (88). Sędziował: Wylot
(Warszawa). Widzów 3065.
Stomil Olsztyn - Legia Warszawa 1:1 (0:1). Bramki: dla
Sokołowski Stomilu - Sokołowski (74 - karny); dla Legii Bednarz (30). Sędziował: Walczak (Łódź). Widzów 14 tys.
Mecz Lechia/Olimpia Lech Poznań nie odbył się.
I . Widzew
9 25 24-4
2. Legia
IO 25 24-9
3. GKSKatowicelO 14-718
4. Stomil
9 17 11-8
5. ŁKS Łódź lO 15 10-9
6. Pogoń
IO 15 12-13
7. Lechia/Olimpia 9 13 13-13
Amica
10 13 10-12
Raków
10 13 10-12
10. Stal
IO 13 12-18
Il.Hutnik
IO 13 17-24
12. Zagłębie
IO 12 11 -10
13. Górnik
10 12 14-17
14. Lech
9 11 15-13
15.Śląsk
10 IO 8-10
16. Sokół
IO
8 l l-23
17. GKS Bełchatów JO 7 11-18
18. Siarka
10 6 5-12

IILIGA
Grupa I -

Polonia Gdańsk - FC Warta
Poznań 2:0 ( I :O); Szombierki
Bytom - Chrobry Głogów 4:0
( I :O); Naprzód Rydułtowy Zawisza Bydgoszcz O: I (0:0);
Yarta Start Namysłów - Ruch
Chorzów l :O (0:0): Krisbut-Papiernik Myszków - Bałtyk
Gdynia 2:0 (0:0); Górnik Konin - Odra Wodzisław 0:0; Ślę
za Wrocław - Stilon Gorzów
I :2 (0:0); Miedź Legnica Che mik Police l :3 (0:0); Lechia Zielona Góra - Polonia
Bytom 3:2 (3:2)
I. Ruch
11 25 28-8
2. Zawisza
11 23 13-6
3. Górnik
11 21 17-7
4. Odra
11 20 24-13 ,
5. Krisbut
l l 19 17-9
6. Szombierki 11 17 16-15
7. FC Warta
ł I
17 10-12
8. Ya1ta
11 16 12-11
9. Chemik
ll 15 17-18
10. Naprzód
11 14 15- 18
11. Polonia G. 11 13 16-23
12.Ślęza
Il 12 10- 15
13. Bałtyk
Il 12 16-23
14. Lechia
11 12 11-19
15. PoloniaB. li 11 12- 16
16. Chrobry
11 11 6-17
17. Stilon
11 10 14-17
18. Miedż
11
9 10-17

IILIGA
Grupa2 - A via Świdnik - Jeziorak Iła
wa 1:1 (l : ł); Motor Lublin KSZO Ostrowiec O: 1 (0:0);
Świt Nowy Dwór Mazowiecki
- Wisła Kraków 3:2 (2:2); Jagiellonia Białystok - RKS Radomsko 3:1 (2:1); Hetman Zamość - Lublinianka Lublin I: I
(1:0): Stal Stalowa Wola - Hutnik Warszawa 5:0 (3:0); Polonia Warszawa - Unia Tarnów
2:2 (0:0); Okocimski Brzesko Pomezania Malbork 2:0 (0:0);
Cracovia Kraków - Petrochemia Płock 2:2 (] :O)
I . Petrochemia 11 22 20-6
2. Polonia
l l 21 22-12
3. Jeziorak
11 21 16-9
4 . Cracovia
11 20 18-8
5. RKS Radomsko 1I 19 16-7
6. Wisła
11 18 21-12
7. Avia
11 18 9-9
8. Pomezania 11 17 16-21
9. Unia
li 15 14-10
10. Hetman
11 15 11 -15
11. Stal
11 11 15- 17
12. Okocimski 11 11 4-6
13. Lublinianka 11 11 11 - 17
14. Świt
Il IO 10-12
15. KSZO Ostrowiec 11 IO 12-18
16. Hutnik
11
9 8-18
17. Jagiellonia 11
8 7- 19
18. Motor
11
7 7-21

LOHo
Duży Lotek

21,27, 34,37,41,49
Express Lotek
S, 7. 11, 12. 37
Zakłady Specjalne
19, 26, 29, 32* 36_

metrów główkowa! celnie Feith, ale znowu Arkadiusz OnyGdańsku,
szko był górą. Wreszcze w 22
min. gospodarze objęli prowadzenie. Maciej Spyra podał do
Dariusza Jaskulskiego, ten w
polu karnym dal sobie radę z
obrońcami Warty i wyłożył
piłkę Kugielowi. Napastnik
Kto pamięta co niedawno działo się w sprawie terminu
Stoczniowca stal 4 metry od meczu piłkarskie! ekstraklasy
Lechia/Olimpia • GKS Katowi·
bramki i w tej sytuacji nie
ce,
ten
w
zasadzie
nie
musi
lui
czytać o tym, co działo się w
mógł spudłować. Zatem 1:0 dla
niedzielę, kiedy Miało dojść do spotkania Lechia/Olimpia •
Polonii.
Dos!owrne 2 min. później Lech Poznań. Po prostu był to ten sam scenariusz, który iui
powinni być 2:0. Najpierw Ra- szybclel nazwaliśmy nPOwłórką z rozrywkln.
fał Kasalik sfaulował w polu
Kilkuset kibiców przyszło w Gdańsku. Tymczasem podokarnym Jaskulskiego, za co sę na stadion przy ul. Traugutta, pieczni trenera Huberta Kostki
dzia podyktował rzut karny. chociaż wiedziało, że meczu wybiegli na boisko, aby rozeDo piłki podszedł sam poszko- nie będzie. Przyszli, aby zama- grać między
sobą szkolną grę.
dowany i strzeli! za lekko w lenifestować swój związek z pił
Zarówno trener, jak i sami pił
wy róg. Onyszko, choc:iaż na karzami.
Na trybunach uma- karze nie kryli poirytowania.
raty, zdołał złapać piłkę. Tym
samym sprawdziło się pilkar- ' wiano się na kolejną pikietę w Oni chcą grać - to pewne. To
skic porzekadło, że zawodnik Warszawie. Po prostu sympa- coś, czego zupełnie nie rozusfaulowany nie powinien strze- tycy futbolu w Gdańsku poczu- miemy, to farsa - mówili m.in.
I ać rzutu karnego. Podobno li się wystrychnięci na dudka Tomasz Unton i Arkadiusz
jednak nikt z innych piłkarzy przez prezesa Dziurowicza i je- Bąk. Nie po raz pierwszy - móPolonii nic chciał wziąć na sie- go kolegów. Wszak kilka dni wił z kolei trener Kostka - lubie odpowiedzialności przy temu obiecywano im, że znaj- dzie odpowiedzialni za polski
dzie się jakieś szczęśliwe roz- futbol działają wbrew jego instrzale z odległości 11 metrów.
Po przerwie Warta próbo- wiązanie dla sprawy rozgrywa- teresom. Tworzy się tutaj cienia pierwszoligowych spotkań kawa drużyna. grająca coraz
wała zaatakować. Najlepsze
sytuacje miała między 53 i 54
minutą. Wówczas Artur Matrafiło
jewski strzelił w tzw_. boczną
siatkę. ostre uderzenie WojcieMaciej Zadroga z Gdyni ,
cha Weissa z około 12 metrów przewidział. że Polonia wygra z ,.
L,~~~
dobrze obronił Czesław Mich- Wartą 2:0 i wygrał bilet na prze- '
Na pienvszym planie pi/karze Polonii, Piotr Celi,iski (z lewej strony) i Robert Skowronski.
Fot. Robert Kwiatek niewicz, a za chwilę ten sam jazd autokarowy do Niemiec,
Weiss posiał piłkę nad po- tam i z powrotem, ufundowany :
przeczką strzelając głową z kilprzez Bi~ro Podróźy :,Olivia".
~
Gdańsk
Poznań
ku metrów.
Sposob odebrania nagrody ;,
Losy meczu rozstrzygnęły należy ustalić w pok. 20 l B na- ;
się w 76 minucie. Wówczas to
szej redakcji.
Gaw) [ UKF 71.09 i 90.70 MHz stereo
bardzo ładną zespołową akcję
Setwisy informacyjne: 6.00 do O.OO
przeprowadzili piłkarze Poloco godzinę oprócz 19 .OO. Setwis loPolonia: Michniewicz - KuNajlepszy mocz: rozegrali
Pierwszy kwadrans gry na n i i. Spod własnej bramki
kalny:
6.45,
7.35,
w tym sezonie piłkarze Po· siak, Skowroński, Celiński - stadionie w Gdańsku to było przedostali się szybko w okoli8.35 ,10 .35, 12 .35, 14 .35 ,17 .35,
lonii Gdańsk pokonując w Spyra, Piekarski, Jaskulski, typowe badanie sil. Gra toczyła ce bramki rywali. Tam Jaskul20.35. Serwis sportowy: 8.50,
meczu li ligi faworyzowaną Roszkiewicz, Zezuła (74 min. się głównie w środku pola, nie- ski w szkolny sposób ograł jed;;,;,·····-.;,
1135, 15.35, 18.15. Przegląd prasy:
nego
z
obrońców
i
znowu
wyWartę Poznań 2:0 ( 1:O).
Paszu!ewicz), Feith - Kugiel wiele ciekawego działo się pod loż yl piłkę Kugielowi. Ten
9.10
Biuro
Podróży
,OLIVIA"
bramkami. Jako pierwsi do
Obie bramki dla gospodarzy (85 min. Włodarczyk)
6.00-10 .OO Przebudzenie na życze
Gdańsk, Rajska 6
bardziej zdecydowanego ataku ostatni strzelał z metra, głową,
strzelił Robert Kugiel w 22 i
nie; 6.05 Piosenka dla solenizanta
Warta: Onyszko - Miklosik,
nieomal leżąc na ziemi. Efektel. 31-13- 24, 31-79-14
ruszyli gospodarze. W 15 min„
76 min. gry. Sędziował: Marek
6.15 Rock'n'roll na dziś; 6.20 PioKaliszan, Pawelec - Kasalik po dośrodkowaniu Mirosława towny gol i zasłużone zwycię
Czermiński (Warszawa). Żółte
NOT'=
stwo gospoda,zy. Największy
senka z uśmiechem; 615 Gimnasty~
(46
min.
Iwan),
Przysiuda,
„OLIVIA" t
Feitha próbował przeciąć lot udział ma w nim duet Jaskulski
kartki: Roszkiewicz, Jaskulski
lHOTEL
ka: 655 Trójmiasto na żywo; 7.10
i -~
i Włodarczyk (Polonia) oraz Szefler, Kofnyt, Rybarczyk - piłki Robert Kugiel, ale bram- - Kugiel. czyli podający i strzeTemat tygodnia; 7.20 Konkurs dla
Kasalik i Iwan (Warta). Wi- Cejrowski (52 min. Weiss), karz Warty nie dal się zaskodzieci; 7.45 Mag. motoryzacyjny;
lający ·
Janusz Woźniak
Majewski
dzów ok. 200.
czyć. Minutę później z kilku
8.15, 9.40, 11.15 Radio ARnet zaprasza; 8.40 Wiadomości ekonomiczne; 9.25 SOS dla bezrobotBałtyk
nych: 9.55 Zapowiedzi programowe; 10.05- 14.00 Drugie Śniadanie;
10.20 Handel w Trójmieście; 10.50
Informacje kulturalne; 11.40 Muzyczne kalendarium; 1155 HoroNie powiodło się piłkarzom mo też. że wykorzystuje on swoje
skop; 12.45 Trty łyki klasyki; 13.15
Hokeiści Stoczniowca Gdańsk stracili szanse na grę w sil·
Wysocki, Dolny - Janowicz,
gdyńskiego Bałtyku w Myszkowarunki fizyczne i zdobywa
Ramnet- magazyn informatyczny;
Rytlewski, Karwacki - Justka, )
wie. Miejscowy Krisbut wygra! bramki głową. Oczywiście, gdy- niejszej grupie hokelowej elity. Niedzielna poraika z KKH
14.f5-18.00 Popołudnie Z Radiem
Wróbel, Łada - Soliński, Bła- j
Katowice
2:6
(
1:2.
0:3,
1:
1)
na
własnym
lodowisku
osła·
2:0 (0:0). Bramki dla gospodany nianie o tym wiedzieli. ale ta wieżowki, Paszkin oraz Juchnie- ,
AR!)lit; 14.45 Mechanomania- mag.
strzelili Mariusz Mizgała w 51 dza niewiele im pomogła w 55 tecznie przekreśliła nadzieie na zakwalifikowcnie się stocz·
wicz i Heltman. Kary: 6 min.
dla~motoryzowanych; 16.10 Jego
min. i Witold Czekański w 61 min. meczu. Po dośrodkowaniu na nlowców do pierwsze! trójki w swoiei grupie. Czy w dalszej
KKH Katowice: Kieca dwunastka; 17 .40 Spotkanie z klumin_
przedpole bramki Andrzeja Ble- części sezonu gdańszczanie zdołalą nadrobić straty?
Niedźwiedź, Strzempek - Szybem „ Żak "; 18.05-20.00 ARnet
W gdyńskim zespole zadebiu- dzewskiego, Mizgała spokojnie
Bramki: 0:1 Zbigniew Gar- nale p::,danic Solińskiego. Za- mański, Syposz - Gołda, NoAmerica;
20.05-22.00 Kozmic Vitował niedawny jeszcze zawodnik
ski
(Il
min.),
1:1
Władimir
Pa- dowaleni z takiego obrotu wak - Gurazda, Trybuś, Garski
wyskoct:yl do piłki i strzałem gło
brations; 22.05-0.00 Etniczek; 0.05gdy1iskiej Wr-rty Jacek Ptach. Tre- wą posłał ją do siatki. Kilka minut szkin - Jacek Soliński (12), 1:2 sprawy stoczniowcy spoczęli - Olszewski, Tkacz, Jóźwik
6.00 Muzyka non stop
ner Andrzej Bussler liczył, że później znowu dośrodkowanie, Garski, 1:3 Garski (29), 1:4 na laurach i na 3 min. przed Langner, Grabarczyk, Bartnik..
znacznie wzmocni on linię obro- znowu zamieszanie pod bramką Tomasz Jóźwik (33), 1:5 Ja- końcem tercji. znów na listę Kary: 6min.
ny, a dotychczasowy stoper, Rafał gości, a tym razem najsprytniejszy nusz Gurazda (34), 2:5 Paszkin strzelców wpisał się Garski po
Sędziowali: Tadeusz GoKlajnszmit będzie bardziej przy- był Witold Czekański, podwyż (55), 2:6 Marek Nowak (56).
podaniu Janusza Syposza.
dziątkowski. Tomasz SobieDla obu druźyn by! to mecz
W drugiej tercji Szczebła - szczański (obaj Bydgoszcz)
datny w akcjach ofensywnych. Te szając rezultat meczu na 2:0.
rachuby nie sprawdziły się, nieste~sk - UKF 68.63 i %.4
Szanse na honorowego cho - o zachowanie kontaktu z czo- now przepuści! do siatki dwa oraz Jacek Mądrala (Gdańsk).
ty. w Myszkowie. Ptach i Klajn- ciażby gola miał dwukrotnie Da- lówką tabeli. Dlatego też na krążki, które powinien wyłapać Widzów ok. 1200.
Gdynia - UKF 72.92 i 106.7
szrnit zagrali poprawnie. ale nie riusz Skrzypczak, ale nie potrafi! początku spotkania obie druży- i zastąpi! go Piotr ChudyszeWiadomości 5.30 - 23.30 (co godziPozostałe wyniki grupy 2.:
ny grały nerwowo. W IO min. wicz. Wejście miał niefortunbyli w stanie zapobiec porażce.
n~); Skrót wiadomości 6.00 - 20.00
jej wykorzystać.
Unia Oświęcim - Polonia ByPaszkin i Jacek Soliński nie nic, gdyż od razu skierował do
Gospodarze atakowali częściej,
tom 14:2, BTH Bydgoszcz (co godzinę); Pogoda O.OO - 23.00
Bałtyk: Bledzewski - Kowalski
ale w pierwszej połowie gry jedy- (80 min. Abraham), Ptach, Gliń zdołal i skierować do katowic- własnej bramki odbity od slup- SMS „Orlęta'' Sosnowiec 0:6.
(co
godzinę); Wiadomości drogowe
kiej bramki krążka, który leżał ka krążek po strzale Gurazdy.
nym efektem ich poczynań był ski,
tabela po sześciu kolejkach
od 6.15 do 17.15 co godz.; HoroPudysiak (55 min. Smarzyń tuż przed linią bramkową. Od tego momentu katowiczestrzał w poprzeczkę. Kiedy gra się
9
24cl6
ski) - Szura, Gołecki, Klajnszmit, Kontra katowiczan przyniosła nie pilnowali wyniku, a stocz- 1. Orlęta
skop 0.05, 7.05
z Krisbutem, trzeba pamiętać o
8
39- J 8
Czaplicki (65 min. Podgómiak) - im powodzenie. Garski po so- niowcy spasowali, nie wierząc 2. Unia
8 .35 Notowania kursów walut Mariuszu Mizgale, bodaj najwyż
8
18-26
Nowacki, Skrzypczak
Kantor „Conti"; 8.45 Stoliczek Eski
!owej akcji pokonał Aleksieja już w moźliwość odrobienia 3. Polonia
szym piłkarzu, grającym na pol4. Katowice
7
22-16
- rozmowa z gościem; 9.15 Pól
ijaw) Szczebłanowa. Nie cieszyli się strat.
skich, ligowych boiskach. Wiado5. Stoczniowiec 3
23-27
oni jednak nim zbyt długo,
paczki z rana - konkurs na śniada
Stoczniowiec: Szczebłanow
6.
Bydgoszcz
I
8-31
gdyż jeszcze w tej samej min u(33 Chudyszewicz) - Waszak,
nie; 9.45, 14.45 Wiadomości kultuAdam Suska ,. ralne; 10.35 Notowania kursów wacie Paszkin wykorzysta! dosko- Leśniak - Kosiński, Magiera lut - Kantor ,,XamaJl"; 1050 Kakndarium muzyczne; 11.02 Okrągłe
pięć minut - konkurs; 11.35 Zloty
kwadrans Eskt - muzyczny non
Po niedawnym remisie Pomezanii w Warsz:awie wydawało
stop:
11 .50 Twoja szansa - konkurs
się, ii malborscy piłkarze uwierzą w siebie i w moiliwość
45 sekund; 12.15, 13.15 lnfonnator
zdobywania punktów na obcych boiskach. Tymczasem w
giełdowy; 12.40 Wypoczywaj z naBrzesku wszystko wróciło do nomy. Okocimski wygrał z Po·
mi - rekreacja z Eską; 13.40 Letni
mez:anią 2:0 (O:O).
przebój Eski - plebiscyt słuchaczy;
Pomezania: Świderski - Wła nie padł żaden gol, chociaź dwie
15.10 Co mi zrobisz jak mnie zła
sny, Tobolski, Misarsko (40 min. dobre sytuacje mieli w tym okresie
piesz - konkurs; 17 .05 Serwis muMajewski), Kowalski - Kwiatkow- goście. W 4 min. z kilku metrów
zyczno-filmowy; 17.45 Wiadomoski (60 min. Nowakowski), Boros, strzelał Barnat, ale bramkarz gości sportowe; 18.35 Muzyka, którą
Barnat (76 min. Ratajczyk), Manu- spodarzy zdołał odbić piłkę. Natokochacie; 2135 Ze szpuli i kasety miast w 44 min., po rzucie wolszewski - Lizak, Milbrodt
magazyn filmowy audycja Mariusza
W dotychczasowych 1O me- nym pośrednim z 13 metrów naSzymańskiego i Janusza Czajki;
czach piłkarze Okocimskiego zdo- stąpiło prawdziwe bombardowanie
22.35 - 23.30 Muzyczna godzina
byli zaledwie 2 bramki. W 11 wy- bramki Okocimskiego, ale też bez
miłości
skutku.
stępie poprawili ten bilans aż o
Po przerwie gospodarze zagrali
100 proc. Być może tak się starali,
bo ich trener miał już spakowane nieco żywiej, a już na pewno skuwalizki, a decyzja o jego rozstaniu teczniej. W zdobyciu obu goli poz drużyną była przygotowana. Wi- mogli im jednak obrońcy z MalUKF 67.85: 103.7 MHz stereo
borka . Po prostu dwa razy w
dać futboliści uznali , że warto z
Wiadomości co godzinę; Wiadomopodobnych
sytuacjach,
po
dośrod
tym trenerem nadal pracować i
ści sportowe: 7.10, 12.10, 16.10,
kowaniu pod bramkę świderskie
zwycięstwem postarali się o anulo19.10:
go, nie upilnowali rywali. a ci z
wanie decyzji zarządu klubu .
bliska
wpakowali
piłkę do siatki.
5.00 - 9.00 Studio Bałtyk. 9.05 RaStoc:niowiec
- KKH Katowice 2:6. Tl'lko Władimir Pas::.kin (pierwszy z lewe]) potrafił vnusit' katowickiego bramkar;:.a Marius,a
Sam mecz nie był najciekawdio biznes; 9.45. 11.45, 13 .45
szym widowiskiem. Do przerwy
Gaw) Kiecę do kapitula,ji.
Fot. Robert Kwiatek
Ogłoszenia na telefon; 10.00-14.00
t"' ··~ ·~ ~ ~ @ . W W X 1 p ; , r ,~. • >e«~
~ ~ : ! l ' 'B• .~ ··- . - ~ ) ~ ~ ~
Cztery godziny dla ciebie i rodziny:
.
.
a,~"!.~~
dni temu przegrała w MoIO.IS Horoskop dnia: 10.33 Więcej
tylko 11ie wie, i?. jest jednym ::.
J Ligowa kolejka w pifkart skiej ekstraklasie znowu :.osrasportu; I0.45, 12.45 Radiowa giełda
co najmniej d::.iesięciu, którym
skwie w meczu eliminacyj
la okrojona o mecz ;: udziałem
pracy: I 1.15 Ekspert; 11.33 Warto,
D;)11rowic::. obiecał to stanowinym mistrzow Europy z Rosją
Lechii/Olimpii. O tym, co d::.ianie
warto... 11.58 Wstępne notowasko.
• Niemiec Michael Schu- róźnicą 10 bramek, doznała
fo się na stadionie pr::.y 11/.
Z kolei kapitan drn~yny Lenia giełdy; 12.15 Konkurs 10 pytakże
porażki
z
tą
drużyną
w
macher
(Benetton
Renault)
Traugutta, gd;ie miał prz})echa, Waldemar Kryger, stll'iertań... milion złotych; 12.38 Giełda
wygrał wyścig o Grand Prix
rewanżowym meczu w Poznachać Ila mecz Lech Poznali. pi- Gda,iska byto samod::.ie/11ą de- d::.il, :..e nie chciałby się ::.na/ef.ć I
papierów wartościowych; 13.15
Europy na torze w Norymber- niu. Tym razem Polska przeszemv oddzielnie. A co d::.ialo
Prezent dla ...; 13.33 Pora na dokto· się na stadionie Olimpii 11a po- cy:ją jego i zar::.ądu. nie wylli- na miejscu zawodników Ledze. Drug.ie miejsce zajął
grała z Rosją 21 :29 (l 1: 11).
ra:
14.00-18.00 Studio Bałtyk;
kafo z presji pre::esa PZPN chii/Olimpii, którzy trenują i
Francuz Jean Alesi (Fe1rnri), a
znaliskim Go/ęcinie?
Dziurowicza. To prawda, t e chcą grać. Dodaf przy tym, ;,e ł
14.15, 15.15, 16.15, 16.45, 17.45
• W meczu ekstraklasy tetrzecie
Brytyjczyk
David
CoTam wła.fnie pojechali pil- drużyna 11 a mecz ::. Sokofem piłkarze Lecha tak':_e 11ie mają
Informacje miejskie; 14.45 Giełda
ulthard (Williams-Renault). nisa stołowego San Poznań
kar;:.e Lecha. Pojechali atlfoka- Pniewy pojechoła do Tych i za- 11plyw11 na to, gdzie skierowali i
pracy;
15 .45 Ogłoszenia na telefon:
Brytyjczyk
Damon
Hill
nie przegrał z AZS AWF Gda11sk
rem, przebrali w dresy, ale po- mier::.ała pierwotnie udać się ich dzialac-: . e. Po prostu byfa
18.05 Zgrzyty zdartej płyty; 19.05
ukończył wyścigu. W klasyfi3:7.
Punkty
dla
gdańszczan
_ja;:du nie musieli opuszczać. do Gda,iska, ale skoro GKS decyzja jechcu' na Golęcin. i tu
Na marginesie dnia: 21.05 Nie tylko
kacji łącznej MŚ prowadzi
Wprawdzie tym ra::.em nikt nie Kato\\'ice zrobif wyfom li' zwv- się uwleji. Ws-: .ystko to jednak
zdobyli: Dariusz Kich i Widla melomanów; 22.00 Radio BBC;
oczywiście zdecydowanie
bronił v.jazdu na stadion, ale c;:ajach wyjeżd:1i11ia do kl11 - - shrierd::.il Krygier - jest nietold Skubiszewski po 2,5; Ma23.05 Rozmowy prywatne; 1.05 RaSchumacher.
też 11ikt nie zmuszał piłkarzy
bów tzw. fiizJjnych. i otr::.y111al normaille i powinno być' jak
ciej Zakryś l ,5; Pawd Stopiń 
dio
nocą
•
Reprezentacja
Holandii
w
Lecha do wvchodzenia 11a boi- za to walkower, to i Lech po- najszybciej ro zstrzygnięte
siatkówce kobiet wywalczyła ski 0,5. Po trzech kolejkach
sko. ObeC11ych na stadionie sę- stanowi/ pójść tą samą drogą.
pr::.e::. PZPN. Dodajm_Y je.1::.cze,
po raz pierwszy tytuł mistrzyń spotkań gdańscy akaden~cy.
dziów podjęto herbatką, aby w
Tu w Gdańsku Jer::.v Łupici':_ na stadionie na Golęci111e
Europy, pokonując w finało
spokoju mogli napisać' stosow- ki, wicepre::.es fundacji 0/im - ::.11ala::.fo się około 300 sympawym meczu Chorwację 3:0 którzy maJą na swoim kcmcic
ny protokół. Miejscoll'i d::.ie11- pia Futbol rozll'{ial ::.gola i1111ą
t,ków Lecha, któr: v nie s:c::.ę
(15:7. 15 : 13 , 15:2). Trzecie komplet zwycięstwa zajmuj,}
Gdańsk - UKF 102,30 MHz
nikarze poprosili oczywiście o teorię. D::.iurowic::. - r..-ierd::.il w taheli 2. miejsce, wyprzemiejsce zdobyła Rosja wygry
Elbląg
- UKF I07,4 MHz
d::.ili
wy::.wisk
pod
adresem
opinię kierow11ictwo i pifkar::.y
obiecaf Dolacie stanowisko
wając z reprezentacją Niemiec
drnni tylko przez Nordis Zie2.00, 4.00, 615, 815, 102.5, 1215,
Lecha . Pre-::.es tego klubu . Ry- pr::. ewodnic::.ącego Ligi Po/- /es ława Kr z.r :.ostanwka i
Olimpii.
3:0 (15:6, 15:2, 15:IO).
.
14.25, 18.25, 19.25 Wiadomości:
lona Góra.
szard Dolata, stwicrd::.il iż. to, skiej w ::.amia11 ::a ::.bojkotoll'a• Reprezentacja polski(.;h
6.30. 12.30, 20.20 Różaniec: 7.45,
;,e ze spól nie pojechał do nie mec::.u 11· Gdmisku. Dolota
Rezerwowy
(jaw)
piłkarzy ręcznych. która kilka
11.00, 16.00 W Rodzinie Radia Ma='-""'"""""""'=~-.

Lechia/Olimpia w

Lech w Poznaniu

•19

a

I

lepiej, ale te przerwy, ta huś
tawka nastrojów, niczego dobrego nam w przyszłości nie
wróży.

No

właśnie

- co będzie w
To pytanie kierowano do prezesa fundacji
Olimpia Futbol, Bolesława
Krzyżostaniaka . Ten natomiast
od początku powtarzał to samo:
- Prawo jest po naszej stronie. To my mamy rację. Wiem
co mam robić i pros~ę jeszcze
o cierpliwość. Podejmuję działania, które wkrótce powinny
przynieść pożądany skutek. Na
pewno nie chcę dopuścić do
trzeciego walkoweru i relegowania drużyny z ekstraklasy.

przyszłości.

Janusz Woźniak

Dwóch
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Polonia

• Warta

RAD I O

2:0
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Krisbut •

2:0

11 Wieżowiec" Mizgała
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Stoczniowiec • KKH Katowice 2:6

cone s a

a su *t

RAD I O

ESKA NORD

Okocimski • Pomezania 2:0

ryja; 5.45 Rozpoczęcie programu i
pacierz; 6.00 Anioł Pański i Jutrznia:7 .00 Msza św.; 8.00 Godzinki
ku czci Niepokalanego Poczęcia
NMP; 8.30, 16.30 Katecheza; 9.30
Czas pieśni; 950, 14.30 Mogę, chcę
pomóc;l0.00, 19.30 Audycja dla
dzieci: 10.30 Porady - porady lekarskie; 11.20, 18 .40 Radiogazeta;
11.45, 23.45 Medytacja; 12.00
Anioł Pański: 12.10 Spotkania z Biblią; 5.05, 13.15 Radiogazeta; 13.45
Literatura; 14.00 Modlitwa popołu
dniowa z Liturgii Godzin: 14.15
Czas dobrych nowin; 14.40 Muzyka
mistrzów; 15.00 Koronka do Miło
sierdzia Bożego; 15.15, 21.15 Rozmowy nie dokończone; 16.15 Serwis Radia Watykańskiego; 17.30
Koncert życzeń: 18.00 Anioł Pański
i Nieszpory; 18 .30 W nurcie nauczania Jana Pawia li; 19.00 Aud.
dla młodzieży; 19.45 Modlitwy
dzieci; 20.00 Audycja Radia Watykańskiego; 21.00 Apel Jasnogórski;
23.50 Kompleta; O.OO Rozpoczęcie
pr. nocnego

RAD I O

PLUS
UKF 67 .07 i 101.7 MHz
Wiadomości:

od 5.00 do O.OO (co
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;
7.25 Patron dnia; 8.10 Gość PLUSA; 8.45 Serwis ekonomiczny;
13.15 Setwis giełdowy; 13.40 Propozycje kulturalne; 14.15 Komputer
nie gryzie: 18.40 Wiadomości z ży
cia Kościoła; 1852 Między Sacrum,
a P~ofanum - książki nieobojętne ;
19.05 Coca-Cola is the Music Live;
19.40 „Pluszowy kącik" 21.05 Gitarmania - Grzegorz Skawiński;
22.15 Ewangelia z kometarzem;
22.25: Rozmowy przed północą;
0.05 Muzyka duszy, czyli nocny Soul Non Stop; 2.00 Radio PLUS Noc;
5.00 Poranek muzyczny
godzinę)

RAD I O
RMF FM

rócili do normy

RAD I O
GDAŃSK

l

Strza I
.z rogu

i

i
j
i

TELEGRAMY
~

I

I

I

I
I

Bd
-

RAD I O

--=-c
M,c--A
-=--=R =
y --=Jc-A-

UKF 98A i 73.52 MHz
Wiadomości

co godzinę od 0.45
12.05, 14.05; PROGRAM
LOKALNY 10.26, 11.26, 12.26,
13.26, 17.26; Traffic: 6,26, 6.59,
7 2.6, 7 59, 8.26, 8.59, 14.26, 1459,
15.26, 1559, 162.6, 1659
5.00-9.000 Rano mogę fruwać - pieczemy poranne tosty; 9.00-13.00
Radio Materii i Formy - na tacy dużo lub mało; 13.00-17.00 Relacje
migawki flesze - rajd reporterów;
17 .00-19 .45 Rockujemy muzyką
fantastyczną - gramy w rosyjską ruletkę; 19.45-21.45 Radio muzyka
fakty - przegląd wydarzeń dnia;
21.45-1.00 Rock metal funky - zdejmujemy nocną koszulkę; 1.00-5.00
Rozterki marzenia fobie - nocne odloty
Giełda:

-

RAD I O
ZET-

Gdańsk-

UKF 71.69 MHz

Elbląg - UKF 71.36 MHz

Wiadomo;ci co godzin~ całą dobę;
wiadomości co pól godziny 6.0012.00 - 14.00-17.00: wiadomości co
kwadrans 6.00-9.00; wiadomości
sportowe: 6.08, 6.33, 7.09, 7.34,
8.07, 9.05; Wiadomości giełdowe:
12.05, 13.05, 14.05
4.00-6.00 Świt z Radiem Zet; 6.009.40 Horoskop dnia - Wojciech Jóźwiak; 615, 715, 8.50 Mała encyklopedia dobrych i złych obyczajów
Jacka Fedorowicza; 650 Zapowiedzi TV; 7.40 Magazyn giełdowy;
8.l l Komentarz dnia redaktora naczelnego; 8.15 Gość Radia Zet; 9.15
Urodziny z Radiem Ze - konkurs;
920 Horoskop Joanny Godeckiej na
urodziny; 950 Ciekawostki Krecika; 10.10 Bulion Zet; 13.15 Dzwonię do pana, pani ; 14.10 Zapowiedzi kulturalne; 1450 Ciekawostki
Krecika; 15.10 Hip Hop Zet 18.10
Szymoniada pr. Szymona Majewskiego; 19.05 Komputerowa lista
przebojów Radia Zet; 20.05 UK
Chart Anack 21.15 Klub Radia Zet;
23.30 Bezsenność z Radiem Zet;
2.00 Noc z Radiem Zet
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Nowe oblicza telefonów komórkowych Motoroli

Czy komputery staną w pierwszei
sekundzie XXI wieku?

B

Zd'ęte odium dosto'eństwa

a

Motorola prowadzi intensywne prace nad propozy•
altematywnego wyglądu dla produkowanych przez
siebie telefonów komórkowych oferując odbiorcom
nowe, interesujące rozwiązania w zakresie formy
i koloru, odmienne od dotychczas obowiązującego
czarnego matu i jednokolorowych projektów.
cją

zeg
Nadejście nowego stulecia moie być wielkim sio·
kiem dla tysięcy systemów komputerowych na świe·
cie. Problem ten dotyczy w nczególnoścl kompute·
rów, których systemy operacyjne zostały napisane
w języku Cobol.

Wszystkie komputery mają wbudowany kalendarz, ale
w tych, o których mowa, rok opisywany jest tylk.o dwiema cyframi. Dokładnie o północy w sylwestra 1999 roku liczba 99 w każdej z takich maszyn zmieni się w liczbę OO. Niestety. oprogramowanie komputera odczyta tę
datę jako rok 1900 a nie 2000. Cofniemy się tak jakby
o 100 lat.
Chaos jaki może z tego powodu powstać w systemach obsługującyc h ubezpieczenia. emerytury, renty,
kredyty, pożyczki , konta bankowe, itp., trudno sobie
wyobrazić. O tym jak wielki może być to problem niech
świadczy choćby następujący przykład: j ak podaje New
Scientitist (nr 1973). jedna tylko amerykańska firma
ubezpieczeniowa obliczy ła, że system dzi ałający w jej
komputerach zawiera ponad milion różnych dat. Z tego
miliona aż 200 tysięcy trzeba będzie zmienić. Ktoś spyta.jak to w ogóle jest możli we! Nie trzeba przecież wiele wyobraźni. aby przewidzieć nadejście nowego stulecia. Otóż.. wiele ze wspomnianyc h systemów
i komputerów, w których je umieszczono. projektowanych było jeszcze w latach 70. z myślą tylko o najb l iż
szej dekadzie. Wtedy naprawdę nikt nie przypuszczał. że
spora część z nich będzie pracować tak długo.
Właściciele lub zarządcy systemów komputerowych ,
mają kilka możliwości wybrnięci a z tej trudnej sytuacji.
Po pierwsze. mogą zakupić specjalne programy, które
I przejrzą cały system i wyłapią daty. które pozostawione bez zmiany mogłyby spowodować męt li k. Po drugie.
mogą wynająć programistów (pochodzących 1:wykle
z Azji. gdzie siła robocza jest najtańsza). którzy zb;idapo linii w poszukiwaniu trefnych dat.
IV Toki~ :ostał ::;apre;e11to11·a,!y najnows:y wyrób jap01iskiejfirmy Panasonic. Jest nim pierws::y na ;'iriecie ją system linia
Wreszcie. można zmienić cały system, na taki, który
na
po:wala
to
e
wideo.Ur:ąd:eni
ekranem
1r111ontowanym
z
C')jrowym
systenue
w
pr:enosny telefon
, pozwoli na bezbolesne przejście w nowe stulecie.
prmrad:enie ro:mów pr::y ró11·11oc:esnym oglądaniu ruchomego obrazu 1r kolor:e.
W każdym przypadku będzie to żyła złota dla firm proFot.PAPICAF-EPAEPA dukujących i sprzedaj4cych oprogramowanie.

liczby uzytkowników. Maszyny Digitala słu
żyć będą tym celom w dużych przedsiębior
stwach, gdzie liczba użytkowników komputerów liczona jest w setkach osób.
Połączenie komputerów Digitala oraz programu Microsofta jest kolejnym świadec
twem coraz ściślejszej. w ostatnim czasie.
współpracy obu firm. Owo zbliżenie widać
również na polskim rynku. gdzie w ubiegłym miesiącu oba przedsiębiorstwa podpi-

S

erwer Prioris HX 590DP produkcji firmy
Digital został wybrany przez Microsoft na
platformę sprzętową do obsługi pakietu Windows '95 w środowisku Internet. Uroczvsta
inauguracja „on-line·' najnowszego Windowsa w Internecie nastąpiła w dniu 24 sierpnia

1995.

Zastosowanie serwerów Jest niezbędne
do szybkiego i skutecznego dotarcia do strony głównej poprzez Internet oraz do zapewnienia jej odpowiedniej dostępności i zdolności do jednoczesneg o obsługiwania dużej

sały ważną umowę korporacyjną.

.:) A
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Dla trzech milionów

Firma Novell zaprezentowała po raz pierwszy oprogramowanie TCP/IP przeznacwne dla komputerów osobistych. LAN WorkPlace 5 oferuje pracującym w sieci
użytkownikom DOS i Windows pełny zestaw aplikacji
WinSock 1.1 , umożliwiaj,1cy współbieżny dostęp do zasobów sieci Internet. TCP/IP, UNIX i NetWare . WLAN
WorkPlace 5 wykorzystano doświadczenia w zakresie
tworzenia oprogramowan ia TCP/IP dla komputerów
osobistych. Z nowego wynalazku z pewnością ucieszą
się prawie trzy miliony użytkownii<ów TCP/IP.
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wych, barw klubów piłkarskich lub ilustrując specyficzne zainteresowanie i hobby takie jak na przykład gra w golfa lub alpejski zjazd narciarski.
Początkowo serie telefonów specjalnych pojawiały się w bardzo niedużych seriach promocyjnych. Firma Motorola planuje jednak wprowadzenie wybranych wzorów do powszechnego użyt
ku. Jednym z wykorzystanyc h motywów telefonów specjalnych
jest przygotowanie przedniej części obudowy telefonu w kolorach
nowej flagi Afryki Południowej. Każdy z członków drużyny reprezentującej Afrykę Południową podczas Mistrzostw Świata
w Rugby, otrzymał taki specjalny telefon.
Pomimo faktu. iż wygh1d telefonów specjalnych Motoroli jest
bardzo niekonwencjo nalny, posiadają one wszystkie zaawansowane elementy konstrukcyjne , właściwe aparatom z serii FLARE oraz możl iwości techniczne najnowszych telefonów komórkowych. Telefony specjalne ważą ok. l 60 gramów.

I. R. Janyna

•I

.Z6SX 33

Telefony specjalne Motoroli stanowią jedną z wersj i
rodziny telefonów FLARE, posiadających jednokolorowe obudowy i wprowadzonych na rynek europejski na początku tego roku. Na przedniej stronie obudowy telefony specjalne posiadają niespotyk,rne wzory i różne kolory,
umożliwiając w ten sposób reprodukcję flag narodo-
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Ka'ko i'Kokosz znowu w naszych domach Brak
Nieomal rok temu opisywaliśmy polską grę
przygodową pt. ,,Kajko i KokoH" pneznaczoną
dla użytkowników komputera Amiga. W chwili
kiedy czytacie Państwo ten tekst ma właśnie miej·
sce premiera wersji gry pneznaczonei dla kom·
puterów IBM PC i kompatybilnych.

Gra przeznaczona jest dla każde
go typu komputera PC (od 286 w górę) . Jedyne stawiane przed użytkow
nikiem wymagania sprzętowe to
karta graficzna VGA, I MB pamię
ci RAM, myszka i 8 MB wolnego
miejsca na dysku twardym. Wskazane jest korzystanie z komputera
386SX oraz posiadanie karty dżwię
kowej. Program współpracuje z kartami Gravis Ultra Sound (bezpośrednio!) oraz z kartami Sound
Bla,ter i zgodnymi (tylko na komputerach 386SX i lepszych). Dostarczany jest w podobnym do wersji
amigowskiej pudelku, różniącym
się etykietą z symbolem wersji PC.
Znajdująca się wewnątrz instrukcja
opisuje tak postacie,jakie możemy
spotkać w grze, jak i sposób jej instalacji i sposób gry. Nie ma tutaj
natomiast instrukcji jak przejść grę
to zadanie należy do gracza.
Scenariusz programu w głów
nym zarysie nie uległ zmianie. Bohaterami gry są dwaj dzielni woje,
Kajko i Kokosz, zamieszkujący
w pradawnym lechickim grodzie ·
Mirmiłowie. Młodszemu pokoleniu przypominamy, że Kajko i Kokosz to bohaterowie całej serii komiksów znanego twórcy tego
gatunku literatury, nota bene mieszkmica Sopotu, pm1a Janus za Christy.
W grze, obok głównych bohaterów
spotkać możemy całą masę sympatycznych, znanych z komiksu postaci. I tak napotkamy tutaj kasztelana Mirmiła,jego (nad)opiekuńczą
żonę Lubawę, dobr4 i mądrą czarownicę Jagę, zbójcerzy z Hegemonem, Kapralem i Ofermą na czele, a także cały szereg bajkowych
postaci, zamieszkujących tajemniczą krainę Borostworów.

Akcja gry koncentruje się wokół
zatrucia wody w grodowej studni
za sprawą podstępnych Zbójcerzy,
a konkretnie przez Ofermę. Kajko
i Kokosz jako najdzielniejsi woje
Mirmi!a zostali wyznaczeni do akcji ratunkowej, a konkretnie od wyrusrenia na długą i pełną niebezpieczeństw i zagadek wędrówkę,
w trakcie której mają odkryć, jak
uratować grodową studnię. Sama
gra jest klasyczną przygodówką
(ang. adventure). Zabawa polega
na odnajdywaniu różnorodnych
przedmiotów i ich umiejętnym
używaniu na innych przedmiotach,
miejscach lub postaciach. Ponieważ każdy z naszych bohaterów
posiada pewne charakterystyczne
cechy (np. Kajko jest mądry, a Kokosz silny) możliwość wykonania
pewnych czynności zależy również od postaci, która będzie chciała ją wykonać. Gra przeznaczona
jest dla jednej osoby, która równocześnie może kierować obydwoma postaciami, wybierając jedną
z nich za pomocą myszki.
Czym się różni wersja pecetowa
od amigowsk.iej? Pierwszą rzeczą,
która odrazu rzuca się w oczy jest
grafika. Wykorzystane zostały
możliwości karty VGA i możemy
oglądać wspaniale plansze autorstwa samego Janus:ta Christy
w 256 kolorach. Poprawione zostały oraz dodane liczne animacje
postaci, miejsc i przedmiotów. Najbardziej znaczącą różnicą jest zmodyfikowany sposób obsługi. Do
zabawy grą wystarczy posługiwać
się samą myszką. Jej lewy przycisk zwyczajowo służy do używa
nia przedmiotów itp. Drugi przy-

Automatyczna sekretarka, modem, faks,
CD-ROM, spnęt hl-fi, cyfrowe wideo i telewi·
zia, a ws:,;ystko to w jednym komputerze. Tak
właśnie wygląda najnowssa seria urządzeń
Compaqa • Presario. Nowa generacja wielo·
funkcy'inych komputerów domowych została
po raz plerws:,;y zaprezentowana w Berlinie.

cisk umożliwia zmianę postaci.
Klawiatura używana jest jedynie
w momencie zapisu lub odczytu
stanu gry. Można zapisać do ośmiu
sytuacji. Zmodyfikowany został
schowek, w którym gracz przechowuje znalezione przedmioty.
Otwiera się on automatycznie po
dojechaniu wskaźnika myszki do
górnej krawędzi ekranu. Ponadto
niepotrzebne nam przedmioty możemy pozostawić na dowolnym
miejscu i ewentualnie później je
odzyskać. Niemal nie zmieniona
pozostał znana z wersji amigowskiej muzyka, ilustrująca grę
(w trakcie gry tylko na GUS, na
innych kartach wyłącznie w czołówce) zawierająca elementy muzyki folkowej i oryginalne instrumentarium.
Gra nic nie straciła ze swojego
klimatu znanego użytkownikom
Amigi. Chyba nawet więcej zy-

Prcsario posiada szybki modem.jego użytkownik zaś otrzymuje dwumiesięczną bezpłatną subskrypcję serwisu on-line CompuServe - jednej
z największych firm oferujących dostęp do Internetu. Komputer ma między innymi możliwość
stworzenia skrzynek głosowych dla dziesięciu osób
w poczcie głosowej.
Nowa seria obsługuje cyfrowe wideo o standardzie MPEG, które wprowadza do komputerów
domowych prawdziwy, pełnoekranowy obraz wideo. Sprzęt jest wyposażony w CD-ROM o poczwómej prędkości. Komputer ma od razu zainstalowane najpopularniejsze oprogramowanie.

Siedem modeli w trzech wers'1ach

Wszystkie modele nowej serii mają 8 MB pamięci RAM. Występują w trzech wersjach: zintegrowanej, biurkowej i w postaci mini wieży. Ta
pierwsza posiadająca obudowę „wszystko w jednym" jest oznaczona symbolem 5500. Nowy modcl 5520 ma obecnie procesor Pentium 75 MHz,
twardy dysk 630 MB i faks-modem o szybkości
transmisji I 9,2/14,4 Kbps odpowiednio dla danych i dla faksu. Mini wieże oznaczone zostały
symbolem 9500. Komputery w tej wersji zawierają wyłącznie procesory Pentium od 75 do 90 MHz.

skała dzięki unowocześnionemu

sposobowi obsługi i o wiele barwniejszej grafice. Zapewne również
wśród posiadaczy pecetów zdobę
dzie równie liczne grono wielbicieli.jak miało to miejsce w przypadku wersji na Amigę (kilka
miesięcy na pierwszym miejscu
Listy Przebojów Gier czytelników
jednego z poświęconych tematowi miesięczników). Gra przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, przy czym dosyć wysoki
poziom zagadek powoduje, że trzeba często-gęsto główkować i pomyśleć. Niemniej wszystkie zagadki są logiczne. Polecamy
gorąco na zbliżające się jesienne
wieczory.

I

Posiadają one również zwiększoną do 2 MB RAM
wideo. Ostatnią grupą są komputery w tra-

pamięć

dycyjnej obudowie biurkowej (wersja 7100). Ma-

ją one osobne głośniki stereofoniczne. Nowe mo-

dele w obudowie typu slimline oferują szeroki
wybór procesorów, od 486 do Pentium 90 MHz
i dyski twarde od 420 do 840 MB.

· rf •
owy inte eis

N

Obok wbudowanego faks-modemu o szybkości
transmisji 14,4 Kbps i I MB pamięci Video RAM,
chyba najciekawszą funkcją jest nowy interfejs
użytkownika „Compaq Presario Plaza". Plaza udostępnia użytkownikowi trzy różne typy interfejsu:
Windows Gallery dla tych. którzy pragną pracować
lub bawić się w środowisku Windows, łatwe do
użycia TabWorks oraz Kid Desk - dla dzieci, których rodzice mogą określić,jakich programów ich
dzieci mogą używać, a jakie powinny pozostać dla
nich niedostępne.
Z interfejsów dostępnych za pośrednictwem
Presario Gallery, czyli z Program Manager, Activity Manager, TabWorks i Launch Padu mogą korzystać również posiadacze wersji 9500 i 5500.
Niestety, mało kto w naszym kraju będzie mógł
skorzystać z propozycji Compaqa. Ceny poszczególnych modeli wahają się między 1650 a 3000
USD. Poza tym niewielu z nas jest przyzwyczajonych do oglądania telewizji, telefonowania czy
faksowania za pomocą komputera. W sumie nie ma
po co się przyzwyczajać, zwłaszcza że jest to tak
droga przyjemność.

Jarosław Kończak

eszcze tefefonTanałowy~

(ap)

Premiera NetWare Telephony Services Release 2.

rzyzówka 40
POZIOMO: 1) wiązka,5) kierunek artystyczny przeciwstawny akademizmowi, 6) urządzenie
wizyjne z wyrzutnią, 7) mysz inaczej,
PIONOWO: 1) radca prawny. 2) zespól 5 wykonawców, 3)
rodzaj utworu scenicznego, 4)
wydzielina kaszalota.
Rozwiązaniem krzyżówki jest
tylko hasło: !, 2, 3, 4, 5, 6, 7

I

Wśród prawidłowych rozwią
zań

wylosujemy nagrodę ufundoprzez hurtownię komputerów ARTICA (sklep: GDANSK,
Grunwaldzka 45): dowolny „koszyk towarów" (branża komputerowa) o wartości pięćdziesiąt
nowych zł!. Termin nadsyłania
rozwiązań (pod adresem redakcji! - !Odni.Nakopercielubkarcie pocztowej niezbędny Jest dopisek: .,Komputer Salon - 40".
waną

Nagrody • krzyżówka 38
wartości
50 zł
Zbigniew Kawski,
Gdańsk, ul. dr Franciszka
Kubacza I 6a.
Gratulujemy'
Nagrodę
prosimy odebrać w pokoju 201 b
w gdańskim Domu Prasy.

Bon
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o

wylosował

1

Gorące

•

••

Firma Novell poinformowała o wypuszczeniu na rynek pakietu NetWare Telephony Services Release 2, najnowszej wersji działającego w sieci oprogramowania telefonicznego, integrującego dane i głos. Ponadto Novell rozszerzyła dostępne
odmiany pakietu NetWare Tclephony Services 2 o wersję przeznaczoną dla pięciu użytkowników oraz zawierającą moduł wykonawczy (ang. runtime) sieciowego systemu operacyjnego
NetWare 4.1. Te nowe odmiany w znacznie większym stopniu
umożliwiają użytkownikom prae,ującym czy to w grupach roboczych, czy w dużych sieciach. korzystanie z telefonii sieciowej.
Za pomocą oprogramowania NetWare Telephony Services 2
można tworzyć rozwinięte „gorące linie" (hotlines), aplikacje
sterujące połączeniami telefonicznymi oraz ułatwiające telemarketing, które nie tylko poprawiają zdolność komunikowania się
użytkowników, lecz także zwiększają wydajność pracy.
Przeznaczona dla pięciu użytkowników wersja oprogramowania NetWare Tclephony Services 2 zmniejsza koszt wprowadzenia aplikacji telefonicznych do grup roboczych. Z kolei moduł wykonawczy systemu NetWare 4.1 pozwala użytkownikom
- pracującym zarówno w środowisku NetWare.jak i w innych śro
dowiskach - korzystać z funkcji telefonii sieciowej, realizowanych
przez ekonomiczny serwer.
Dzięki temu, że oprogramowanie NetWare Telephony Services 2 opiera się na otwartej i ogólnie akceptowanej platformie, została wyeliminowana konieczność instalowania specjalnego wyposażenia, dodawania nowych linii telefonicznych oraz
przyłączania każdego komputera osobistego do aparatu telefonicznego.
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81-388 Gdynia, ul. świętojańska 120/8
tel. 20-67-17, tel./fax 20-28-64, tlx 054135
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W zestawie: p3yta 486 VLB lub PCI. 4 MB, Fdd 1.44, karta SVGA,
mufti 1/0. obudowa mini-tower, klawiatura, instrukcja obs'\Jgi
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Hdd 850 - 529
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MONITORY
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Fot. Wojciech Slein
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POJEMNOŚĆ OD 1/2 DO 144/288
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Cl Instalacje sieci
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Kompleksowa

obsługa:

szkolenia.
.Expert•, 80-232 Gdańsk. ul. J. Matejki 6
tel. (058) 470-263, 470-264

Gdynia, tel./fax 218021 w.256
ul. Zygmunta Augusta 3-7/209

1:AXY

e GABINETOWE I PRACOWNICZE
e KOMPUTEROWE I KONFERENCYJNE
e KRZESŁA I FOTELE OBROTOWE
e TRANSPORT I MONTAż
e BEZPŁATNA ARANżA(:JA

UŻYWANE-GWARANCJA

RATY· LEASING

~~

,
~;ł

~

Komputery

~

,~-

.:1:, Zaopatrzenie FIRM
10 fax: 22 08 97
Dostawy do KLIENTA
tel. 242608, 242658 w 326 lub 360 Serwis, doradztwo

M

\~J)-

SYSTEMY
PREZENTACJI WIZUAlNEJ

o SYSTEMY AUDIOWIZUALNE

, ~~ o SYSTEMY TŁUMACZEŃ

. ~ PAPIER*DYSK!ETKJ•AKCESORIA*FIL TRY•UPS-y
- KABLE*PRZEDŁUŻACZE*ZŁĄCZKI* ADAPTERY
ul. Łużycka

3

?00~

INTEL PENTIUM • AMD * PCI NLB•SHUTLE*UMC - ~
HDD* STk.EAMERY* co• SKANERY* MYSZY* FAX
-

.::t. 81-963 GDYNIA 8.00 -16.00

Gdańsk, ul. Słowackiego 37G
tel. 483 555 tel./fax 483 277

Jlf.
_"'"'.___tel. komórkowy O 90 50 57 85

DRUKARKI' MONITORY' MULTIMEDIA' OPROGRA1,,fOWA1'lE

·=---- MICROSOFT • OFFICE I NOVELL

81·311 Gdynia, ul Witomińska2. tel.297126, tel.211495, fax297126

modernizacja
komputerowego
nowego i używanego
pomoc początkującym

sprzętu

KSEROKOPIARKI

~ .., ATEMOR

ARAN2ACJE • DOSTAWA • MONTA2

Computer Plus

kupno-sprzedaż

sprzęt, wdrożenia,

SALON SPRZEDAżY:
SOPOT, 3 Maja 6, tel. 51-51-12
HURT· DETAL, GDAŃSK-OLIWA, SUBISŁAWA 13
tel. 52-48·36, 52·15·81
1ss2910S12411<

MEBLE BIUROWE

[9

• Finanse - księgowośt;
• KPR;
• Zakup, sprzedaż;
- EwidenCJa materiałowa;
- Place, kadry;
- środki trwale;
- Kosztorysowanie.

O Programy wspomagające

NIEZAWODNE I OSZCZĘDNE
KSEROKOPIARKI

EBLE BIUROWE

KOMPUTERY
PROGRAMY

. t;~

~

.

.

=

-_,,,,, o SYSTEMY KONFERENCYJNE
o SYSTEMY NAGŁAŚNIAJĄCE
'-;{ - o RZUTNIKI PISMA
' ;:' o PANELE DO PROJEKCJI OBRAZÓW
! ~ ;iii' KOMPUTEROWYCH I VIDEO
(!. C: o VIDEOPROJEKTORY
'-~ 2 o RZUTNIKI SLAJDÓW
6.

Gdańsk, ul.Czarny Dwór 4A, tel./fax 53-25-41 w 309, tel. 53-12-71 w. 342

- - - --

'-

I

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ
I
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doświadczeniem
zaprasza
młodzież
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INSTALACJE MIEDZIANE

Renomowana szkoła
z wieloletnim

językowa

dzieci,

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ PRZYJMUJĄ
ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

JCBWtlS

ln!cmational

En,glish

VISA

i

dorosłych

na

Li'iLIMlllD

e
e

Roczne Policealne Studium
ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY
• FINANSE W FIRMIE
KOMPUTER W FIRMIE
• 8ANKOWO$ć
BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
SEKRETARIAT STUDIUM: 80-958 Gdańsk,ul. Bielańska 5, tel. 31-71-16, Elbląg, ul. Rycerska 6, tel. 32·59·82
AMBITNYCH
I
MŁODYCH
DLA
SZANSA
OSTATNIA

A GIELS I
NIE IEC I

oferujemy:

- zawory kulowe i termostatyczne

ZAPISY-ANGIELSKI
GDAŃSK ul. Podmłyńska 10, tel. 313373, 317933 godz. 10-18

- grzejniki ~

• Peugeot 106:
Artur Nobel, \\laściciel sklepu ,,Nobel" w Leśnej {i+ ..

ffld·Htli))

@.foBIDYo:.'f.l Al\
~.i:;."_(\]

1

do wykonania instalacji c.o., wody i gazu

• Fiat Cinquecento:

11!:f'

BMX Rowerów" w Czechowicach-D ziedzicach

~'\l;.. ...~~.....~lo4,,la.H""'"'l..oll

Bronisław Wodziak, sprzedawca w „Hurtowni re(;

Rozlosowano równi~ż 30 radiomagnetofonów [. &' /
GoldStar, I O wiez hi-fi GoldStar 1 20 walk ma- f ,, .
·· '
nów Sony.
Serdecznie gratulujemy wygranych!

KSIĘGARNIE ANGIELSKIE

rury stalowe do 1420 mm
,.. blachy czarne • pręty grube
L kształtowniki w tym szerokostopowe HE-B
siatka ogrodzeniowa i słupki

,, W CENIE:

33 73

• WYKONANIE PROJEKTU
• KONSULTAOE

NOWO OTWARTA MIĘDZYNARODOWA
KSIĘGARNIA "LIBRI MUNDl 11

111#

SZYBKO I SOLIDNIE

METAL-WIEM s.c. GDYNIA, Hutnicza 42

10 LAT GWARANCJI

najszerszy wybór podręczników do nauki języków obcych!
Gdańsk ul. Rajska 1/5 f

'

j

Gdańskie Centrum Rehabilitaciil
83-332

Dzierżążno

15-dniowe pobyty z przelotem

, ul. Szpitalna 36

Qg~
Przetarg nieograniczony ofertowy I
na ciągłe zaopatrywanie Szpitala
Rehabilitacyjnego w Dzierżążnie j
w olej opałowy lekki "EKOTERM" I
dla kotłowni olejowej w okresie I

BIURO PODRÓŹY

FLY AWAY TRAVEL
ul. Piwna 5~
80-831 GDAŃSK
tel. 314674,

1995-1996.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.11.95 r. o godz. 10.00

w budynku Dyrekcji GCR w

Dzierżążnie.
18698/11 /i

- od 1765 zł
- od 1970 zł
CYPR
CALABRIA - od 1801 zł
- od 1830 zł
RODOS
MALTA

PRZELOTY CZARTEROWE NA MAL TĘ - 803 zt
JASTRZĘBIA GÓRA - PENSJONAT 640 zt

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
pobranie w sekretariacie GCR w Dzierżążnie
specyfikcji istotnych warunków zamówienia
i zgoda na przedstawione tam wymogi wyrażona w ofertach, którą należy złożyć w terminie do 6.11 .1995 r., godz. 14.00 lub przesłać listownie pod adresem j .w.

81-506 GDYNIA, ul. Halicka 1O
tel.lfax 21·71-20

W RBUD s.c.
DYSTRYBUTOR

I
I

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
WYKONAWSTWO - sufity podwieszane i ścianki działowe ·•·

_J

.

-

PŁYTY Gł PSOWE
LQlefil

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

n1an GIPS ,--

THERMATEX", 11 DONN

11

,

ELEWACJE WINYLOWE
,,SIDING"

Zakład

OKNA DO PODDASZY FIRMY l i VELUX"
SUFITY PODWIESZANE FIRM:
11

lWJVaillanl

- oraz wszystko co jest potrzebne

godz. 16-20

GDYNIA IIILO, ut. Legionów 27, tel. 22 15 30

tel. 31

kotły gazowe i olejowe

-

godz. 14-20

ZAPISY-NIEMIECKI„
GDAŃSK ul. Podmtyńska 10, tel. 31 33 73, 317933

Gdańsk ul. Podmlyńska 1O,
Gdynia ul. Świętojańska 14

1\11

- rury i kształtki miedziane \~

wszechstronna oferta - kursy ogólne, egzaminacyjne,
intensywne, przedpołudniowe, sobotnie, konwersacyjne

Wrzeszcz ul. Klonowa 1, tel. 41 96 76
}
Oliwa V LO, ul. Polanki 130, tel. 52 11 91
Chełm SP 8, ul. Dragana 2, tel. 32 71 52
Zaspa SP 48, ul. Burzyńskiego 10, tel. 46 96 48 w. 45
Osowa SP 81, ul. Siedleckiego 14
GDYNIA Ili LO, ul. Legionów 27, tel. 22 15 30
Karwiny SP 42, ul. Staffa 10, tel. 24 20 oo

~-=

.

i "
ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

11
11 ECOPHON

SUFITY ALUMINIOWE WŁOSKIE
ROZLEWNIA ROZPUSZCZALNIKÓW

KiM s.c. Gdańsk-Pl\ZYMORZE, ul. Olszty11ska 3. tel./fax 57-13-11
NAJLEPSZE CENY, WYGODNA

PRODUCENT STOLARKI z PCV
SYSTEM"VEKA"
PRZEDSIĘBIORSTWO

PRODUKCYJNOUSŁUGOWE

SPÓŁKA Z O. O.

Nowy sposób wietrzenia (bez otwierania okna)
- chroni przed utratą ciepła, hałasem. owadami i pyłkami.
- UDZIELAMY GWARANCJI NA OKRES 5 LAT!

- krótki termin
realizacji zamówień
38552

Miejski w Gdańsku - Wydział Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego
- zgodnie z art. 43 oraz art. 61 § 4 KP.A. - zawiadamia o
wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
w dzielnicy Orunia Dolna - II zadanie w ulicach: Głucha,
Zawiejska, Żuławska i Niegowska w mieście Gdańsku. ~
Urząd

w Sopocie
ogłasza

przetarg na:

- modernizację hydroforni
- sprawdzenie i modernizację sieci
gazowej w budynkach mieszkalnych
Oferty składać

należy

do dn. 15.09.95 r.

Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Sp-ni Sopot ul. 23 Marca 77 C.
18734/ 09/ 33/ i

UWAGA

Sprzedaż - Serwis
Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne

~
W związku z powyższym infonnuje się wla~cicieli, zarządców i
użytkowników terenu objętego inwestycją, a także terenów przyległych
do niego. że mogą oni składać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 425
wnioski. uwagi, bądź zastrzeżenia dot. ww. sprawy
w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

CENTRUM

S-ka z o.o.

~5-\®~~~00<Q)WU~
[K)~f!.f!.@ ~@[1VJ1f:PJJJiY~[Rł ~~;Xa
@[D~J[M]~ ~~l
Uprzejmie informujemy, że losowanie
złotych kart

Drugiej Edycji Konkursu
odbędzie się w dniu 14 października
1995 roku o godz. 10.00 w

Restauracji Major

w Gdyni- Kamienn?.. Góra.

Informacje o złotych kartach biorących udział
w losowaniu udzielane są przez kierowców
HKT Gdynia, jak również na_ centr~.
Reklamacje można składać w terrmme do dma 11. I_O .95 r. w
Biurze Terenowym w Gdyni przy ul. HelskteJ IO
w godz. od 800 do 1400 •

Jeżdż:'łC z nami oszcr.ędzasz, ponieważ_ ~ o wzrostu
ceny paliwa, nasze ceny nie uległy zrmarue. 1 8865t0ł/164t1

ogłasza

lor nr I

przetarg nieograniczony na wykonanie

Centrum

Handlowo-Usługowego

we Władysławowie, ul. Towarowa.
Nabywanie kompletu dokumentów
przetargowych do dnia 3.10.1995.
Składanie ofert do dnia 16.10.1995 r.
w sekretariacie WZPHiU w Gdyni,
ul. Armii Krajowej 30, tel. 20-74-37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu
jest wpłata wadium na konto bankowe
PKO BP I Oddział Gdynia nr 19611-4327-132
....
w wysokości 15.000 zł.
~
Inwestor zastrzega sobie możliwość
unieważnienia przetargu lub wyboru
wykonawcy bez podania przyczyny.

I

ITD
WEJHEROWO
u l Gdańska 1 1 1
t e l. 72-55-05

POGOTOWIE DROGOWE
WEJ HER OWO

J Dla

bezpieczeństwa

amortyzatory muszą
być sprawdzane
co 20.000 km

u l Nanicka 8/3 1
tel. 72-61-94

MECHANIKA POJAZDOWA
WEJHEROWO
u l. Nanicka 33
tel 72- 34- 13
SPRZEDAż POJAZDÓW
-CZĘSCI
ŁĘ B OWO

K/WEJH EROWO

ul. S ienna 8
t el 72-8 6-30

AUTOBLACHARSTWO
I LAKIERNICTWO
WEJHEr-iowo
ul. Gdar'1ska 9
t el. 72 65-49

PHU „AUTOMOBIL"
WEJHEROW O

:::; ·ad;ńsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-~0-4_1 w. 169, w godz. 8. 00-18.00; fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 w godz. 8.00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; Elbląg,
. ...........,.N
·"'···-·.· .·.· ""· ...••.•.•.•.::•.} -h/::::....·.·.·······-·.···· ·····
.
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZE w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdansk,, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, te/./tax 31-63-26 w godz. 8.00- 16.00; Starogard Gdański, tel./fax 220-80 w godz. 8.00. 16.00
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Nowy Fiat Ducato jest pierwszym

złożyć, dzięki

samochod em dostawczy m, który tak

Przyjemność

doskonale

łączy

funkcjonalności

czemu uzyskuje

się

dodatkowe miejsce.

wysokoprężny

prowadzen ia Ducato jest porównyw alna ze

zalety komfortu,

standarde m jazdy samochod ami osobowym i wysokiej

i hczpieczeństwa.

klasy.

niskim

ładunkowej,

nowatorsk ie

jak i pasażerskiej, proponuje on

rozwiązania.

Jego

interesująca

sylwetka

KOMFOR TZAtAD UNKU
I ROZtAD UNKU

Nowy Ducato wie prawie wszystko o potrzebac h

Oferuje rekordową ładowność - 12 m 1 oraz

współczesnego użytkmvnika.

imponującą odległość między wnękami

ca

ładunkowej.

Inną nowością są

Nowy Fiat Ducato zaskakuje komfortem .

o trzech

Jego wnętrze niczym nie przypomin a

1265 mm.

tradycyjny ch szoferek: luksusowa sze-

tylne drzwi

kabiny ( 190 cm~) i wygodne siedzenie

tylnych

czona została na konsoli deski rozdzielcz ej. Ponadto
prowadzen ie Ducato

ułatwia

wspomaga nie

układu

kierownicz ego. Dwa siedzenia obok kierowcy można

energię

pasażerów
kół.

kontrolowaną

k ierownica

uderzenia oraz

z regu-

pochłaniają

bezwładnoś

o

każdej

porze dnia i nocy.

Ta

rozsuwane drzwi boczne

szerokościach wzrastających

do

KOMFOR T DLA ŚRODOWISKA
NATURA LNEGO
Nowy Fiat Ducato szanuje

środowisko

naturalne.

Łatwość załadunku powi9kszają

Z procesu jego produkcji wyelimino wano wszystkie ma-

dwuskrzydłowe

teriały

położenie podłogi,

oraz niskie

które w Ducato wynosi

zaledwie 544 mm nad nawierzchn h}.

szkodliwe dla otoczenia. Zredukow ano
m inimum
Cały

miłym zaskoczen iem dla użytkownika. Jest nim także

zmiany biegów, która po raz pierwszy umiesz-

i bezpieczeństwo

cio,vy system przeciwpożarowy ~trzegą

ostatnia umożli\via m.in. transport palet typu „Euro".
WNlęTRZE

do

bezpieczeństwa

zgniotu, pasy

lacją wysokości,

projektow anie przestrzen i

dźwignia

zapewniają przyjemność

strefą

bije rekordy aerodynam iki w swojej klasie.

kierm,vcy, dostosowa ne do wszelkich typów sylwetki, są

przyczepność

jazdy. Ponadto szkielet pojazdu z

Nowy Fiat Ducato rewolucjon izuje

rokość

paliwa. Idealna

odznaczający się

i p otężna siła hamowani a czterech kół (system

ABS)

z efektowny m przodem nie tylko zachwyca, ale także

KOMFOR TOWE

w trzech wersjach,

zużyciem

podłoża

Zarówno w zakresie wykorzyst ania
przestrzen i

u

F

emisję

też

truj~1cych gazów.

samochód zbudowan y

został

z

myślq

o ,vtórnym wykorzy-

KOMFOR T OSZCZlęDNOŚCI

staniu surowców użytych do

I BEZPIECZEŃSTWA

jego produkcji.

Nowy Fiat Ducato jest samochod em osz-

do

i~

czędnym oraz bezpieczn ym. Oferuje silnik ~

DEALERZY
AUTO-MOBIL, Wejherowo , ul. Gdańska 17, tel. 72-14-72, 72-16-35

EUROPEJSKA TECHN OLOGI A I BE.ZPIEC.ZEŃSTWO

F/ I A/T

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA

TREśC ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

t

)(4t

lf!llła

w

2października 1995
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JCBUD

Największ_a w kraju sieć hurtowni artykułów spożywczych i chemii gospodarcz ej

1A ~OMOCYlNA ZAWIEIM
I:

f;,.91

+YAT

JMB POLSKA Spółka z o.o.

MOKATE
CAPPUCCINO 150G

11
1,,,,,--------

+VAT

JZ
u,
,---------

Pt YN DO WC
DOSIA SOOML

WAFEL„WW" ; .

+VAT

ŚMIETANKA
CREOLKA :ZOOG

1, 14

+VAT

GUMA ORBIT
WJNTER,FRESH dsp. 100 szt.

~

16
12,
,,,,---------

+VAT

NAPÓJ GAZ. 11 EKO" 1,SL

3000 towarów w
GDAŃSK

ELBLĄG

Zapraszamy do
naszych hurtowni:

ul. Załogowa 17
tel,/fax (058) 430-584

ul. Radomska 25
tel./fax (050) 324-482

sprzeda.żul

Il

PTHM
Gdańsk,

RATY

'.IŃIE,,,,IAOOW

Sprzedaż

(0-58) 41-30-62

ul. J.Hallera 132, tel. (0·58) 41·30-62, 41·51·31

I

sprzedaż serwis

REF•CON
Gdynia, ul. Hutnicza 7
tlf. 23 05 98, 23 27 09

"PLUS • Voltex"
80,116 Gdańsk, ul. Struga 16
tel. 32-41.05
eOPONY~
e OPONY 'u\s ~ffl
e DITKI
e OPONY MATADOR

e AKUMULATORY.CENTRAm

ul. Jagiellońska 55
tel./ fax (069) 339-222, 339·333

ul. Pucka 28
tel./ fax (058) 234-069

Przedsiębiorstwo Handlowe

• CHŁODNICZE
• UNIWERSALNE

TCZEW

GDYNIA

HURT : DETAL

I

\i'
RATY
ZAPRASZAMY i

"Milo" s.c. Biuro
Turystyczno·Uslu gowe
zaprasza na kurs

•Marketing w usługach:
- turystyce
- rekreacji
- sporcie•
Onen1acyjny termin roipoczęoa kllSU
I pdcwa października

Mercedes-Benz
St. Makowiec, K.D. Szynkowscy, 80-518 Gdańsk-Brzeźno, ul. Gdańska 21 D
Serwis: tel. 434121, 434140, fax 434098 ·
Sprzedaż samochodów; tel. 435350, 434997, 090508315

JAZDY PRÓBNE
PREZENTAC JA
SPRINTER MODEL '95 208 D
CIĄGNIK SIODŁOWY 1838
-i KLASA C 180
. KLASA E MODEL '96 220 D

-- - - - -@Y

medium

- 32 900 DEM (bez VAT)
- 147.000 DEM (bez VAT)
38.000 DEM (bez VAT)
58.000 DEM (bez VAT)

I

Ogólnopolski. całodobowy
prO(Jram pomocy dl'O(Jowej.
W°"'""' gwarancjobezptatn•

EUROPEJSKI
FUNDUSZ
LEASINGOW Y

~®

~

SAMOCHODY PEUGEOT 405 GL

~ FrU~S~~~~~w~~p!3~~~~ilb~r
WARUNKI UŻ'YIKOWANL4 PRZEZ 18 MIESIECY
SAMOCHODÓW OKLEJONYCH REKLAMAMI FIRMY:

nowe " ·arunki leasingu

•
•
•
•

o raty równe i degresywne
o elastyczny czas trwania leasingu -

Oferty z trasami przejazdów miesięcznych
Średnia rńiesięczna przejechanych kilometrów

Charakter wykonywanej pracy
Okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdami
mechanicznymi /kat. prawa jazdy/
• Adres. telefon

od 7 do 36 miesięcy
o niższy koszt leasingu
o 0% prowizji
o specjalne warunki dla stałych klientów
o minimalny czas załatwiania transakcji

Oferty prosimy przesyłać do 31.10. br.
FHU "Słoń" s .c. 81 -754 SOPOT, ul. Grunwaldzka 38 A.
(proszę dołączyć potwierdzenie wpłaty manipulacyjnej
10 zł na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła
O/SOPOT 91957 5-51985-2541}
Rozpatrzenie ofert 15.11.95 r .

111629/ll'i/ 2.3

W SPECJALNEJ OFERCIE jesienna-zimowej,

dla własnej kampanii reklamowej

proponu,je

Nasze przedstawicielstwa:
Gdańsk, ul. Heweliusza 11, p. 151 O
tel. 462-462, 314-247, fax 310-153
Gdynia, ul. Ś ląska 35/37, tel./fax 211-463

BEZPŁATNIE

bez dodatkowych opłat:

0" aluminiowe felgi
0" opony zimowe Continental+ stalowe felgi
0" przełożenie kół na zimę i na wiosnę

na zimę.
Odwiedź najbliższego dealera

Stylizacja na jesień,

bezpieczeństwo

NISSAN PRIMERA ceny od 46 092 PLN*

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez po1s?s?1a-m
dania przyczyn zwracając uiszczoną opłatę.

Gdllńu, tel.lfax 31-80-62,
ZAPRASZAMY Do NAszycH BIUR OGŁOSZEŃ w
godz. 8.00-16.00; Pruazcr Gdllń•kl.

tel. 31 -50-41

169 w godz. 8 ..00-18. oo,' fax-46-$-68 całą dobę; Gdynia, tel. 2()-()8-32, 20-04-79 w godz. 8. 00- 16. OO; Sopot, tel. 51-54·55 w godz. 8. 00-16.00; Elblqg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09
pm
tel.!fax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tcaw; tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogarrt GdańlJkl, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

w.
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6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V. I. P. - rozmowa Jedynki
8.00 „Moda na sukces" /132/
8.30 Jadą, idą dzieci drogą
9.00 Wiadomości
9.10 Mama ija
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Gimnastyka
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.05 „Doktor Quinn" /41/
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Przyjemne z pożytecznym
11.30 Ludzki świat
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.15 Pr.publicystyczny
12.35 Problemy polskiej edukacji
12.40 - 14. 50 To jest historia
12.45 „Łowcy tajemnic"
12.55 „Samoloty bombowe państw
Osi" [l] - film dok.
13.25 Siła tradycji - opowiada Szymon Kobyliński
13.40 Historia kołem się toczy/3/
14.10 Czy wiesz, że...
14.15 Encyklopedia II wojny światowej - Obrona Helu
14.35 Tajna historia ZSRR
14.50 Program dnia
15.00 Czad komando

7.55
8 .OO
8.10
8.30
8.40
8.50
9.15
9 .30

IO.OO
11.00
11.25
11.55
12 .30
13.20
13 .45

14.00

14.45
15.00
15.10
15.35

'"~~~'~dZ,~,~~.!~:.s~"~;,~~~:-{!!,;:,,~wl1;,3.~~~~;~'1~1f..~!J~;_,'"",=
16.00
16.25
16.50
17 .OO
17 .20
18.10

20

3

2

7.00 Panorama 7. IO Sport - telegram
7 .20 Poranny magazyn Dwójki
w tym Gość poranny
7.50 Akademia zdrowia „Dwójki"
8.00 Program lokalny
8.30 „Mork i Mindy" [10/22]
9.00 Świat kobiet
9.30 „Nasza wielka rodzina" /9/
„Zarośla namorzynów"
9.55 Pan magoo - serial anim.
IO.OO „Krzyżówka 13 - latków"
10.25 Familiada - teleturniej
10.50 Multihobby
11.20 Wspólnota w kulturze Polska w Rappersvilu
11.50 „Tajemnice
naszych
przodków" [2/3]
12.50 Akademia zdrowia „Dwójki"
13.00 Panorama
13 .20 „Hardcastle and McCornick" (10/20] - serial
14.10 Clipol
14.40 Muzyczne nowości Dwójki
14.55 Powitanie
15.00 „Przygody Speeda Błyskawicy" [4/13]

Luz - magazyn nastolatków
Dla dzieci : Do góry nogami
Kalendarium XX wieku
Teleexpress
Program publicystyczny
„Murphy Brown" [32/52] serial prod. USA
18.35 Krótki kurs historii -Kwiecień- Czerwiec 89
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości

16.00 Monografia współczesnego Wojska Polskiego
16.30 Magazyn piłkarski - Gol
17 .OO Studio sport - WKKW
17.30 Przystanek Dwójka - 25
lat minęło
18 .OO Panorama
18. IO Program lokalny
18.50 25 lat minęło - Jubileusz
Dwójki
19 .05 Kolo fortuny - teleturniej
19.35 „Krzyżówka 13 - latków"

r.- 20.10 Teatr Telewizji Fiodor
Dostojewski „Cudza żona i
mąż pod łóżkiem"
21.25 Puls dnia
21.40 Tydzień Prezydenta
21.50 Miniatury - Tomasz Jastrun 42 Wiersze
21.55 „Życie na czerwono" /12/
22.10 MdM
22.35 W hołdzie I Dywizji Pancernej generała Stanisława
Maczka
23 .OO Wiadomości
r.-23.20,.Dziesięć sekund do piekła" - film fab. prod. USA
0.50 Przeboje Bogusława Kaczyń
skiego
1 .45 Zakończenie programu

20.00 „Oddział specjalny" [4/6]
20.30 Auto - magazyn motoryzacyjny
21.00 Panorama
21.35 „Przystanek Alaska"
[4/22] - serial prod. USA
22.20 Przystanek Dwójka - 25
lat minęło - linia specjalna
22.50 Konkurs Chopinowski Etap 1 - rei acja 1
23.20 Tropy - Byłem ubekiemmagazyn rep.-publ.
23 .40 25 lat mini.Io - Studio
Dwójki - Lekcje z prof.
Bardinim
0.05 Panorama
O.IO „Toni Morrison" - film
dok. prod. ang.
1.00 Zakończenie programu

TV

TV

TV
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Program dnia
Panorama
Dzień dobry, tu Gdańsk
Do godz. 14.55 konserwacja
Trójmiejski serwis infornadajnika
macyjny
Studio „Trójki"
„Mały lord Fauntleroy"
„Przygód kilka wróbla
Ćwirka" - film dla dzieci
Poradnik domowy
„Żołnierze" odc. 1/2 - dramat wojenny prod. USA
„Stoper" (4) ,,Narkotyki"
„Siedem cudów świata"
„Gołym
obiektywem"
odc. 1/6 - serial
świat przyrody (21) .,Komandosi ekologii" - serial
,,2.akopany skarb", cz. 4
Na planie filmowym - reportaż z realizacji filmu
,,Brady Bunch Movie"
Stary Gdańsk i Pomorze
Gdańskie - film dok. prod.
14.55 Powitanie, program dnia
austriackiej
15.00 Moje książki - Jan MioCzas w kolorze sepi - film
dek
15 .20 „Swego nie znacie." - Kadok.
Panorama
talog zabytków
„Maluchy",odc.13
15.30 „Jeszcze wczoraj" - film
dok. Krzysztofa Żurow„Król Artur i Rycerze

~J§l;9~-J2~m._,,._,w.
16.05 „Miód i pszczoły", odc. 80
16 .35 Saint Croix - film dok.
16.50 Trzy po trzy - quiz
17 .OO Teleexpres
17 .20 „Cristal" (281)
18.00 Studio „Trójki"
18 .10 Panorama
18 .25 Punkt - temat dnia
18.35 W sportowym rytmie
I 8.50 Droga - felieton
19.00 Gdański dywanik - Prof.
Lech Falandysz
19.30 „Sportowcy" 2/5

7 .OO
,1

Bliżej

Europy

7.30 Filmy animowane dla
dzieci
8.00 W

świecie

muzyki

8.30 Powitanie
8.45

Giełda

pracy

8.50 Film animowany dla
dzieci
9 .OO Rozmowa dnia
9.30 Film fabularny
11.00 Pól godziny dla ciebie program z

udziałem

tele-

widzów
11.30 Nasi

goście

- ,,W

kręgu

rodziny"
12.30 Pasjonaci
13.00 Sport, muzyka i moda, w
przerwie około 14 - gie!da pracy
15.00 Sky studio
.
15 .30 B aw .
się razem z nami -

~!:::::~~:::~:~~·-· ··r"';»~~·;"·~:;: ; : ;L~!2~~

1
16.30 Magazyn historyczny
WOT
17.00 Teleexpress
17.15 Rodzina Leśniewskich
odc. I 171
18.00 .W labiryncie: odc. 106
19.00 Magazyn kulturalny '
19 .20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Radio Powstańcze Blyskawica (63)

16.15 Nasi goście - kronika
kulturalna
17.00 Filmy animowane dla
dzieci
17 .30 Sky express - serwis informacyjny
18.00 Giełda pracy
18 .1 O Bliżej Europy
18.30 Nasza dyskoteka - propozycje do listy przebojów
19.10 Film fabularny

'»_(~~~m~~~-:w::::0-.::;1~;:;;~~m.P.:,:;,1..: ;..~M-:d".:~. .·.-1§::x::m~~z:i,~w.~v.c:::-M~>" ;:~%0:::X»»:::-K-::«~~;:!:«;:~~.w ~~~~~s:~$}.._~~~J;:::~;:cr.-.: •
"i.%-i:::.::m::::,~;;.-·:~.w..;;::·»: ..-..:,--x~X::-K-mf..:,..,_"'*~:m~~),~~X$*~~~w.

1
6.00 „Jolanda" - telenowela
6.45 „Drużyna specjalna" - serial.
powt.
7 .45 Teleshop
8.10 Filmy animowane dla dzieci
9.50 Film dt,!,;umcntalny
10.40 „Magnum" - serial, powt.
12.20 Filmy animowane dla dzieci
14.00 Film dokumentalny
15.35 Teleshop
16.00 Filmy animowane dla dzieci
17.30 ,.McGyver" - serial
I8 .20 ,Maria" - serial, powt.
19 .I O „Drużyna specjalna" - serial
20.00 Film fabularny
21.50 ,McGyver" - serial
22.45 „McGyvewr" - serial, powt.
23.35 „Maria" - serial, pot.
0.20 .,Drużyna specjalna" - serial,
powt.
I .IO Film fabularny
3.00 .,McGyver" - serial, powt.
3.50 „McGyver" - serial, powt.
4.40 „Druży na specjalna" - serial,
powt.
5. IO ,Maria" - serial, powt

RTL

2
8.10
8.20
8.45
8.50
9 . 10
9.3 5
10 .OO
10.25
11.20

12.15

Vampy
„Blufiarze"
Vampy
„W 80 snów dookoła świata"
· · · k „
,,ehoppy I· k s1ęzmcz
a
„Królewna Ś nieżka"
·r
· H"
., Ca l1,orn1a
1ghsc hoo! 2" serial (powt.)
„Proszę o uśmiech"
„Dr Quinn" - serial (powt.)
-17.15 Blok programów dla
· ·
d z1cc1:
„California Highschool"
„Jump Street 21" - serial
„Cudowne lata" - serial
„Benny Hill" - show
„Proszi; o uśmiech" - show

20.00 Nieprzekraczalna linia" - 20.00 Spojrzenia na Polskę program Jerzego Klechty
dramat obyczajowy prod.
USA, reż. Allan Smithee, 20.20 „Czy nas jeszcze pamię
tasz. " - program Witolda
1991
Pogranicznego
21.25 Studio piosenki literackiej
20.40 Sportowy tydzień
- Andrzej Kowalczyk
21.50 Panorama - wydanie wie- 21.00 Panorama
21.30 CZARNE, BIAŁE I
czorne
22.00 Leksykon Katolicki „KaW KOLORZE: Czerwone
szubska Jerozolima"
berety- film fab. prod.
22.10 Dozwolone od lat 40, czyli
polskiej,
przeboje starszych nasto- 23.10 Program na wtorek
latków
23 .15 ,,2.ayazd" - recital zespołu
22.35 Trzy młyny 2/3 - serial
23.40 Przegląd publicystyczny
23.30 „Porwanie Achille Lauro"
0.40 Panorama (pow)
- film fabularny prod.
1.1 O Sport telegram
USA, 1989 r.
1.15 Benefis Jerzego FedoroI .OO Zakończenie programu
wicza w Teatrze STU
2.10 Zakończenie programu

r.-
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9.00 „Cannon" - serial

IO.OO ,.Wyspa marzeń" - serial
11.00
12.00
13 .OO
14.00
15 .00
16.00
17.00
17 .30
18 .OO
19.00
19.15
19.30
20.15
22.15
23.00
0.50

„Rewir Wolffa
„Statek miłości" - serial
„Fakon Crest" - serial
„Cagney & Laccy" - serial
„Star Trek: Następne pokolenie" - serial
„Słoneczny patrol" - serial
„Rodzina Partridge'ów"
Magazyn regionalny
„Idż na całość!"
Wiadomości

Sport w SAT 1
„Kolo fortuny" - teleturniej
„Oskarżam" (,,Ich klage
an") (2-ost.) - dramat
„Akta · 95/40" - magazyn
reporterów
„News & Stories": ,,Die
Weber"
„Star Trek: Następne pokolenie" - serial (powt.)
„Słoneczny patrol" - serial

1.40
2 .30 „Oskarżam"

DSF
8.30 „Power Play" (powt.)
9.00 Taniec: Tanzbonbon w
Munster
I 1.00 „Doppelpass"
12.00 „Action 5": ,,Blade Warriors" (powt.)
13.00 „Magie Sports" (powt.):
15.00 Hokej na trawie: Champions Trophy w Berlinie finał

16.00 Piłka nożna: Bundesliga
17 .OO „Action 5": ,,Amerykańscy
gladiatorzy"
18.00 „Magie Sports": Futbol
amerykański NFL - 5 kolejka: Washington RedskinsDallas Cowboys (powt.)
19.55 Wiadomości sportowe
20.00 Piłka nożna: 2. Bundesliga
- mecz tygodnia (na żywo)
22.10 Pitka nożna: ,,Hattrick International"
22.55 Wiadomości sportowe
23.00 Boks: ,,Klasycy boksu"
O.OO Magazyn sportów motorowych (powt.)

RTL
8.05 (s) ,,Historia Springfiel dów" _ serial
9.05 (s) ,,Santa Barbara"
IO.OO „Moda na sukces" _ serial
10.30 (s) ,,Czas tęsknoty"
11.00 „Właściwa cena"_ show
11.30 „Pojedynek rodzinny" teleturniej
12.00 „Punkt 12" - magazyn informacyjny
12.30 ,,Złote dziewczyny"
13.00 (s) ,,Morderstwo to jej
hobby" _ serial
14.00 (s) ,,BĄrbel SchĄfcr":
„Chcemy pozostać sobą
15.00 (s) ,,Ilona Christen": ,,Jedynacy" _ talkshow
16.00 (s) ,,Hans Meiser"
17 .00 (s),Jeopardy!"
17 .30 (s) ,,Między nami"_ serial
18.00 „Niezwykle mila rodzinka". serial (powt.)
18.30 „Exclusiv" _ magazyn
18.45 Wiadomości
19 .10 „Explosiv'' _ magazyn
19.40 (s) ,,Dobre czasy, zie czasy" _ serial
20 ,1 5 „Hook" _ film fantastyczny, USA 1992
23.00 „10 przed 11"
23 _30 (s) ,,Nocny show RTL"

PRO

7
8.00
8.55
9.30
9.55

„Waltonowie" _ serial
.,Alf' - serial (powt.)
„Grace w opałach''
„Piramida strachu" (,,Young Sherlock Holmes") film kryminalny, USA I 985
12.00 „Hart to Hart" - serial
13.00 ,.Detektyw Remington SteeJe" - serial
14.00 „Arabella Kiesbauer'' - talksh ow
15.05 „Domek na prerii" - serial
16.05 - 17 .55 Seriale animowane:
16.05 „Smurfy"
16.30 „Animaniacs"
16.55 „Królik Bugs''
17 .25 „Między nami, Jaskiniowcami''
17 .55 ,, po d Je
· dnym d ac hem" - se·1
na
18.25 „Alf' - serial
19.00 „Grace w opalach" - serial
19.30 „taff' - magazyn informa·
cyJny
1955W'd
·
.
ia omosc1·
20.15 „Niewinny" - thriller,

EUROSPORT

20.45 Sky express - skrót wydarzeń dnia
21.00 Pasjonaci
2 I .30 Film fabularny
23.10 Rozmowa dnia
23.40 Sky express - skrót wydarzeń dnia
23.50 Bliżej Europy
0.20 W świecie muzyki
I .OO Sport, muzyka i moda
3.00 Nasi goście - IHAA! program młodzieżowy
4.00 Sky top
5.00 Film fabularny
6.30 Mm.yczny poranek

DISCOVEllL

8.30 Aerobik
9.30 Triathlon: MŚ na długim
dystansie w Nicei/Francja
10.30 Lekkoatletyka: MŚ w pół
maratonie
11.30 Fonnula 1: Grand Prix Europy na torze Narburgring
13.00 Wyścigi samochodowe
13.30 Superbike: MŚ w Assen/Holandia
J4.30 Judo: MŚ w Makuhari/Japonia
15 .30 Karate: spotkanie FrancjaNiemcy w Ravensburgu
16.30 Rzutki: MŚ w Pilznie
17.30 Zawody traktorów: PE w
Meerkerk/Holandia
18.30 Formula 1: Grand Prix Europy na torze Narburgring
19 .30 Wiadomości sportowe
20 .OO Magazyn sportów motorowych
22.00 „Eurogoals"
23.00 Wrestling
O.OO Magazyn golfowy

16.00 Planetarna rodzina: Niedźwiedzie grizzly - serial
przyrodo.
!6.30 Archiwum Ziemi - magazyn ekologiczny
17 .OO Niebezpieczeństwa Ziemi:
Przed klęską żywiołową serial dok.
18.00 Krucjata przyszłości - magazyn popularnonaukowy
I 8 .35 Poza rok 2000 - magazyn
popularnonaukowy
19.30 Historia awiacji: Samoloty
pasażerskie - serial dok.
20.00 Azymut: Cybernetyczny
świat - serial popularnonaukowy
21 .OO Astronomowie: Czarne
dziury - serial dok.
22.00 Zęby rekina - serial przyrodn.
22.55 Łodzie podwodne: Rekiny
ze stali - serial dok.

TNT

TV
5

6.00-20.00CARTOON
NETWORK - seriale animowane
20.00 Z cyklu: ,,Poniedziałkowy
musical": ,,The Time, the
Place and the Girl" - musical, OSA 1946, reż. David Butler, wyst.: Dennis
Morgan' Jack Carson'
Martha Vickers, Janis Paige i in . (!OS min) Dwóch
właścicieli nocnego klubu
próbuje zrobić show na
Broadwayu
22.00 Z cyklu: ,,Pora na Deborah Kerr": ,,Edward, My
Son" - angielski dramat
obyczajowy• 1949, reż.
George Cukor, wyst.: Deborah Kerr, Spencer Tracy, Ian Hunter, James Donald i in . ( I 08 min) Ojciec-biznesmen doprowadza do samobójstwa syna
swoimi wygórowanymi
oczekiwaniami ...
(A/F/S/H)
O.OO Noc w TNT: ,,Politycy":
„Tylko raz kochała" (,,The
Gorgeous Hussy'') - dramat historyczny, USA
1936' re ż. Clarence
Brown, wyst.: Lionel Barrymore, Joan Crawford,
Robert Taylor, Franchot
Tone i in. (103 min) W roku 1830 w Waszyngtonie,
córka właściciela zajazdu
przychodzi z pomocą prez~dentowi . Jacksonaw1.._.(A/F/S/F1n~ol) . 1.50 „Pnme Mm1ster - an~1~l

17.15
17.40
18.35
19.00
19.25
20.00 Wiadomości
20. 15 „Palące słońce'' - thriller ,
· G eorge G aOSA 1984 , rez.
ge, wys t .: St eve K ana Iy'
Son ny Landham, Karen
Carlson, Macon McCalman i
in. (105 min) Indianin, wete· t
k. ·
ran \"oJ.ny wie
nams 1eJ
· k a z kl.m1·k·1 psyc h'1aucie
trycznej i chce się zemścić
na ludziach, którzy go tam
produkcjiamerykańskiej
umieścili...
1994
22.00 „Strays''- horror, USA 1991,
22.00 „Blisko skóry" - talkshow
reż. John McPherson, wyst.:
23.15 „Kung-fu: Legenda trwa'' _
Kathleen Quinlan, Timothy
O.OO Wiadomości
serial (powt.)
Busfield. Heather Lilley,
0.30 „Aligator
Mutacja'' _
0.40 Wiadomości
Jessica Lilley i in. (80 min)
horror, OSA 1990 , reż.
0.50 „Babylon 5'' - serial
Młode małżeństwo z dwuletJon Hess• wyst.: Joseph (powt.)
nią córeczką wprowadza się
Bologna, Dee Wallace
1.35 Wiadomości
do domu na wsi, którego
Stone , Richard Lynch,
1.45 ,.Diagnoza: morderstwo
wcześniejszy właściciel zoWoody Brown i in . (S 7
2.30 „Arabella Kiesbauer" (postal rozszarpany przez przemin) Ogromnych rozmiawt.)
bywające w tym domu korów aligator atakuje mie3.20 Wiadomo_ś~!
ty...
szkańców miasteczka
3.30 ,.Pro movie - magazyn
. .
wersJe Językowe: (A) - angielska, (Fin) - fińska, (F) - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska. (S) - szwedzka, (Hol) - holenderska

n_

2października 1995

8 .05
8.35
9.15
10.15
10 45
.
11 ·45
12.40
12.45
13.05
13 .30
15.00

Dziennik kanadyjski
„Bibi i jej przyjaciele"
„7 na 7" (powt.)
Wybór programów „Piątk""
'1
,.G-aopo1·is" - magazyn
..T ygodm·k" (powt.)
Pogoda dla pięciu kontynentów
Dziennik France 3

„Światła Paryża"

1)
,.J u1·1en Cl erc" (pow.
„Bon Week-End" - magazyn satyryczny (powt.)
15.30 „Dom Deschenes"
16.00 Dziennik TV5
16.15 „Kuchnia muszkieterów"
16.30 „Bibi i jej przyjaciele" magazyn dla dzieci
17 .15 ,,F a, st.
· 1a - sp1ewaJc1e
· ·
· · "
17 .45 " p y 1ama
· dl
·
" a mistrza
gra dla młodzieży
18.15 „Wizje Ameryki"
18.25 ,.Gra TV5 - środowisko''
·
'k TYS
18 .30 Dz1enm
·
1900
ś
·
tł
·
.
,, w1a a Paryza"
19.25 Pogoda dla pięciu kontynentów
19 .30 Dziennik belgijski
20.00 ,.Th a lassa" - maga zy n
morski
21.00 Aktualności kanadyjskie
21.55 Pogoda dla pięciu kantynentów
22.00 Dziennik France 2
2235 „Gra TYS _ środowisko"
(powt.)
22.40 „Dzieci telewizji"
o.oo „To jest pikantne" _ variat.as .
0.30 Dz1enmk Soir 3

8.00 Rebusy
8.30 Klub Lady Fitnes
9.00 HALOGRA 1MY
9.30 „Van Dyke Show", odc. 5
10.00 „Statek miłości"
IO .55 Kostka szczęścia
11.00 Moda i znaki Rock'n'rolla
11.30 Turbo Trans GRA !MY
12.00 Maski - magazyn
12.30 Sztuka informacji
13.00 Jesteśmy
13.30 Tylko dla dam
14.00 Oskar - magazyn filmowy
14.30 Kuba zaprasza
15.00 Kostka szczęścia
15.05 HALOGRA'MY
15.30 „Strachy z Transylwanii''
16.00 Inforn1aeje
16 .15 Czas na naturę
16.45 „I wszyscy razem"
17 .15 „Grunt to rodzina"
17 .40 Kostka szczęścia
17.45 Rebusy
18.15 „Mamuśki",odc.13
18.45 Informacje
18.55„Prawo Burke'a"
19.50 Informacje
20.05 FILM NA TELEFON:
„Czcij ojca swego/, USA
1973; ,,Niepoprawny",
Wiochy 1975,
22.00 Informacje i biznes inf.
22.20 „Zycie jak sen"
22.45 Magazyn
23 .45 Na każdy temat
0.15 Pożegnanie

c.-

/lllr1

PROPONUJEMY
Encyklopedia li wojny światowej
Obrona Helu
Już

w pierwszych latach niepodległości sztabowcy
zwrócili uwagę na strategiczne znaczenie Półwyspu
Helskiego dla obrony wybrzeża, przyznanego Rzeczpospolitej Traktatem Wersalskim.
Mimo długoletnich, żmudnych i kosztownych wysił
ków Rejon Umocniony Hel - za taki bowiem został
uznany rozporządzeniem prezydenta RP - strefą ufortyfikowaną pozostał tylko z nazwy.

TVP I
9· 14.15

Moda na sukces (132)
Caroline oświadcza ojcu, że nigdzie nie wyjedzie z
Thome'em, ponieważ najważniejsze jest dla niej teraz •
jej nowe pismo. Bill Spencer próbuje przekonać córkę ,
że powinna wreszcie zadbać o własnego męża. Steven
Logan przyznaje się Beth, że był u Eryka Forrestcra.

TVP I

g. 15.30

Teatr Telewizji
Cudza żona i mąż pod łóżkiem

TV

TROJMIAST O
8.30 Zapowiedzi programowe
9.00 „He-Man" bajka odc.I
9.30 „Johny Quest"
IO.OO ,.Za wszelką cenę"
10.30 „Capital City"
11.30 Music Box
12.00 Magazyn południowy
12.30 Studio TYT
13.00 Moim zdaniem
15.00 Music Box
15.30 Koncert życzeń
16.30 „He-Man", bajka odc. 2
17 .OO ,.Johny Quest"
17 .30 Studio TYT
18.00 ,,Za wszelką cenę"
18.30 „Horror Ekspress"
20.00 Program na dzień na -

Iwan Andrcjcwicz krąży nocą pod oknami obcej kamienicy. Szuka pewnej damy. Jest to żona, cudza żona,
jej mąż czatuje na moście Wozniesieńskim, aby ją przyłapać, ale nic może sii; zdecydować. Bohater prosi o pomoc napotkanego przed domem mężczyznę. Zdenerwowany przekonuje Twarogowa, że chodzi o żonę przyjaciela.

TVP ł
9· 20.10

stępny

20.30 „Capital City"
21.30 Informator
22.00 „Piątek trzynastego"
23 .OO ,.Złowrogi raf
23.30 Program na dzień nasti;pny
i rozwiązanie konkursu
23.40 PLAYBOY
O.1 O Koncert życzeń
I. IO Zakończenie programu

Przystanek Alaska (4)
Joel, który nie zawsze jest miły dla swoich bliźnich,
przeżywa na swój sposób żydowskie święto pokuty Jom Kippur. We śnic ukazuje mu się rabin, który na
podobieństwo ducha z ,.Opowieści wigilijnej" Dickensa
pokazuje mu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ludzi źle przez niego potraktowanych.

TVP łl
g. 21.35

Tropy

MTV

------- ---Hity na śniadanie (Ede~)
„Maria przedstawia"
.,Soul w MTV"
„Przeboje"
„Muzyczny non stop"
,JFrom l"
„Muzyczny non stop"
„CineMatic" - nowości
filmowe (Davina)
16.15 „Popołudnie z Enrico"
17 .OO Wiadomości
17.15 „Popołudnie z Enrico"
17 .30 ,.Zadzwo11 do MTV"
18.00 Brytyjska lista przebojów
20.00 ,.Przeboje"
21.00 „Najwicksze przeboje'':
Lenny Kravitz
22.00 „Prawdziwy świat: Londyn" - serial
22.30 „Beavis i Butt-Head''
23.00 Wiadomości
23.15 „CineMatic" - nowości
filmowe (Davina)
23.30 .,Dźwiękowa encyklopedia reggae"
O.OO ,.Koniec?"
8.15
9.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00

Byłem ubekiem
Tematem dzisiejszego wydania będzie przenikanie
struktur podziemnych AK do służb bezpiccze11stwa
PRL. Co kierowało żołnierzami wstępującymi do UB;
czy rzeczywiście, jak twierdzi wielu z nich, byli posłu
szni rozkazowi wydanemu przeł dowództwo, które nakazywało takie działanie? Jaka była skala tego zjawiska?

TVP li

9· 23.20

Czcij ojca swego
Film L'SA ,1973, reż. Paul Wendkos, wyk.: Raf Vallone. Ruchard Castcllano, Brenda Vaccaro. Życie nowojorskiej rodziny mafijnej oczyma Billa Bonanno, syna jednego z najpotężniejszych bossów świata przestęp
czego. Ekranizacja powieści Gaya Talcsc.

Polsat

g. 20.0S

_Niewinny

NBC SUPER
CHANNEL
9 .OO Supersklep
IO.OO „Europejskie kolo fortu-

14.00
15 .00
17 .30
18.00
18.30
19 .30
20.30
21.30
22.00
23.00

O.OO
0.20
0.30
I .OO

ny" - magazyn finansowy
„The squawk box"
„Amerykańskie kolo fortuny"
„Wieczorem o bizne~ie"
Wiadomości ITN
„Dwudziesty wiek"
„Selina Scott" - talkshow
„Frontal"
Wiadomości ITN
„Wieczór z Jay Leno"
Studio sport
„Wieczorem o biznesie"
Informacje giełdowe
Wiadomości NBC
„Rozmowy intymne"

...l.:..:.-

-

~

Thriller, USA 1994, reż. Mimi Leder, wyst.: Kelsey
Grammcr. Poiły Draper, Carlos Gomez. Keegan Macintosh i in. (88 min) Pięcioletni chłopiec jest jedynym
świadkiem brutalnego napadu rabunkowego, co nie uła
twia rozwiązania zagadki porucznikowi Barlow ...

PR07
9· 20.15

Hook

PTK
17.15
17.30
I 7 .4S
18.00
I 8.30
19.15
19.45
20.00
2I .OO
21.45
22.00
22.20

Program lokalny
Kreskówki
Zapowiedzi
,.W małym domku"
,.Maria" - telenowela
BET w PTK2 - muzyka
Zapowiedzi
„Westgate" - serial
BET w PTK2
Zapowiedzi
Program lokalny
Mój dom - magazyn budow!ano-mieszkaniowy
21.50 9 i 1/2 tygodnia - erotyk,
USA. 1985. reż. Adriane
Lyne, .":'yk.: Kim . Basinger, M1"key Rourke

r...- O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TELED.ZIENNIK

Film fantastyczny. USA 1992. reż. Steven Spielberg,
wyst.: Dustin Hoffman. Robin Williams. Julia Roberts,
Bob Hoskins i in. (130 min) Dorosły Piotruś Pan. który
jest znanym i bardzo zapracowanym adwokatem musi
wybrać się znowu do baśniowej krainy, aby odzyskać
dzieci porwane przez kapitana Hooka ...

RTL
g. 20. lS

Opracowanie: Bożena Kamińska
Zdjęcia:

KAP,1 oraz Prasowa Agencja Telewizyjna

Redakcja nie odpowiada 1a 1mlany programu

