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Finiszu
nasz p

owa?

zana

ylebiscyt „Dziennika

Bałtyckiego” na 10

raz 41. - oraz plebiscyt na
najlepszych sportowców województwa elbląskiego - organizowany na naszych łamach po
raz pierwszy - zbliża się do finiszu. Sympatycy sportu będą

mogli jeszcze tylko przez dwa dni, dzisiaj i jutro, wyciąć kupony i wysłać je pod adresem naszej redakcji.
Rys
KM
Później włączymy już redakcyjne komputery do liczenia
głosów. Rezultaty gdańskiego plebiscytu poznamy 7 stycznia
1994 roku na uroczystym spotkaniu w hotelu „Hevelius”. Natomiast w Elblągu ogłoszenie wyników nastąpi 22 stycznia
1994 roku w trakcie Balu Sportowca w hotelu „Elzam”. Do tego czasu wszyscy będą się musieli uzbroić w cierpliwość.

(aw)
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Stopa bezrobocia w całym

woj. gdańskim wynosiła 14,8
roc., Z tym, że w Trójmieście
yła najniższa - 11 proc.,
a w Tczewie najwyższa - 28,5
miesięczne

brutto z wypłatami z zysku
w listopadzie wyniosło 4531,9
tys. zł.
W porównania z październikiem
br., ceny żywności w li-

ty Bagt
Laureatem plebiscytu „Złota Piłka” magazynu „France
Football” na najlepszego europejskiego piłkarza roku
został napastnik Juventusu
" Roberto Baggio. sap
gio, który przed tygodniem odebrał nagrodę FIFA dike
najlep
futbolisty roku na świecie,
ierwszym
11 lat kaka, dry ptr! to
róziej prestiżowe europejskie wyróżnienie.

miesiącem i o 275 proc. wyższe niż przed rokiem. Natomiast ceny skupu żywca wieprzowego w listopadzie były
o 24,9 proc; wyższe niż w październiku i o 62 proc. wyższe

proc. Ceny

Milan

- 19:

CZE

i gdańska „Solidarność”, rozpoczęło się w piątek o godz.
18. 168 osób bezdomnych,
w poprzednich latach spotykających się przy wieczerzy
w holu gdańskiego dworca, zasiadło tym razem do stołów
w budynku NSZZ ;S” przy ul.
Wały Piastowskie. Wiele, tym
razem, było osób młodych...

przed TAKIE: Anie

WUS nastąpiła poprawa opłacalności tuczu ody chlewnej,
gdyż za ekwiwalent pieniężny

przed rokiem.

nii Gdańskiego ,„S” - łamali sie
pozbawił własnego dachu nad
głową, zapomnianymi przez

ub. roku. Spadły również prze-

Gdańska ekspedycja archeologiczna do Sudanu pod patronatem „DB”

ładunków o 13,3 proc.

w porównaniu z rokiem ubie-

głym.

:

powróciła po wstępnym rozpoznaniu terenu badań. Wyniki są rewelacyjne.

I

Odkrycie w Jebelquerri

ke

Zanim do szejka
- pomyśli

iększość Polaków przybywających do krajów
arabskich nie zna miejscowego prawa i zupełnie nie zdaje
sobie sprawy z odmienności obyczajów. Proszeni przez nich o pomoc
pracownicy polskich konsulatów nierzadko zmuszani są do nie całkiem
konwencjonalnych zachowań
Często są to metody zupełnie partyzanckie i bardzo niebezpieczne, np.
w przypadkach pomagania w ucieczce i powrocie do Polski polskim żonom obywateli tych państw. Służba
konsularna pomaga np. Polkom - nieszczęśliwym żonom obywateli
państw arabskich- dostać
się na lotnisko w bagażniku samochodów dypłomatów i uniknąć pościgu szwa-

Michael Jackson

Niewinny<€

grów i kuzynów męża

*Co ma gwiazdor w... spodniach
Amerykański supergwiazdor estrady Michael Jackson
przerwał milczenie w sprawie wysuwanych przeciwko

niemu zarzutów o molestowanie seksualne 13-letniego
chłopca i oświadczył, że jest niewinny.
Policja przeprowadziła oględziny poszukując szczególnych
znaków na jego genitaliach. Określił to badanie jako „najbar-

dziej upokarzające doświadczenie w jego życiu” i powiedział,

Polacy w. tych krajach to przede
wszystkim pracujący tam na kontraktach oraz kobiety, które tam wyszły
za mąż. Polki, wyjeżdżające do małżonków w tych krajach, zupełnie nie
wiedziały, na co się decydują. Zgo-

«Uwolnili zakładników * Mają miliony
dolarów okupu * Zniknęli w dzikich górach
Wczoraj trzecią dobę całą
Rosję trzymał w napięciu los
grupy dzieci, uprowadzonych
w czwartek ze szkoły w Rostowie nad Donem [płd. Rosja) przez czterech vzbrojonych terrorystów.
Terroryści

zażądali

od.

władz śmigłowca, którym mieli zamiar wylecieć przez Baku
do Teheranu oraz 10 mln dolarów okupu. W piątek z Moskwy przywieziono wymaganą
sumę, którą zebrały dwa banki
komercyjne. W miarę spełniania kolejnych żądań terroryści
zwalniali dzieci.
:
Wczoraj wieczorem terrory-

ści uwolnili trzech z pięciu
ostatnich zakładników - dwóch
nastoletnich uczniów i kierowcę autobusu - i udali się do Machaczkały (rosyjskie miasto
nad Morzem Kaspijskim). Na

pokładzie

helikoptera nadal

tąd wyjechać, musi uzyskać wizę wyjazdową i wystarczy brak zgody

znajdowało się 2 uprowadzonych pilotów.
Porywacze nie popełnili
żadnego błędu - stwierdzili
przedstawiciele rosyjskich

ża,by kobieta nie mogła opuścić kra-

służb bezpieczeństwa. Zapla-

dnie z prawem, każdy kto chce stam-

ju. Nawet jeśli Polki zachowują polskie obywatelstwo, nie ma ono mocy
prawnej na tamtym terenie.
(PAP)
zo
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nowali operację

z wojskową

precyzją. W

obawie

ćę9ę ęźćYUYYAAÓĆ
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przed

ewentualnym podstępem ze
strony władz zabrali ze sobą
nawet specjalne urządzenie do
sprawdzania autentyczności
banknotów.
Zdaniem sił bezpieczeństwa,

dwaj porywacze są Ormianami, jeden Koreańczykiem, a jeden Czeczeńcem.
Dwóch
uwolnionych
w
sobotę
uczniów twierdzi, że terroryści
dobrze ich traktowali, a nawet
grali z nimi w karty.
Według niektórych doniesień terroryści są chorzy na
AIDS. Jeden ze świadków
oznajmił, że ostrzegali zakładników, iż „nie mają nic do
stracenia”.
Jednostki policji i sił do za-

Czworo gdańskich archeologów dotarło do jednej z najstarszych osad z epoki neolitu. Znaleźli tam najwcześniej na
świecie wyrabiane garnki z gliny - ceramikę falistą.
lżbieta Kołosowska,
Zbigniew Borcowski,
Adam
i Henryk
danu wyjechali z
dową ekspedycją

. Dokończenie na str.2

Kultury, uzyskując pomoc oraz
zgodę i zaproszenie na konty-

nuowanie prac badawczych na

najbliższych kilka lat.

©

a Północna posiada już co naj-

Kore
mniej jedną własną bombę atomową

poki

e

Ha

Henryk Paner, dyrektor Muzeum Archeologicznego i szef gdańskiej ekspedycji do Su-

Brwyal
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pisze dziennik „New Yórk Times”, powołując się na źródła Amerykańskiej
Agencji Wywiadowczej (CIA).

Tajny raport CIA, mówiący O wyprodukowaniu jednej lub dwóch bomb
atomowych przez reżim w Phenianie,

został ostatnio przesłany prezydentowi
Billowi Clintonowi. Waszyngton chce
zmusić reżim koreański do rezygnacji
z tej broni. Jak na razie naciski dyplomatyczne na Phenian nie skutkują. (PAP)

(PAP)
Pik

27 grudnia, poniedziałek, imieniny Jana, Cezarego

Dokończenie na str.2

li też, już jako samodzielna
grupa gdańszczan, współpracę
z sudańskim Ministerstwem

że wysuwane przeciwko niemu zarzuty są „całkiem fałszywe”.

Ako

Uznanie wśrod sudańskich
władz gdańszczanie uzyskali

przez poznańskiego archeologa
prof. Lecha Krzyżaniaka. Przez
ponad dwa miesiące prowadzili
badania na dwóch stanówiskach oraz zbierali etno-archeologiczne eksponaty. Nawiąza-

dań specjalnych „Alfa” oczekiwały wczoraj przybycia helikoptera w Machaczkale. O planowanym ataku na śmigłowiec
świadczyć może fakt, iż władze rosyjskie wydały w niedzielę zakaz informowania
dziennikarzy o losach porywaczy. Terroryści zamierzali wylądować także w stolicy Azerbejdżanu Baku, lecz Machaczkała była bardziej prawdopodobnym miejscem operacji sił

między innymi dzięki prowadzonym przez nich wykopaliskom w Jebelquerri. Miejsce to
znajduje się koło VI katarakty
nad Białym Nilem niedaleko

Kamrowski
Paner do Sumiędzynaroprowadzoną

Wcześniej chłopiec miał powiedzieć policji, że może zidenty-

AL
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niż w analogicznym okresie
wozy

fikować pewne znaki na intymnej części ciała Jacksona.

kowę zasiadło około 40 osób.
Wielu z nich widziało się po
raz pierwszy, a jednak dzieląc się

opłatkiem z tymi, których los

mieszkań tj. o 30,7 proc. mniej

10. Ryan Giggs (Walia) Manchester Utd. - 9

aby nikt w Wigilię nie był sam.
Przy stołe ustawionym w pod-

"ło i Jacek Rybicki - szef Regio-

W okresie styczeń - listopad
br. przekazano do użytku 2955

8. Emil Kostadinow (Bułgaria)
FC Porto - 11 |
9. Stephane Chapuisat (Szwajcaria) Borussia - 9

Również w Sopocie 24 grudnia, w Kościele p.w. św. Andrzeja Boboli odbyło się wyjątkowe, jedyne zresztą w tym
mieście, prawdziwie wigilijne
spotkanie. Przyszli na nie ludzie samotni. Nie był istotny
wiek ani zamożność uczestników. Chodziło bowiem o to,

wspólną modlitwą. Ojciec Zio-

:

„downictwa mieszkaniowego.

ar

we.

Wigilijny wieczór rozpoczęto

- Nastąpił dalszy spadek bu-.

AC Milan
-24

ĄC

ciec dominikanin Michał Zioło

1 kg żywca wieprzowego moż-.

5: Michel Laudrup ( Dania) FC Barcelona - 27
(Włochy)

skupu zbóż były

na było kupić 15,2 kg zestawu
pasz tj. dwukrotnie więcej niż

4. Alen Bosic (Chorwacja) Olympique - Lazzio - 29
ochy)

niż

najbliższych. Oprócz wielu tradycyjnych dań świątecznych,
przygotowanych przez gdańskich restauratorów i cukierników, były dla wszystkich
skromne prezenty gwiazdko-

którego inicjatorami
byli, znany z akcji
charytatywnych
w trójmiejskim środowisku oj-

o 132 proc. wyższe niż przed

Oto czołowa dziesiątka plebiscytu :
1. Roberto Baggio (Włochy) Juventus Turyn - 142 pkt
2. Dennis Bergkamp (Holandia) Inter Mediolan - 83
3. Eric Cantona (Francja) Manchester Utd. - 43

7.Paolo Maldini

Najpiękniejsze z pięknych świąt za nami. Spędziliśmy je

w gronie najbliższych: w Wigilię wedle polskiej tradycji
dzieląc się opłatkiem i uczestnicząc w pasterce, spotykając
się z przyjaciółmi i znajomymi.
Niestety, nie wszystkim było dane usiąść przy wigilijnym
stole z rodziną. Dla tych, ubogich i samoinych, udzie gorącego serca zorganizowali opłatkowe spotkania.

proc. Przeciętne nominalne

- stopadzie wzrosły o 6,9 proc.,
a ceny wszystkich towarów
i usług konsumpcyjnych o 4

6. Franco Baresi

RADOŚCI

Wojewódzki Urząd Staty:
styczny w Gdańsku poinformował o sytuacji województwa po 11 miesiącach br.
Oto niektóre dane:

wynagrodzenie

ADRES
:
80-557 GDAŃSK
UL. ZAŁOGOWA 17
TEL./FAX 43-04-38
43-05-82
52-48-51
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PROMYK

| w liczbach

roku - organizowany już po

Rawkać

Poniedziałek, 27 grudnia 1993 r. Cena 2300 zł

Nakład 70 tys. G (1)

Prawie rok

najlepszych sportowców
wWojewództwa gdańskiego w 1993

s

W vroczysłym nastroju
odbył się wczoraj w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku Koncert na
Boże Narodzenie.
Publiczność, która wypełniła widownię do ostatniego miejsca, wysłuchała Glorii D-dur Antonio Vivaldiego oraz Magnificat D-dur Jana Sebastiana Bacha. Wykonawcami byli znakomici soliści: Bożena

Harasimowicz-Haas i Magdalena Gruszczyńska - soprany, Ewa Marciniec- alt,
Piotr Łykowski i Artur Stefanowicz - kontratenory, Ryszard Minkiewicz - tenor, Leszek Skria - baryton, chór kameralny „The
Vocal Ensamble” pod kierunkiem Marcina Tomczaka oraz zespół instrumentalny
„Opera da Camera”. Całością dyrygował

Ziemowit Łajming

sopranistkami).

(na zdj. - wraz z

K.K, Fot. J. Rybicki

Biznesmen, dobroczyńca,

tych. Znany w środowisku trójmiejskim, jako członek i szef
wielu fundacji, Roman B. nie
miał kłopotów ze zdobyciem
zaufania osób tak znanych jak
ksiądz Henryk Jankowski, czy
instytucji tak szacownych jak
Klub Lwów.
Roman B. został zatrzymany w gdańskim oddziale Powszechnego Banku Gospodarczego S.A., podczas odbierania
drobnego kredytu konsumpcyjnego w wysokości 27 mln zł.
Pikanterii całej sprawie dodaje

ławnik sądowy, poeta, właściciel salonu masażu erotycznego, hochsztapier, cyklofrenik - to tylko niektóre
z określeń charakteryzujących Romana B. aresztowanego niedawno w jednym
z gdańskich banków.
oman B. od dłuższego
czasu poszukiwany był
rzez policję, głównie
z powodu licznych kredytów

pobranych z wielu banków.

fakt, że poręczycielem tej po-

Nie trzeba dodawać, że do oddawania pieniędzy miał wyraźną niechęć. Według nieofi-

życzki o mały włos nie stał się
jeden z komendantów rejonowych policji w Gdańsku. _ |

cjalnych szacunków łączna su-

Tomasz Zając

ma „przekrętów” pana B. wynosi kilkanaście miliardów zło-

e
u

Coraz mniej Brytyjczyków
jest za tym, by utrzymać finansowanie domu królewskiego

przez państwo. Popiera to już
tylko 21 proc. poddanych.

ss i
DZIENNIK DA

27 grudnia 1993
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Kozyriew:

tych,co cierpią

„Nie oddamy Kaliningradu!”

Minister Spraw Zagranicznych Rosji Andriej Kozyriew na
spotkaniu z dziennikarzami bardzo mocno skrytykował
przedwyborcze wystąpienia lidera Liberalno - Demokratycznej Partii Rosji Władimira Żyrinowskiego, który gotów jest
oddać Kaliningrad i cały obwód Niemcom.
ficjalnie stanowisko
Rosji jest jednoznaczne - nikomu
nie
odda
Kaliningradu i byłych Prus
Wschodnich. Według ministra
spraw zagranicznych stawianie

ści, a także jedności terytorialnej Rosji i mają jawnie demagogiczny, faszystowski charak-

ter.
Szef rosyjskiego MSZ, jak
podała agencja Interfax, a za
nią prawie wszystkie gazety
i tygodniki ukazujące się
w Królewcu, powiedział, że
w roku 1933 Hitler występował z podobnymi roszczeniami, obiecywał też wiele lu-

roszczeń terytorialnych wobec
własnego kraju jest tak samo
niebezpieczne, jak roszczenia
terytorialne wobec sąsiadów.
Kozyriew jest także zdania,
iż takie wystąpienia zagrażają
życiu rosyjskojęzycznej ludno-

I

Bs

tradycyjnym orędziu
bożonarodzeniowym papież Jan Pa-

dziom... Kozyriew zapowiedział, że nigdzie, nawet w Dumie Państwowej nie poda W.
Żyrinowskiemu ręki, chyba że
ten publicznie ogłosi, iż jego
wystąpienia w czasie kampanii
przedwyborczej były mało odpowiedzialne i po zastanowieniu oraz po przeanalizowaniu,
wycofa się ze wszystkiego, co
powiedział.

weł II upomniał

świecie, przypominając zwłaszcza tragedię ofiar wojen toczących się w wielu regionach
kuli ziemskiej.
”

W dorocznym wystąpieniu

„Urbi et Orbi” Ojciec
Swięty
wezwał do braterstwa, ponad

podziałami etnicznymi, poli-

(mur)

tycznymi i religijnymi. „Niechaj ci, którzy mają dobra

W ucieczce

w obfitości, przekażą je będącym w potrzebie” - powiedział.
Przemawiając z okna bazyli-

ki Świętego Piotra, papież

ostro potępił krwawe walki
w byłej Jugosławii, odrzucając

Dokończenie ze str.1

stanowczo

specjalnych, gdyż stanowiła
ostatnie miejsce postoju w Ro-

śni, a także w niektórych repu-'
blikach byłego ZSRR, w So-

malii i innych krajach Afryki.
Jan Paweł II raz jeszcze zade-

Władze obawiały się, że ter-

Gorzkie były Święta dla wielu farmerów Francji i Niemiec. Oto skutki powodzi - największej w tym stuleciu, jaka nawiedziła
Fot. PAPICAF - EPA
Europę zachodnią.

Reanimacja „Gonrada”?

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy i...

Teatr

W „orkiestrze”

większych stoczni jachtowych w Europie. Z ramienia organu założycielskiego - wojewody
gdańskiego - sprzedażą masy upadłościowej liwWidowanej firmy i zaspokajaniem wierzycieli,
.z których największym jest skarb państwa, zajmuje się syndyk. Na terenie „Conrada” funkcjonuje wiele spółek wytwarzających m.in. modele,
żagle i jachty. Jednak wykorzystują one tylko
część dużego potencjału produkcyjnego dawnej
stoczni. Być może działalność tych firm, w tym
YY Ltd., pozwoli utrzymać dobrą markę polskich jachtów na rynku światowym

Stocznia im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku jest w likwidacji. Obok
wyrosła nowa firma - Yacht Yard Lid.
Gdańsk, zatrudniająca 50 pracowników,
która kontynuuje budowę jachtów morskich
typu Conrad.
Przed czterema laty gdańskie przedsiębiorstwo, zatrudniające ponad 300-osób, było największą polską wytwórnią jachtów i jedną z naj-

Dokończenie ze str.1

ciąż rośnie grono „muSabaluka. Jest osadą z barzyków” tej niezwykiej
dzo wczesnego neolitu - sprzed
orkiestry, która przed
7-9 tys. lat , miejscem bytowarokiem zrobiła furorę i nadal działa
pod batutą niestrudzonego Jerzego - nia ludzi prehistorycznych, odkrytą spod piasku pustyni
sQOwsiaka.!*
©!
x:
Wielka Orkiestra Świątecznej ' przez gdańszczan. Polacy znaleźli tam ciekawą ceramikę, zaPomocy, bo o niej mowa, zarezerliczaną do jednych z najstarwowała dla siebie pierwszą nieszych w świecie, narzędzia
dzielę nadchodzącego roku. 2
krzemienne, broń. Sudańczycy
stycznia 1994 odbędzie się kolejny
uznali to odkrycie za tak intefinał tej wspaniałej akcji. W tych
resujące, że zadecydowali po- |
dniach postanowił przyłączyć się
zostawić je w formie rezerwatu
do niej również Teatr „Wybrzeże”,
który przy pomocy sponsorów
(wciąż znajdują się nowi), urządzi
wspaniałą zabawę choinkową dla
dzieci. Atrakcji nie zabraknie, bo

poza napojami i łakociami będzie
loteria i mnóstwo niespodzianek.
Wymyślają je teraz aktorzy teatru,
którzy bawić się będą z małymi gośćmi w teatralnym foyer. Wstęp na
zabawę, która zacznie się o godz.
11, jest naturalnie bezpłatny, a zaproszenie dla dzieci dotyczy też ich
rodziców i opiekunów. Choinkowa
zabawa z atrakcjami, zamiast tradycyjnego gwiazdkowego widowiska powinna przypaść do gustu jednym i drugim. Organizatorzy natomiast liczą, że w ten sposób wspo-

(JAS)

Odkrycie...

cjalny)

Fung, pierwsze

muzułmańskie

miasto-państwo na tych tere-

NOTOWANIA

bawy - wkrótce.
W

poniedziałek,

(aj)

27

grudnia,

ką, seniorkę pisarzy tworzących na
Pomorzu Gdańskim.
Urodziła się w Hanaczówce w 1911 roku. Doktoryzowała się na Wydziale Hu-

„Silvant”
(Elb., 1 Ma-

(Gd., Długa
81/83)

1 dolar
kurs średni

ja 41)

Irena Przewłocka
(1911-1993)

ceniona była też za radiową twórczość
dramaturgiczną. Za twórczość literacką

80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 Tel. centrali 31 50 41,
telex 0512358.Korespondecje: 80-958 Gdańsk skr.pocz. 419.

manistycznym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie już w 1936 r.; tytuł
roOm- '
obroniła rozprawą „O tragizmie
skiego”. Za debiut literacki uważała esej
oparty właśnie na tej dysertacji. Chciała
się poświęcić pracy naukowej, ale wojna
przerwała te plany.
Należała do pokolenia naznaczonego - Pisarzy Polskich.
tragizmem wojny. Dotknęła ona ją bezpoOpublikowała 11 książek, których
średnio i boleśnie - w powstaniu warszawznaczna część związana była z jej podróskim straciła najbliższych sobie ludzi. Po
żami morskimi. Duży dział tej twórczości
wojnie przeniosła się na Pomorze Gdańkierowała do młodzieży. W swoim czasie
skie. Tu, w 1946 r., zadebiutowała w praREDAKCJA
Red. naczelny Jan Jakubowski - tel. 31-35-60; z-cy red. naczelnego: Ryszard Jaworski - tel. 31-35-60, Tadeusz Skutnik -

szych. Zachowajmy więc i my Ją w naszej

pamięci.

Bolesław Fac

Mama, Teściowa, Babcia

s. Tp.
z domu

HIRSZ
Wiśniewska

Pogrzeb odbędzie się 28 grudnia 1993 r. o godz. 14.00
w Chwaszczynie
Rodzina

Łopiński i Yann Gontard 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, Dział Wydawniczy tel. 31 96

e

śliwych oraz kobiecy strój taje-

Maria Giedz

W Petersburgu zmarło w
tym roku na dyfteryt 50 osób,
w tym siedmioro dzieci. W
pierwszych 11 miesiącach tego
roku
odnotowano
W
Petersburgu
prawie
2190
przypadków tej niebezpiecznej
choroby

Jest miejsce szczególne
w centrum Poznania: narożnik ulic 27 Grudnia i Franciszka Ratajczaka. Tam poległ
pierwszy z uczestników powstania, które podniosło się
tego właśnie dnia, 27 grudnia w stolicy Wielkopolski.
W 75 lat po wybuchu jedynego polskiego powstania, które zakończyło się powodzeniem, jego najmłodsi uczestnicy - ilu ich jeszcze pozostało
przy życiu? - musieli przekroczyć dziewięćdziesiątkę. W rodzinach powstańczych przekazuje się już tylko legendę o powszechnym czynie zbrojnym,
wspartym polityczną odpowiedzialnością i przyrodzoną
Wielkopolanom zdolnością
organizatorską. Pośród tysięcy
| Ratajczaków, Kaczmarków,
Andrzejewskich, Owczarczaków znajdowali się nasi dziadowie i ojcowie. Także stąd,
gdzie budowali Organizację
Wojskową Pomorza, gdzie
czekali na Błękitną Armię,
gdzie znany był opracowany

przez szefa sztabu Dowództwa
Głównego

34189

parafialnym
1993 r.
Zatoką”
żalu i smutku
Rodzina

ięskie.

Andersa plan operacyjny wyzwolenia Pomorza. Także stąd
przedzierali się ku Bydgoszczy, Nakłu, Szubinowi, Poznaniowi. Także w marynarskich mundurach pojawiali się

na polach bitew i potyczek.
Powstanie Wielkopolskie,
które podniosło się wysoką
i szybką falą, swoim zwycięskim przebiegiem umożliwiło
już w marcu 1919 roku wysłanie ochotniczej kompanii pod
Lwów. Zjednoczone później
z armią polską wielkopolskie
siły zbrojne poniosły na fronty
najwyższe wartości bojowe,
stały się stalowym obuchem
w dniach decydujących o losach wojny bolszewickiej.
Skąpej doczekało się pieśni
i słowa. Jeśli legendy, to tylko
domowej. A przecież już od 75
lat czerpiemy z niego wiarę

w moc i skuteczność polskiego

czynu. Źródło tej wiary, jej narodowych i państwowych skut-

ków, trysnęło właśnie przed 75
laty, 27 grudnia

1918 roku

w Poznaniu. Data w kalendarzu historycznym godna szczególnego zaznaczenia.

fp.

wigilijnego wieczoru
odzina szósta wieczorem w Wigilię teoretycznie jest dobrą
porą na chwilę skupionego słuchania. Praktycznie jednak dzieje się tak, że je-

dni pilnują, żeby się nie udławić ością karpia, inni spóźnieni trochę, żeby ten
karp się nie przesmażył. Bardzo więc prawdopodobne, że mnóstwo ludzi przegapiło transmisję wigilijnego spotkania Ojca Św. z Polonią. Takto zapowiadał
program, w istocie jednak papież zwracał się przede wszystkim do Polaków nad
Wisłą. Był strapiony i surowy, a jego słowa nacechowane troską i goryczą. Mo-

dlił się (cytuję z pospiesznych notatek):

- „Przepraszamy Cię, Pa-

nie, żeśmy tego wielkiego dobra, jakim był ruch „Solidarności” nie potrafili
uchronić”.

- „Prosimy Cię, Panie, abyśmy nie popełniali błędów praojców”.

-„Prosimy Cię, Panie, o umiejętność mądrego używania wolności przez

rządzących, niech nie włada nimi prywata”.

I jeszcze raz: „Aby dobro dane nam nie zostało zmarnowane”.
Przestroga ta i napomnienie zostały zmarnowane natychmiast, i to przez
środki przekazu, które papież w tejże homilii - modlitwie prosił, by nie niszczyły

dusz, ale służyły miłości i wolności. „Niech ich kierownicy wiedzą, że ciąży na
nich olbrzymia odpowiedzialność”. I dodał eks improviso, że przypominaim
słowa z Ewangelii św. Mateusza, które cytował w USA. Tu ich miłosiernie nie
przytoczył, więc kto nie wie, niech się dowie, że to te o gorszycielach, kamieniu
młyńskim i głębokościach morskich. Kierownicy z TV prawdopodobnie transmisji nie oglądali, bo w „Panoramie” (która ma o 90 minut więcej czasu na przygotowanie emisji niż „Wiadomości”) zbyto ją zdankiem, że „Papież modlił się
o godność człowieka”, a radio nazajutrz też o godzinie 7. plotło, że: „O pojednanie”. Nie słyszeli, o czym papież mówił, czy woleli udawać, że nie słyszeli?
I tak najpoważniejszy głos jedynego w tej chwili rodaka o niezachwianym

autorytecie został zlekceważony, zbyty byle czym. To już nie jest partactwo, nierzetelność informacyjna. To jest po prostu świństwo.

|

7

mgr teologii, mgr filozofii, Kanonik Honorowy Kapituły
Archidiecezji Gdańskiej
Ceremonie pogrzebowe odbędą się we wtorek
dnia 28 grudnia 1993 r. o godz. 10.00
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

Dziekan i księża dekanatu żukowskiego

STi

Janina Wieczerska

O zę
Userów

SISSY

Ks. Franciszek Ksawe
OKROY

x

Najważniejszy kwadrans |

Dzianisz

Dnia 25 grudnia 1993 r. zmarł

WIECKI

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele
w Pucku o godz. 9.00 w dniu 28 grudnia
Pogrzeb po mszy na cmentarzu „Nad
Pogrążona w

ppłk. Władysława

Fot. M. Giedz

W Sopocie, przy stole zasiadło ok. 40 osób.

powstanie

lat 79

14 lub 31 50 41 w. 272

elp, mig

mniczego plemienia Rasheida.

s. F p.

ANTONI

posiłek wniosły w ich smutne
życie promyk radości.

Poza wykopaliskami gdańszczanie zbierali w Sudanie
eksponaty etnograficzne. Powstała z tego spora kolekcja,
która powinna w przyszłym
ty-

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 grudnia 1993 r.
odszedł od nas nasz ukochany Ojciec, Teść i Dziadek

94, Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Wydawca: „Prasa Gdańska” Spółka z o. o., prezes Tomasz Hołdys, wiceprezesi Maciej

sterplatte 5, prezes Yann Gontard, dyr. Małgorzata Maziarz - tel. 82-30-68, fax 8230-67.

trwale śledząca kariery twórcze młod-

ZOFIA

18 97; Łączności z Czytelnikami - tel. 31 50 41 w. 202; "Rejsy" red. prowadzący Henryk Tronowicz - tel. 31 50 41 w. 267;

Gdańsk. Informacji udziela Dział Kolportażu o/Gdańsk tel. 41 87 54
DRUK: Drukarnia Offsetowa „Prasa Bałtycka” Pruszcz Gdański, ul. Obrońców We-

niezwykle życzliwy, jako Koleżanka wy-

t

kowski - 31 53 28; Sportowy - kier. Janusz Woźniak - tel. 31

Prenumeratę prowadzą wszystkie ekspozytury „Ruch S.A.” Oddział

tułowemu bohaterowi jej pracy doktorskiej. Tej postawie była wierna do ostatnich swoich dni. Choć od lat nie publikowała już książek, zawsze żywe było jej
zainteresowanie życiem środowiska literackiego. Dała się poznać jako Człowiek

i Prababcia

Paprocka, tel. 31 79 26; Ekonomiczno-Morski-kier. Janusz Wi-

Wicz.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsyłanych materiałów oraz nie zwraca tekstów nie zamówionych .
REKLAMY I OGŁOSZENIA
Dział Marketingu - 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7;
dyrektor ds. marketingu — tel. 31 04 42; szef biura marketingu
„DB” - tel. 31 20 94; kierownik biura ogłoszeń — tel. 31 50 41
wew. 169, Centralne Biuro Ogłoszeń - „Dom Prasy” parter 80 —
886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel/fax. 31 80.62, tel. 31 17 51,
31 50 4lwew. 127, tlx 512859 pg pl. , Biuro Ogł. w Gdyni ul. Władysława IV 24, tel 20
08 32, tłx.54289 prasa pl., Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3, tel. 32 50 80, 32 70

ką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”. Pielęgnowała w sobie, i dawała temu wyraz,
ową żarliwość.obywatelską , tak bliską ty-

zmarła nasza kochana

tel. 31 20 62; Społeczno-Kulturalny - kier. Aleksandra

„Relaks” - red. prowadzący Dariusz Wasielewski -tel. 317315;
fotoreporterzy - tel. 31 50 41 w. 166; Grafik - Krzysztof Ignato-

wyróżniano ją nagrodami, a także odzna-

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 23 grudnia 1993 r.

31-73-15; I - sekretarz redakcji Grzegorz Rybiński, sekretarze:
Janusz Czerwiński, Tadeusz Jabłoński, Danuta Kuta, - tel. 31
27 33. Działy: Społeczno-Polityczny - kier. Barbara Szczepuła,

wspólne śpiewanie kolęd przy
choince i wspólnie spożywany

ły wczoraj późnym wieczorem
agencje.

385,9 (uncja)

sie, tym razem prozą. To ostatecznie zadecydowało o tym, że poświęciła się twórczości literackiej. Jej debiutem książkowym była powieść z 1949 r. „Miasto
w ogniu”. Dwa lata później została przyjęta do Związku Literatów Polskich, biorąc udział w pracach zarządu, pełniąc nawet funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego
ZLP. Ostatnio należała do Stowarzyszenia

czeństwo. Wspólna modlitwa,

SSS

Jedyne zwyc

tys.

.J. Galas

Dokończenie ze str. 1
opłatkiem, dzielili się również miłością.
Większość stanowiły osoby
starsze, schorowane, bez rodzin, zapomniane przez społe-

27 grudnia

o godz. 12 na Cmentarzu Komunalnym
w Sopocie, pożegnamy Irenę Przewłoc-

PRENUMERATA:

RADOSCI

Pomór

„Max”

(Gd., JagieIlońska 10)

PROMYK

ich jednostki specjalne - poda-

„godniu dotrzeć na Wybrzeże.

położonym nad Błękitnym Nilem, była miejscowość Sennar,
stolica dawnego sułtanatu

For. PAPICAF
- AP

w nieznanym kierunku. Ścigają

. Wśród. nich znajduje się/łuk
i kołczan z zatrutymi strzałami
- kupione bezpośrednio od my-

tracji gdańskich naukowców,

zwracając się do ludów świata
aż w 53 językach.
(PAP)

lotów i zniszczywszy radiostację helikoptera , udali się

łość wykopalisk, zinwentaryzowali. W przyszłym roku będą
kontynuować poszukiwania
pałacu. Aż dziw, że dopuszczono do prowadzenia na
tym terenie badań przez „niewiernych”.

Apt

swe niezwykłe
lingwistyczne,

Z OSTATNIEJ CHWILI

tam.cytadelę i'cmentarz, a ca-

rzy

Drugim stanowiskiem pene-

monstrował
możliwości

Porywacze, uwolniwszy pi-

nego
turystom.
:
:

odkryli

mogą Wielką Orkiestrę Świątecz-

nej Pomocy.
Więcej szczegółów na temat za-

(P AP)

nach. Gdańszczanie

Londyn
*

|

archeologicznego; udostępnia-

NBP

(kurs ofi-

Ś

„nieludzką logikę

konfliktów etnicznych” w Bo-

sji.
roryści mogą wylądować w górach Kaukazu i uciec podstawionym samochodem. Dwa
helikoptery z siłami antyterrorystycznymi na pokładzie lecą
śladem porywaczy. Trasa śmigłowca była też śledzona z ziemi za pomocą radarów, co jednak było utrudnione wskutek
tego, że terroryści lecieli na niskiej wysokości.
Późnym wieczorem podano,
że helikopter wylądował w pobliżu miasteczka Chasawiurt
w Dagestanie (zachodnie wybrzeże Morza Kaspijskiego),
80 km na północny zachód od
stolicy Dagestanu Machaczkały, gdzie wg pierwotnych planów mieli wylądować terrory-

się w sobotę

o los cierpiących na całym

KUPIĘ przedpłatę, 32-40-16

o

22-41-84 PRZEDPŁATY —

20647

41.03-06- PRZEDPŁATY

.

MERCEDES 100 MB furgon. przedłużany, 1988
r. - sprzedam. Tel. Olsztyn 12-00-67

51-40-26 - PRZEDPŁATY

30187

MERCEDESA beczkę, 1984 r. ,300 D - sprzedam, 32-27-81
6

20-57-29 - PRZEDPŁATY.

UB)

PETARDY, drask, rakiety, 31-05-61

.

BIURO

OGŁOSZEŃ, Gana,

Świętojańska 5, 20-65-22

FIATA 126 p kupię, 39-43-05

35854

12523

UNO 608 1998r. sprzedam, tel. 41-09-58
235316

105432

ZATRUDNIĘ montera - spawacza do zakładu
hydraulicznego, 48-70-78

30466

13000

27 grudnia 1993
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potrzebna promocja polskiej
rodziny stanowi „strefę ciszy”,
nie wchodząc w krąg zaintere-

sowań żadnego z realizowaekonomicz-

body. Tej propagandzie służą
masowo wydawane młodzieżowe czasopisma, Wideokasety,
festiwale, koncerty grup muzycznych, a nawet specjalistyczne programy radiowo-telewizyjne.

i niszczy grzech, a więc ten,
który dzieli od Boga, ten, który
deprawuje i tak wynaturza sumienia, że stają się całkowicie

„Mentalność erotyczna”.

głuche na uporczywy głos Bo-

Podtrzymaniem mitu o realności sztucznie skonstruowanego świata zajmuje się kolejny etap działań demoralizacyjnych: wyspecjalizowana socjotechnika wytwarzania mental-

ga i Jego miłosierne wysiłki
ocalenia grzesznika.

„Program deprawacji”
Trwa wielki, widoczny
wszędzie program deprawacji.

ności erotycznej. Młodych lu-

Atakowane jest całe społeczeń-

stwo, lecz przede wszystkim

Jest jeszcze czas, by naprawić błędy. Obojętność programów ekonomicznych wobec

czeni - polskie dzieci i młodzież.

nikogo oskarżać. Nie

i niczym nie skrępowanej swo-

w życie duchowe. Zabija je

„Czuwajcie”
potrzeb podstawowej wspólnoty budzi trwogę i każe głośno
wołać o zmianę sytuacji. Nie

dzi świadomie nakłania się do

korzystania z całkowitej wol-

najsłabsi i najmniej doświad-

ności w realizowaniu wszelkich form zaspokojenia popę-

dów biologicznych. Nie jest

Mechanizm zjawiska jest
prosty, choć jego autorzy doskonale ukryci. Wykorzystując
stres i frustrację młodego pokolenia, silnie odczuwającego

rzeczą przypadku, że na polskim rynku wydawniczym od
paru lat funkcjonuje międzynarodowy koncern, proponujący
masowe nakłady czasopism zawierających dwa podstawowe

działy: reklamę rozmaitych zespołów rockowych

i porady

erotyczne.
Język takiej sugestii jest
czytelny: nie ma autorytetów,

wolność zostaje przetłumaczona jako „wyzwolenie od zakazów”. Bodźce biologiczne stają

się argumentem jedynym dla
|

większości młodych ludzi.
Z chwilą przekroczenia ero-

tycznego

Rubikonu

młody

żyję...

- odpowiada z gorzką

ironią Balladyna. Proszę wybaczyć, że opowiadam chaotycznie. Mam taki bałagan w głowie... Przygotowałam sobie
ściągawkę...
Na regale w jej pokoju pię-

trzą się poukładane w prze-

myślne piramidy kartony i kartoniki. Pod szafą, pod stołem
wielkie
wypchane
torby.
W kuchni Balladyna może
używać dwóch szafek i dwu-

palnikowej kuchenki elektrycznej. Ustawione za drzwiami
tekturowe pudło ze środkami
do czyszczenia dopełnia obrazu jej kuchennych włości. Powinna mieć jeszcze wyłączne
prawo do pięciu haczyków na
wspólnym wieszaku w koryta-

rzu i na tym się kończy jej
przestrzeń życiowa. Od

1991

roku Balladyna stara się prze-

prowadzić formalny podział
mieszkania, by sensowniej po-

dzielić wspólne pomieszczenia

i przysporzyć swemu ciasnemu
pokoikowi dodatkowych metrów. Opiera się na Karcie Nauczyciela, która przedstawicielom tej profesji gwarantuje teoretyczną możliwość zajmowa-

nia dwóch pokojów. Gdy w

li-

stopadzie 1991 roku rodzina
Reginy opuściła dom, Balla-dyna rozpóczęła wędrówkę po

| rozlicznych instytucjach; by

| „wytyczyć inne granice stref
adon
współautorem.
wpływów w mieszkaniu, które
odtąd miała dzielić z Aliną.
Rozpoczęliśmy, idąc za głoW gdańskim Urzędzie Miejsem Ojca Świętego, Międzynaskim powiedziano „nie” ze
rodowy Rok Rodziny. Będzie
względu na sprzeciw drugiej
to czas szczególnej troski o dostrony. Balladynie wskazano
bro wspólnoty życia i miłości drogę do Komisji Odwoławnaszej rodziny. Ufamy, że
czej Sejmiku Samorządowego.
wszyscy ludzie dobrej woli
Ten zrazu kategorycznym towłączą się w społeczne dzieło
nem nakazał definitywnie zabudowania szczęśliwej przymknąć sprawę i lokal podzieszłości młodego pokolenia.
„Dziecię zaś rosło i nabierało
mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała
na nim”. (Łk 2,40).
|

gdy nie przyszedł do spornego
mieszkania, by przekonać się
naocznie o słuszności podejmowanych decyzji. Pokonana
Balladyna poszła jeszcze szu-

kać sprawiedliwości przed
gdańskim Sądem Wojewódzkim. Ten zebrał się tylko raz

i utrzymał w mocy postanowienie swego poprzednika.
Znów gorycz klęski i kolejne
rachunki do zapłaty. Teraz
przed Balladyną pojawił się
dylemat - czy w desperacji kołatać jeszcze wyżej i dotrzeć
przed oblicze Sądu Najwyższego, czy pogodzić się z porażką
i uznać lata poświęcone na
szarpiącą nerwy krzątaninę za
bezpowrotnie zmarnowane.
- Czy rzeczywiście jest

w Polsce tak, że racje samotnej
kobiety, która przekroczyła
magiczny

próg trzydziestu,

trzydziestu pięciu lat nie zostaną nigdy wysłuchane? Zawsze
przegrywam, słysząc ciągle ten

sam argument - tamta ma rodzinę i ona jest ważniejsza.
Ą czy ja nie mogę już również
założyć rodziny? To jest

w końcu moja osobista sprawa,
czy jestem

sama, czy z kimś,

czy mam dzieci, czy nie.
Sposób korzystania z wieszaka we wspólnym korytarzu
stał się pretekstem do awantury
żakończonej rękoczynami. Sa-

motna Balladyna, która zetknę-

ła się po raz kolejny z przewagą liczebną, przypłaciła bijatykę uszkodzeniem błędnika

'ivdziewięciodniową niezdolnością do.pracy..Nie był to pierwszy przypadek pobicia. Już

wcześniej. założyła o to samo
sprawę karną, lecz się z niej
wycofała, wierząc zapewnieniom rodziny, która obiecywała poprawę. Teraz postanowiła
nie ustąpić. Do sądu trafił kolejny pozew, pod którym złożyła swój podpis.
- W ttej rodzinie zawsze obowiązywała ta sama strategia mówi. Zawsze zawierały się
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zgłosił, co prawda, wniosek
o potrzebie przeprowadzenia
wizji lokalnej, jednak nikt ni-

/Źh

mionej z brakiem krytycyzmu

przedstawiciela. Jej adwokat

|
+|

lat - mówi Alina - i dwójkę
maleńkich dzieci. Późno przyszły, to prawda, ale jednak są.
I nie mogę dopuścić do tego,
aby on - wskazuje na męża -

||

szedł, chociaż w tym domu
faktycznie nie idzie czasem
wytrzymać.
Ta część mieszkania, którą
zajmuje rodzina Aliny, robi
wrażenie podobnej prowizorki
jak pokój Balladyny. Rok trwały starania o uporządkowanie
kwestii opłat należnych elektrowni, gazowni i administracji, w taki sposób, by każda ze

3
|

stron płaciła osobne rachunki.
Podczas gdy Balladyna skarży
się na dyskryminację dotyczącą rozległości jej terytorium
we wspólnych pomieszczeniach, Alina dla odmiany zarzuca siostrze niechlujstwo
i brak dbałości o czystość.

- Ja naprawdę mam wokół

- kogo robić - mówi. - Zeby ona
choć raz posprzątała łazienkę
albo umyła kuchenkę, to byłoby lepiej niż pisać maczkiem
pisemka do różnych urzędów.
Na to widać ma czas, a ja nie
- pamiętam, czy kiedyś widziałam ją z miotłą w ręku. Ona

Śródtytuły od redakcji.

Za bary z bezrobociem

Gmina się przestraszyła

Trzeba przyznać, że inicjatywa
wyszła od gminy. A konkretnie
od kierowniczki Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smętowie, która ze strachem

obserwowała, jak olbrzymie w tej
gminie jest już bezrobocie i ile

„dusz” musi wziąć na swoje mar. ne utrzymanie gmina. Coś z tym
bezrobociem trzeba było zacząć

robić w Smętowie. Po upadku pe-

geeru ludzie przestali normalnie
-żyć, a. zaczęli wegetować. W Wojewódzkim Zespole Pomocy Spo-

łecznej w Gdańsku oprócz facho-

wych pracowników zatrudniani
są konsultanci z Uniwersytetu
Gdańskiego. Im to właśnie po. wierzono zadanie opracowania
lokalnego programu przeciwdziałania bezrobociu w tej gminie.

Bo bezrobocie, zdaniem dr. Janu-

sza Erenca kierującego zespołem,
. który ten program opracował, nie
jest wyłączną sprawą władzy centralnej i bezrobotnego. Jest także

problemem gminy. Cała lokalna
społeczność musi pomóc w rozwiązywaniu tego problemu, jeśli

'natdralnie ma on zostać skutecz-

nie rozwiązany.

; «e „Zespół w połowie czerwca zaczął badać problemy Smętowa
i po wakacjach program, gotowy
do realizacji, został przekazany

władzom gminy. Przede wszyst-

kim chodziło o rozpoznanie wa-

'runków życia charakterystycz-

nych dla tej gminy. Chodziło

głównie o ludzi, dziś - bezrobotnych, a do niedawna związanych
z pegeerem. Zdaniem zespołu by-

li pracownicy PGR zostali wręcz

ubezwłasnowolnieni. Nie wymagano od nich żadnych kwalifikacji, a zatrudniano. Dodatkowo dawano darmowe mieszkanie, deputaty żywnościowe i ubraniowe.
* Nawet życie kulturalne tych ludzi
było takie, jakie im PGR zorganizowało. Podobnie było zresztą

.we wszystkich pegeerowskich
gminach. Po upadku państwowych gospodarstw wszystko się
skończyło. Ludzie stanęli bezrad-

nie wobec braku perspektyw życiowych, a nawet wobec widma
głodu.
re
Zespół, który wziął pod lupę
Smętowo, musiał przekonać się,
na ile można będzie od tych ludzi

czegokolwiek wymagać. I cóż się
okazało? Po pierwsze władze
gminy nie dysponowały żadnymi
- informacjami dotyczącymi liczby
mieszkańców czy dzieci w rodzinach. Skorzystano więc z rejestrów opieki społecznej i policzono ludzi, chodząc z ankietami od

domu do domu. To już mówi samo za siebie. W jaki sposób Rada

Gminy podejmuje decyzje, zastanawia się dr Erenc, skoro nie wie,
ilu ma mieszkańców w gminie.
Wyniki badań dotyczących
ewentualnej aktywności bezrobotnych były tyleż drastyczne, co
niepokojące. Okazało się, że ci

ludzie wykazują ogromny po-

ziom lęku, przy czym im są star-

si, tym bardziej się boją. Na dodatek są w lokalnej społeczności
zupełnie wyizolowani, pozosta-

wieni sami sobie i traktowani nie-

mal jak ludzie drugiej kategorii.
Doktor Erenc przyznaje, że to było najbardziej szokujące odkrycie, bowiem cały plan przeciwdziałania bezrobociu trzeba wła-

śnie zbudować na lokalnej wzajemnej pomocy.
Postanowili skupić się na lu-

dziach młodych i bardzo mło-

dych, dla których w obecnej sytuacji nie było żadnych szans na
pracę w Smętowie. Powstał program, opierający się na konieczności inwestowania w bezrobot-

nych, ale także w środowisko.
Zdaniem zespołu trzeba to bo-

wiem zrobić jednocześnie. Przede

wszystkim społeczność lokalna

musi taki plan zaakceptować,
więc zespół odbył rozmowy
z wszystkimi „najważniejszymi”
osobami w gminie. Zwrócono się
do wójta, radnych, zarządcy majątku pegeerowskiego, księdza,

nauczycieli i lekarza.

Program zakłada na początek
powołanie do życia biuletynu informacyjnego, wydawanego
przez gminę. Mogą to robić bez-

robotni nauczyciele. Program
wskazuje nawet źródła finansowania. Takie pisemko lokalne,
oprócz funkcji informacyjnej
spełniłoby być może inną rolę;

odbudowało samodzielność myślenia. Redakcja mogłaby stać się
miejscem
stałych
spotkań,
zwłaszcza dla młodzieży, która

nie ma co ze sobą w Kopytkowie

(bo tam było PGR) zrobić. Są też

pomieszczenia, gdzie można by
urządzić klub dla młodzieży.
Program wskazuje na możliwości tworzenia nowych miejsc

pracy przez zajęcie się majątkiem
PGR. Część ziemi proponują
członkowie oddać indywidualnym gospodarzom, którzy utworzą miejsca pracy dla bezrobotnych mieszkańców Kopytkowa.
Dla tych, którzy nie znajdą za-

trudnienia proponuje się działki

na przeżycie, aby przynajmniej
nie głodowali.

| dring i Katolicka Organizacja
Skautów wysunęły projekt, by
stworzyć w Gdańsku bazę,
gdzie mogliby się spotykać
polscy i niemieccy skauci oraz

harcerze - młodzież o światopoglądzie laickim, protestanc-

kim i katolickim.

| mie, który powinien ocenić zasadność.jego decyzji. Posłowie

należał osobny, pokój, ! O .musiała mieć warunki do nauki.

| Myślę:
że zainteresowani powinni zjeść tę „żabę”, którą prze-

I rzeczywiście - zawsze tylko
książki i książki. Ale co z tego

Bronisław Pepłowski

wykształciła. Zawsze

Coraz częściej reagujemy
już zgrzytaniem zębów na powtarzane przez telewizję reklamy. Nic bowiem nie zmusi
nas - mężczyzn do dokonania
wyboru, który dla Kasi Niekrasz - reklamującej podpaski
jest tak oczywisty. Tak samo
oferta ZREMBU, choćby i zawsze na czasie - pozostanie
nam obojętną.
Mimo to reklama jest potrzebna. Gdyby nie pieniądze
uzyskiwane z jej publikacji,
gazety kosztowałyby kilka razy drożej, a telewizja nawet na

Święta mogłaby,

zamiast

mitować co najwyżej *Młodość Chopina”.

dwóch, trzech lat i menedżera,
niezależnego od gminy. A także
powołania samorządu Kopytkowa. I tego, zdaniem dr. Erenca,

najbardziej przestraszyli się włodarze Smętowa, bowiem nikt nie
lubi władzą się dzielić. Program

przeciwdziałania bezrobociu za-

światowych szlagierów, wye-

Poza tym, gdyby nie rekla-

ma, niektóre naprawdę doskonałe wyroby nigdy by do nas

nie trafiły.
Dla przykładu, produkowany w Polsce klej do glazury
i terakoty o nazwie ATLAS

staje się przebojem na rynku
materiałów budowlanych do-

mknęli więc w szufladzie.
Sąsiednia gmina pozazdrościła
jednak Smętowu tego programu

Ero po akcji reklamowej.
otąd informacje o jego światowej jakości 1 jednocześnie

Jeśli zacznie go realizować, może

jedynie pomiędzy kafelkarzami. Tymczasem klej ATLAS
zasługuje na powszechne stosowanie. Choć podstawowe

i zamówiła podobny dla siebie.
tego z kolei pozazdrości jej Smętowo. W każdym razie jest konkretny pomysł, napisany dla kon-

kretnej gminy i jeśli już nie uda
się inaczej, to przynajmniej powinni go wykorzystać nowi kan-

dydaci w wyborach samorządowych.

.

Anna Jaszowska

cież sami sobie zgotowali.

Gdańsk
(1074)

ź
Co rzecznik może

siostra zła, brat zły. Czy to my
wszyscy jesteśmy źli, czy to
jednak z nią coś nie tak jak
trzeba? Nie wiem nawet, czy
wie, gdzie jest matka pochowa-

Aleksandra Krasucka

(1;

W numerze 274 z dnia 26 listopada br. ukazał się wywiad
z prof. Tadeuszem Zielińskim, rzecznikiem praw obywatelskich pt. „O dyskryminacji kobiet, esbeckich emeryturach
i bankructwach banków”. Tekst ten nie był autoryzowany
przez prof. Zielińskiego, co zapewne spowodowało pominięcie
w nim odpowiedzi na zarzut, że rzecznik „nie zajmuje się spra-

|
|
|

pozostanie

ZHP. Powstały również plany
obliczonego na 30 miejsc hoteliku, by przyszła międzynarodowa i międzywyznaniowa ba-

za mogła pełnić swoje funkcje
także zimą. W dalszej kolejności zakłada się przebudowę
i modernizację istniejących już
obiektów. Szczegółowe ustalenia umowy łączącej strony

przyjęte zostaną podczas przyszłorocznych wakacji, natomiast latem 1995 roku harcerze
z Niemiec i z Polski zatrudnią
się prawdopodobnie przy pracach wykończeniowych we
wzniesionym już hotelu.

ok

Biuro RPO informuje, że prof. Zieliński ze szczególną wrażliwością i energią reaguje na krzywdy tej właśnie „szarej” grupy obywateli. Przykładowo można wymienić jego działania
w sprawie waloryzacji rent i emerytur, odpłatności za leki
i opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, zniżkach kolejowych dla emerytów, zabezpieczenia rentowo-emerytalnego
wojskowych, kombatantów i członków ich rodzin czy podatków i czynszów.
Podobnie nieprawdziwą informację o pracy RPO zawiera
tekst pt. „Rzecznik prostujący”, który ukazał się na Waszych
łamach w dniu 16 listopada br. Jego autor zarzucił prof. Zielińskiemu, że w biuletynie RPO pt. „Sprostowania” nie ustosun||| kował się do zastrzeżeń prof. A. Strzembosza „dotyczących
|| braku spójności w systemie ustawodawczym”. Zarzut ten jest
|| oczywiście bezpodstawny, ponieważ: |- publikacja „Sprosto||| wania RPO” wydana została wyłącznie w celu zdementowania

| | fałszywych wypowiedzi w prasie o działaniach RPO, a nie po
| | to, by polemizować z jakimikolwiek odmiennymi poglądami
| w prasie, 2- rzecznik praw obywatelskich nie odpowiada „za
brak spójności w systemie ustawodawczym” ani za inne wadli|| wości prawa, bo nie jest ustawodawcą. Może jedynie sygnali| | zować parlamentowi dostrzeżone uchybienia i to czyni.
Przypisywanie rzecznikowi odpowiedzialności za złą dzia| łalność legislacyjną władzy ustawodawczej wprowadza w błąd
| | opinię publiczną co do kompetencji urzędu RPO i przyczynia
| | się do błędnego przekonania, że rzecznik wszystko może i ma

| | załatwić.

SN

ie

N

dziej

potrzeba

| mieliby okazję podania /która to decyzja była słuszna,ta
z 'ostatnich'dni poprzedniej kadencji, czy ta powzięta' obecnie.

lej się x

wynikło - ja jestem dla niej zła,

CIĄGLE TRZYMA

Aby zrealizować ten program,
który jest naturalnie o wiele barszczegółowy,

Zawarte na razie wstępne

obiektu

| | dorzucić, że to właśnie przy decydującym wpływie klubów sej| | mowych i senackich PSL i SLD w parlamencie poprzedniej ka|
dencji przyjęto projekt nowej ustawy o 100 proc. waloryzacji
Xi zwrocie zabranych wbrew postanowieniom konstytucji dodatX ków 10 - i 15 - procentowych ź tytułu trudnych warunków pra| cy. Wtedy to tacy posłowie jak p. Pawlak, p. Borowski i znaczna część innych posłów z klubów obecnej koalicji rządowej nie
proponowali rozłożenia waloryzacji emerytur i rent na raty lub
| innej rekompensaty za zabrane dodatki niż gotówka. Projekt
ustawy nie wszedł jednak w życie tylko dlatego, że p. prezydent nie złożył pod nim swojego podpisu. Wtedy posłowie Ci,
$| jak sami często twierdzili, kierowali się tylko i wyłącznie dobrem Polski i społeczeństwa. Nie minęło nawet pół roku, a po| jęcie dobra Polski i społeczeństwa diametralnie się u tych pa$) nów zmieniło i to o całe 180 stopni, a dobro to stało się dla
3 nich kompletnym złem. Waloryzacja dla dobra Polski, nie mó| wię o społeczeństwie, w grudniu 1993 r. pozostała na starym
| poziomie, bo tylko taka jest możliwa, a o dodatkach niesłusznie zabranych w zasadzie w ogóle się nie wspomina. Czy to nie
zakrawa na zwykłą manipulację społeczeństwem i na ordynar| ny populizm dla zaspokojenia żądzy przejęcia władzy. Jednak
X | to prawda, że punkt widzenia niektórych spraw zależy wyłącznie od miejsca siedzenia.
Poza tym droga legislacyjna projektów ustaw nie zatwier| dzonych przez prezydenta nie kończy się na nim, lecz na Sej-

| wami szarych emerytów”.

porozumienie nakłada na stronę gdańską obowiązek opracowania planów technicznych
przyszłych budowli, podczas
gdy bremeńczycy przyjęli na
siebie ciężar finansowania
przedsięwzięcia. Prawnym
i niekwestionowanym właści-

cielem

Kopniak dla emeryta
Nawiązując do artykułu „Kopniak dla emeryta” chciałbym

jest najstarsza i tylko ona się

Protestanci, katolicy i laicy

Organizacje
skautowe
z Bremy, siostrzanego miasta
Gdańska, zainteresowały się
stanicą harcerską, która znajduje się przy Jaśkowej Dolinie
na Morenie. Bremeński Jugen-

|

||

krajowej cenie rozchodziły się

składniki wysoko przetworzo-

nej chemii ciągle jeszcze są
importowane z Niemiec, to

jednak lokalizacja linii produkcyjnych w Polsce pozwoliła znacznie

obniżyć

cenę

ATLASU i uczynić go o wiele
tańszym od zachodnich klejów. Poża tym, jako jedyny,
dostosowany jest on do *'specyfiki” polskiego budownictwa; ułożenie płytek można
korygować nawet w ciągu 10
minut, a sam klej daje się używać także na ścianach odchy-

lonych od pionu.

Klej ATLAS jest całkowicie
nietoksyczny, nie zawiera
włókien azbestowych, jest
bezwonny i mrozoodporny.
Natomiast ATLAS PLUS to
klej o zwiększonej przyczepności, który pozwala kleić
płytki nawet na parkiecie, płytach paździerzowych, starej
glazurze, tynkach, podłożach
pokrytych farbami olejnymi.
alecany jest zwłaszcza na tarasy, balkony i wylewki
pod

ogrzewanie podłogowe.
de opakowanie

Każ-

zawiera do-

kładną instrukcję użycia, pozwalającą przystąpić do prac
nawet amatorom. To, co przy
ATLASIE jest całkowitą nowością to uruchomienie w fabryce codziennych dyżurów
technologa. Pod numerem telefonu (drukowanym na każdym worku ATLASU) udziela

on po

budowlanych, gdyż

ATLAS to oprócz kleju do
glazury i terakoty, także cała
rodzina nowoczesnych materiałów budowlanych takich
jak: zaprawy wyrównujące,
kolorowe fugi, kleje do tapet

oraz system dociepleń *STOPTER".

Naprawdę imponuje i pozwala w stosunku do ATLASU użyć określenia "nowa
polska jakość” wprowadzony
w firmie system kontroli jako-

ści. Zakładowe laboratorium

pobiera i przechowuje próbki
z każdego zasypu technologicznego. Pozwala to sprawdzić na miejscu jakość każdej
partii wypuszczonego przez
Wytwórnię kleju. Wystarczy
tylko podać datę i numer zasy-

pu, które stemplowane są na
każdym opakowaniu.
O prawdziwości tej, bądź co
bądź reklamy, można

pełnomocnik rzecznika praw obywatelskich ds. prasowych

(1091)

„Scantech” wyjaśnia
Odpowiadając na notatkę z 6 grudnia 93 r., „Scantech” wyjaśnia, że pan N. kupił w maju, na raty, zestaw wypoczynkowy
3-2-1 z belgijskim stelażem. Rzeczywiście stelaż ten, pomimo
napraw wykonanych przez producenta, został zakwestionowany przez klienta. Podjęliśmy decyzję zwrotu gotówki i zabrania

towaru.

przeko-

nać się bez problemu, gdyż
ATLAS dostępny jest już na
terenie całej POLSKI, w sieci
1000 hurtowni i sklepów
z materiałami budowlanymi.
Z myślą o rynku Trójmiasta

firma otworzyła własny punkt

sprzedaży w Gdańsku, przy ul.
Marynarki Polskiej 59 (przy
Bałtyckim Centrum Budownictwa *BUDART'"”) i dostarcza swoje wyroby do niemal
wszystkich hurtowni z materiałami budowlanymi na terenie woj. gdańskiego. Pod nr
tel. 43-28-11 można uzyskać
zarówno informacje o właściwościach i sposobie użycia
kleju jak i o adresach sklepów
prowadzących
sprzedaż

ATLASU w pobliżu miejsca
zamieszkania klienta.

Waldemar Jasica
R-2097

Z poważaniem

Stanisław Wileński

p

Fot. M. Kost

|
|

trzasnął kiedyś drzwiami i od-

Jaśkowa Dolina dobra na wszystko

Kardynałowie, arcybiskupi
biskupi

|
|

CI

ryczny świat „pełnego wyzwolenia”, „tolerancji” - utożsa-

szym towarzyszą wystąpienia
niektórych parlamentarzystów,
. upominających się o prawo do
zabijania dzieci.
Istnieje także nienawiść,
która nie zabijając ciała, godzi

polityczny kolejnych ekip, którym powierzano władzę. Tak

chcemy

nych idoli. Proponuje się iluzo-

jący wieloma odcieniami wielu
uczuć. Tkliwość jest w jej
oczach i uśmiechu, gdy mówi
do swych dzieci, takich małych, że jedno jeszcze nie umie
mówić, a drugie jeszcze nie nauczyło się chodzić. Jej Kirkor,
którego na przekór Słowackiemu zdobyła właśnie ona, nie
przypomina jednak szlachetnego rycerza. Nie jest to jednak
również kundel ani małpa, a takie słowa usłyszał był niegdyś
z ust swojej szwagierki.
- Mam prawie czterdzieści

U

kuje nas fakt, że zapowiedziom
programu pomocy najuboż-

parlamentarna, ani rodowód

nych programów
no-społecznych.

rową, silnie podretuszowaną
wizję życia specjalnie dobiera-

Alina
Sympatię budzi jej głos, gra-

Ź Ź

propagowana wizja „kraju dla
silnych” wypełniła naszą rzeczywistość. I nie ma tu znaczenia ani aktualna konfiguracja

i wartości wprowadza się kolo-

Balladyna

- Dlaczego mówiąc o si0strach, nazywam je po nazwisku? Ach, ja już nie mogę traktować tego wszystkiego inaczej
niż formalnie. Teraz czuję się
już tak wyczerpana psychicznie, tak zgryziona i upokorzona... Przegrałam wszystkie
sprawy, a wychodzę przy tym
na zdziwaczałą starą pannę,
która lubuje się w niszczeniu
cudzego szczęścia. Ja wprost
uwielbiam chodzić po urzędach i po sądach, mnie to bawi,
mnie to cieszy. Ja tylko tym

czańskiego mieszkania trafiła
przed Najwyższy Sąd Administracyjny. Balladyna wynajęła
adwokata, ale sprawę przegrała. NSA orzekł jednak, że konflikt powinien zostać prawnie
rozwiązany. Zagadnieniem podziału zajął się więc gdański
Sąd Rejonowy. Po trzech rozprawach zapadł wyrok - nie
dzielić. Alina spodziewała się
drugiego dziecka. Balladynie
pozostało popłacić koszty sądowe i honorarium dla swego

U

nie ma w Polsce pozytywnej,
konsekwentnej i długofalowej
polityki rodzinnej. Obecnie

sce odrzuconych autorytetów

dyna, w dwóch pozostałych
mieszka Alina, jej mąż i dwóch
małych synków. Ciasna kuchnia, łazienka, toaleta i korytarzyk oglądały już niejedną gorszącą scenę...
:

MÓźÓÓi

mu dochodowości. Od dawna

. zenterów rockowych. W miej-

Najbardziej boleśnie zaska-

skie, równe dla wszystkich za-

„nie

stujcie i protestujcie”! Takie
wołania płyną z ust przemyślnie dobranych nauczycieli: najczęściej piosenkarzy lub pre-

ny.

pogorszeniem się ich stopy życiowej. Nie poprawiają jej ni-

się młodym:

słuchajcie autorytetów, konte-

postanowił utrzymać status
quo. Kwestia dzielenia wrzesz-

w trzypokojowym mieszkaniu
jedną izbę zajmuje teraz Balla-

Mh,
U
U

gwałtownym

siłki, nie uwzględniające autentycznych potrzeb ani pozio-

słych. Mówi

przestanie być zagrożeniem dla
rodzicielstwa! Prosimy wspólnoty parafialne: czuwajcie, by
na czas zaradzić potrzebom
najuboższych. Organizacje
społeczne, ludzi dobrej woli
zapraszamy
do
szerokiej
współpracy przy wypełnianiu
naszego zadania wobec rodzi-

Niełatwo dziś w naszym
kraju zabezpieczyć dziecku
'warunKi rozwoju i wzrostu.
Rodzice są jakby karani za wysiłek zrodzenia i wychowywania potomstwa

za-

dbajcie o rozwój polskiej rodziny. Niech skrajne ubóstwo

| „Kraj dla silnych”

stabilności per-

W artykule pt. „Manewr wsteczny” zwrócił moją uwagę następujący fragment: „Chroniąc najniżej zarabiających - stwierdził Borowski - wprowadzamy nowy próg do 1 400 tys. zł miesięcznie dochodów, od których nie będzie się płaciło żadnego
podatku”.
Zrozumiałam, iż powyższy zapis dotyczy również byłych
długoletnich pracowników, a obecnie rencistów i emerytów
otrzymujących najniższą emeryturę 1 400 tys. zł.
Niestety, otrzymałam tylko 1 192 tys. zł., gdyż potrącono mi
208 tys. podatku. W tej chwili uświadomiłam sobie, że wrzawa
wokół tych 1 400 tys. zł to znowu, stary w wymowie, trick naszych nowych władców.
Gadać lub mówić, jak kto woli, aż
do znudzenia, aż przeciętnemu
słuchaczowi uszy puchną od
wysłuchiwania jakie to się dobrodziejstwa robi, jak on teraz
będzie ozłocony, ile to dostanie, ale dać jak najmniej, gdyż nie
starczyłoby dla władzy. Wójt naszej gminy ma 370 % średniej
płacy, co daje kwotę 14 800 tys. zł, a ja mam 9,45% tej sumy.
Trzeba było wyraźnie napisać w Waszym dzienniku, że
sprawa ta nie dotyczy emerytów, otrzymujących najniższe
emerytury, że to nie ludzie, a numery.
A może wszystko jest w porządku, tylko kartuski inspektorat ZUS nie nadąża za rozporządzeniami naszych władców, bo
dla mnie 208 tys. zł potrąconego podatku i to akurat na święta
| Bożego Narodzenia to znaczna suma, a tak mógłabym wnu| kom zrobić choć skromny prezent. Nie starczało mi na to
w PRL, ani nie starcza w Najjaśniejszej III RP, z tą tylko różnicą, że teraz jest gorzej, bo co mi z tego, że towarów Jest
w bród, a ja nie mam pieniędzy na ich kupno.
Proszę o wyjaśnienie, jaka jest różnica między pracowni1 kiem najmniej zarabiającym a emerytem otrzymującym najniżl szą emeryturę, bo ja nie widzę żadnej, z wyjątkiem tej, że emeryt jedną trzecią tej kwoty musi wydać na lekarstwa, a ten
pierwszy nie.
Monika Stencel
(Adres znany redakcji)
(1052)

koalicje wszystkich przeciw
jednemu. Mógł to być ojciec,
mogła być matka, teraz ja stałam się tą czarną owcą.
O śmierci matki Balladyna
dowiedziała się nie od swojej
rodziny, lecz od przyjaciółki,
która odszukała ją w zakopiańskim sanatorium. Na pogrzebie
nie było więc najstarszej córki,
która po powrocie zastała
świeżo usypany grób.

U

dzących naszą ojczyzną:

Manewr wsteczny
lić, lecz potem z uwagi na zaawansowaną ciążę Aliny podtrzymał decyzję urzędu, który

Trzy siostry - Regina, Alina
i Balladyna - mieszkały niegdyś razem. Po śmierci matki
i przeprowadzce
Reginy

spektyw życiowej drogi, proponuje się mu programowe odcięcie od niezrozumiałych problemów trudnego świada doro-

ni w słowo Boże, prosimy rzą-

NN

ik IU

W niedzielę we wszyst
kich kościołach czytano list
piskonatu Polski na uroczystość
Św. Rodziny. Oto kilka
istotnych społecznie fragmentów łego dokumentu:

zachwianie

mówimy o złej woli. Wsłucha-

000000600

ina i Balladyna

Zadbajcie
© polską rodzinę

Str.3

|

Producent wysłał samochód po reklamowany towar, ale pan
N. odmówił wydania mebli i zażądał zwrotu gotówki w wysokości zapłaconej przy sprzedaży ratalnej (z odsetkami pobranymi przez bank). Faktura wystawiona przez nasz sklep opiewała
na kwotę 13 mln zł (bez odsetek) i taką kwotę chcieliśmy
zwrócić. Klient namyślał się bardzo długo, zanim podjął decyzję zwrotu mebli. Zostały zabrane 4 grudnia 93 r., a pan N.
otrzymał gotówkę.
Wydaje nam się, że te fakty wyjaśniają sprawę dostatecznie.

wiceprezes
„Scantech” Sp. z o.o.
mgr inż. Maciej Marczak
(1029)

|
o

| LEASING
POMOŻE GI UZYSKAĆ
> samochody dostawcze nowe
i używane
: gocha
ia

Tomorzystwo

tecznwe S.A„A.

ul. Wały Jagiellońskie 36

tel. (058)

31-16-01

tel./fax 31-21-69
TAK

SZYBKO

przeł

ompufterowy

>- maszyny

i urządzenia

NIE ZAŁATWISZ

NIGDZIE!

|
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Uciec spod młotka
- To jest dramat. Odchodzą
dobrzy pracownicy, z 15-, 20letnim stażem. Ale nie mam

- Cała droga zastawiona była samochodami. Kupcy ściągnęli z Olsztyna, Gdańska,
Warszawy, a nawet z Radomia.

wyboru

Chyba ze 300 osób zjawiło się

W:

ciągniki, kombajny, pługi. Całe
Ź

Ź

szczęście, że dyrektor wstrzymał licytację. Zabronił obcym

wjeźdżania na plac zapełniony

|

dziejski. Nim przystąpiono do
Za trzy tygodnie minie rok, gdy wody Zatoki Puckiej
realizacji projekt został przednie tylko włargnęły na Półwysep Helski, ale też „wlały”
stawiony do akceptacji mieszsię do domów we wsi Chałupy. Od ta
kańcom. Do przetargu na wykańcy tej znanej miejscowości żyli w ciągłej niepewnokonawstwo zgłosiło się 10
ści. Święta spędzili jednak spokojnie. Tuż przed Wigilią,
firm. Wał przeciwsztormowy,
Urząd Morski w Gdyni sprawił im nie lada prezent: wał |
sze na wał przeciwpowodziowy, który dzisiaj symbolicznie
przekazujemy lokalnej społeczności.
Szczegóły dotyczące tej budowli przedstawił dyrektor
techniczny UM, Roman Koło-

to 6 października br., skończo-

no 23 grudnia. Budowała go
firma Mega. Obiekt ma długość 1100 metrów. Kosztował
5,7 miliarda złotych.

pegeerowskiego majątku robią
fortuny. Wykupują maszyny za
bezcen i odsprzedają je znacznie drożej. Sami byśmy wzięli
tknąć go „obcym”. Ale przy

wójt, Kazimierz Plocke. - Prze-

Zostało

że

do

14

ich kilkunastu.

Co

miesiąc następuje „odliczanie”:
kolejnych dwóch

dzie po kłopocie. - Dlaczego
mamy przejmować bankruta? -

lub trzech

pegeerowców wędruje na „zie-

sprawdzeniu stanu kasy.

księgo

by zarabiał na siebie. Trwa

programu

e

otwafGićz az
zn

ch

wdź

go:

4

AYIA

:

jych

ŻŹ

W

js

ce

odkryt

Groth z Uniwersytetu Gdań-

skiego i Franciszek Wenta -

stycznia zostaną usunięte
wszelkie usterki, które zauwa-

członek Zarządu Gminy

ży komisja odbiorców. 16 -

kowa.

dzień otwartych drzwi dla
zwiedzających, a dwa dni póź-

Zadaniem gminy jest zagospodarowanie obiektu tak, że-

Kro-

;

Remonty w ZKM? |

Argument Mercedesa
; busów meićedż Jóst TÓWNISż Głownie.
hiach tej fr. Kuć,
Badz
|

różne zabytki.

jest”
olichromia rencst-nolichre

. ważnym

wy Zakładu Komunikacji
Miejskiej ma szansę stać się
autoryzowanym punktem
napraw tej firmy - powie
dział nam Zbigniew Kowalski, dyrektor ds. eksploata-

Brak odpowiednich
książek umożliwiających
edukację ekologiczną daje się we znaki i nauczycielom, i uczniom. Lukę
tę postanowił zapełnić
Polski Klub Ekologiczny.

cji ZKM.

Powstanie warsztatu, który

Z jego inicjatywy trafi do

Kazimierz Netka
u

szkół

podręcznik

ma przynieść firmie poważne
zyski, jest uzależnione od zawarcia umowy na zakup auto-

pf.

„Ochrona środowiska”.
Młodzi miłośnicy ochrosamodzielnie

autorem jest dr Manfred

W

Hafner. Książka została
przetłumaczona z języka
niemieckiego i zaadaptowana do warunków polskich.
We wspomnianej publikacji można znaleźć omówienie problemów podstawowych elementów środowiska: powietrza, wody,
gleby i szaty roślinnej. Poruszone są sprawy źródeł
energii, ukazane zależności

„A chto by sia wyper swoji
mowy, to jakby sia matki wyper” - to zdanie zdaje się być
życiowym mottem księdza prałata Bernarda Sychty, zmarłego
w1982 roku, twórcy słowników Kaszub i Kociewia. Pamięć o badaczu kultury naszego regionu wciąż jest żywa.

występujące w przyrodzie.

Dziesięć lat po śmierci pisarza,

Liczne testy i ćwiczenia
umożliwiają prowadzenie
własnych obserwacji i doświadczeń. Jest wiele kolorowych ilustracji.
Propozycja PKE wydania wspomnianej publikacji

SN

DD

Już za kilka dni pożegnamy
stary rok - powitamy nowy.
Mimo że większość mieszkańców Trójmiasta sylwestra spędzi w domach wśród rodziny

i przyjaciół, oferta innych możliwości jest bardzo bogata:
Klub Studentów „Żak”, ul.
Wały Jagiellońskie - Bilet normalny dla jednej osoby kosztuje 650 tys. zł, studenci płacą
tylko 600 tys. Bal rozpocznie
się o godz. 21. Imprezę poprowadzą: Krzysztof Skiba i Pa-

Restauracja

Łoso-

300 tys. zł od pary czeka wiele

siem”, ul. Szeroka - Będzie
wytwornie. Na stołach: łosoś

atrakcji.
Hotel „Marina” w Jelitkowie - Impreza za b mln 500 tys.
zł od osoby.

w

galarecie,

„Pod

barszcz,

indyk,

pasztet, jajo z kawiorem, strogonow, napoje, alkohol, kawa.
Gości zabawiać będzie wodzirej. Przewidywane są konkursy, a wszystko to za 1 mln 300
tys. od osoby.
:
Hotel „Hevelius”, ul. Hewe-

liusza - Cena karty wstępu - I
mln 200 tys. od osoby. Bal dla

prezenterzy radiowi: Pastor
i Krajka. W programie m. in.
koncerty kapeli „Elvis”, Jarek
Ziętek Akustic Band i Bielizny. Są jeszcze wolne miejsca.

230 osób rozpocznie
się
o godz. 21. Otwarte będą
wszystkie sale i bary. W jednym miejscu grać będzie zespół, w innym ma być dyskoteka. W karcie menu m. in.: kawior, zrazy, schab, bażant.
Restauracja „Cristal” we

Hotel „Jantar”, Długi Targ -

Wrzeszczu - Za I mln 500 tys.

Szykowany jest bal na 150
osób. Każdy zapłacić musi 750
tys. zł. Otrzyma za to kolację,
zimne zakąski, deser, owoce
i szampana na cztery osoby.

zł od osoby na gości czeka
sześć zakąsek, tort, lody, szampan, wódka i... niespodzianki.

weł Konnak, a wspomogą ich

Restauracja „Camel” w Oliwie - Będzie dancing. Za 1 mln

' „Grand Hotel” w Sopocie Cena karty wstępu dla jednej
osoby - 1 mln 600 tys. zł. Przy
dźwiękach orkiestry bawić się
tam będzie ok. 300 osób.

W hotelu „Maryla” przy ul.
Sępiej w Sopocie - impreza zamknięta. Ostatnią noc w roku
spędzą tam pracownicy kilku

spółek.
„NonStop”, ul. Boh. Monte

Cassino - Ciekawa oferta kulinarna. Występ Grzegorza Skawińskiego, Marka Sosińskiego
1 Ramy 111. Wstęp za I mln
500 tys. zł od osoby.
Sopockie molo - Wstęp wolny. Impreza dla wszystkich,
którzy zechcą towarzyszyć prezydentowi Janowi Kozłowskie-

mu. W programie m. in. ogni-

dzie Gdańskim otrzymała jego
imię.

Ekskluzywny

kryło niemieckie Minister-

stwo Ochrony Środowiska,

„Maxim”

Ochrony Przyrody i Bezpie-

par. Wstęp | mln od osoby.
Wykwintna kuchnia, występy
artystyczne, dla otrzeźwienia
spacer na molo.

czeństwa Reaktorów Jądrowych. Pomogła również holenderska fundacja Stichting Bescherming Milieu
z Goirlew, pragnąca wspomagać kształcenie nauczycieli. Znaczną kwotę wygospodarował sam PKE.
Prezes Polskiego Klubu
Ekologicznego
Okręg

Restauracja „Polonia” ul.

Świętojańska, Gdynia - Dan-

cing dla 600 osób. Na stołach
zimne zakąski, obiad, szampany. Wszystkie miejsca są już

zarezerwowane.
„Country Club”, ul. Śląska,
Gdynia - Powitanie nowego ro-

Ewa Zwierzycka

czasowa pł. „Tczew

w archiwaliach Tomasza
Spionka”.

łański, powiedział nam, że
podręcznik kosztuje około

Na wystawie wyeksponowano archiwalia z II połowy XIX
w., z przełomu wieków XIX

100 tysięcy złotych. Można

i XX

go zamawiać w siedzibie
PKE

w Gdańsku przy ul.

skiego w Gdańsku Wrzesz-

|

|
|

czu, ul. Sobieskiego),
tel.
41-20-61 w. 15 lub 48-52-

83.

(ken)

oraz lat międzywojen-

nych obejmujące m.in. plakaty,
odezwy, kalendarze, ówczesną
prasę, listy, rachunki i korespondencję różnych instytucji
tczewskich. Wyeksponowano
212 pozycji. Jednakże najcie-

Powstańców Warszawy 202
(budynek Hydroprojektu,
naprzeciwko Instytutu Chemii Uniwersytetu Gdań-

kiem, że nie wydamy. pienięczy wtedy będzie radośnie?

(Oddziale Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku)
w dniu 20 listopada 1993
r., została otwarta nowa

w Gdańsku, Krzysztof Szy-

i pensjonatach

dzy na wieczorową kreację
i nikogo nie zaprosimy. Ale

w Muzeum Wisły w Tczewie

Wschodniopomorski

ku kosztuje 550 tys. zł od osoby. Bal zaczyna się o godz. 20
i trwać będzie do rana.
Ceny pobytu w domach
w Jastrzębiej Górze wahają się
od 1 mln 200 tys. zł do 2 mln.
Z pewnością najtaniej będzie
kosztował sylwester spędzony
we własnym domu pod warun-

Podczas sesji popularnonaukowej pn. „Związki
twórców niepodległości Polski z Pomorzem Nadwiślańskim” jaka miała miejsce

ŚiGW. Część kosztów po-

w Orłowie pomieści około 50

dy inwalidom, pochodzić będą
częściowo ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obok koncernu
Mercedesa swoje oferty przed-

stawiły także Skania i Volvo.

Ostatecznie kontrakt zostanie
podpisany w połowie stycznia.

aks

Prace księdza Sychty cieszą
się wciąż dużym uznaniem
wśród badaczy regionu, a także
wśród ludzi mieszkających na
Kociewiu i Kaszubach. Ostatnio Towarzystwo Miłośników

czynki do życiorysu pt. „Ks.
prałat dr Bernard Sychta, twórca słowników Kaszub i Kociewia”. Etnograf, autor dokumentalnych prac o naszym re-

Ziemi Kociewskiej w Starogar-

- pełnej biografii. Praca Józefa
Milewskiego ma stać się zaczynem do powstania takiego
dzieła. Obie publikacje można
nabyć w Muzeum Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie
Gdańskim.

. dzie Gdańskim

wydało

zbiór

wypowiedzi na temat „Słowni' ka kociewskiego” ludzi, którzy
księdza Sychtę znali i tych,
którzy doceniają jego prace.
W tym roku dzięki pomocy
Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gd., TMZK wydało przy-

gionie nie doczekał się jeszcze

Maciej Wośko

Tomasza Spionka

nych i Leśnictwa. Poparcia
udzielił również NFO-

|

zwoliłoby wykonywać remon- ty wszystkich ciężarowych samochodów tej firmy w Polsce
północnej. Obok firmowego
warsztatu powstałby także ma. gazyn części zamiennychdo
tych pojazdów. Istnieje szansa
przeszkolenia grupy pracowników w fabryce w Mainheim,
albo w przyszłych montow-

Tczew w archiwaliach

się

dowiska, Zasobów Natural-

Fot. (ken)

sko, góralska kapela - kuchnia
polowa.

wczasowych

blioteka Publiczna w Starogar-

Ministerstwa Ochrony Śro-

pałacu trwa wykańczanie pomieszczeń. Na zewnątrz - sprzątanie placu budowy. 30 stycznia wykonawca remontu przekaże obiekt fundacji.

Dokąd na sylwestra?

uczonego i artysty, Miejska Bi-

z życzliwym zainteresowaniem i pomocą finansową

ozna

W krokowskim

NS

A

spotkała

Sfinalizowanie transakcji po-

- Pieiądźćrf Zakup autobusów; umożliwiających przejaz-

Pamięć wciąż żywo

„Ochrona środowiska księga ekotestów, do pracy
w szkole i w domu”. Jego

Polsce,

w Polsce.

Ks. Bernard Sychta

prowadzić

różne obserwacje. Ułatwi
im to podręcznik pt.

w

dealera koncernu

—

ny przyrody będą mogli już

Sa

argumentem przetar-

/ gowymsSobiesława<Zasady,

Chociaż krokowski pałac
zalśni odrestaurowanymi pomieszczeniami tuż przed sylwestrem, balu w nim jeszcze
nie będzie.
e

|

Fot.P. Kajme

żachnął się ktoś z agencji po

loną trawkę”, na zasiłek.

zespoły odbiorców: z*Biura” kich;którzy
wspierali tę inicja=* sansowa; prawdopodobnie
Architektury Regionalnej, funtywę. Razem - około 70 osób.
z 1691 roku - powiedziała nam
dacji oraz Pracowni KonserwaZarząd fundacji tworzą Al- przedstawicielka fundacji, pani
Alicja Kobiela. - Przyozdabia
cji Zabytków, san.-epidu, strabrecht von Krockow - honorostrop sali jadalnej, na parterze.
ży pożarnej itp.
wy prezes oraz prof. Andrzej
Przewidziano,

nie było praktycznie czego ratować. Wszyscy mieli nadzieję,
że PGR Gładysze przejmie niebawem Agencja Własności
Rolnej Skarbu Państwa i bę-

złotych możemy o tym tylko
pomarzyć... - wzdychają pra
cownicy.

użytkowania. Pałac głównie
. ma służyć organizowaniu symzjów.
niej, 18 styczni a - uroczystość
Podczas prac rewaloryzacyjzde
RZA
DY
s

każe go wykonawcaemontu,
ARZY

wego, kierowca. Już wówczas

zarobkach 1,2 - 1,5 miliona

w nim nie będzie...
!

Tamten dyrektor odszedł,
Długi pozostały. Potem PGR
zarządzał przez jakiś czas przewodniczący związku zawodo-

ten majątek, nie pozwolili.

Balu noworocznego jeszcze

spółka Doraco:-Pt :

misaryczny 1... komornik.
- Gładysze dobiły kredyty,
a wykończyły długi i odsetki.
M.in. jeden z byłych dyrektorów wziął 500 mln złotych pożyczki z Łódzkiego Banku
Rozwoju. Miał nadzieję, że poczyni inwestycje, rozwinie hodowlę i odda pieniądze z zysku. Nastały jednak chude dla
rolnictwa czasy, wszystko
wzięło w łeb - mówi dyrektor
komisaryczny.

milionów złotych. Za kombajn

W Krokowej - pałac dla Europy już gotowy

opracowywanie

mleko ścigają się dyrektor ko-

komornik żądał tyle samo...
A nam się serce krajało. Niektórzy ludzie na wyprzedaży

Kazimierz Netka

Dobiega już końca rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkow
w Krokowej. Odbudowa
obiektu realizowana jest ze środków zg
h przezFu
ję Europejskie Spotkania
- Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa, Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej oraz
gminnych. Europejskie Spotkania mają obecnie program działania znacznie szerszy.

100, a potem 50 ludzi. Obory
i chlewnie pękały od inwentarza. Teraz pozostało jedynie
ok. 30 krów. Po dochód za

- Starym pracownikom, którzy spędzili tu niemal całe życie - ludziom takim jak byli
traktorzyści Władysław Płaza
czy Jan Bryk - w głowie się nie
mieści, że „ich” PGR musi
pójść pod młotek. I to za jakie
pieniądze! Cena wywoławcza
dobrego ciągnika wynosiła 30

Zastępca burmistrza Władysławowa, Teofil Ciskowski,
dziękując za tak sprawną realizację, polecił uwadze Urzędu
Morskiego osypujący się klif
w Jastrzębiej Górze.
W imieniu mieszkańców
Chałup podziękowała pani
przewodnicząca lokalnego samorządu, Jadwiga Lesnau. Powiedziała, że od południa czują
się już bezpieczni, lecz nie
wiadomo co morze pokaże od
północy.
+4

wzmocniony zrobionym z prasowanego betonu tzw. łańcuchem Galla, wzniesiono w ciągu krótkiego czasu. Rozpoczę-

przeciwsztormowy.

PGR. Pracowało tu najpierw

Na rozległym dziedzińcu,
w błocie kilkanaście zdewastowanych maszyn.

Łańcuch Galla

pan sam...

mld złotych długów...
Aż trudno uwierzyć, że
w latach 70. był to kwitnący,
jak na ówczesne warunki,

z przyczepą na drodze, przed

Urząd Morski „ubezpieczył” Chałupy od Zatoki Puckiej

Inicjatywa powołania fundacji.i odbudowy pałacu wyszła
--od: rodziny byłych właścicieli
Krokowej - rodziny von Krockow - Krokowskich. Ma powstać w Krokowej centrum
spotkań i współpracy narodów
Europy. Bazą lokalową będzie
właśnie zabytkowy pałac.
30 grudnia nastąpi oficjalne
przejęcie pałacu przez Fundację Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury
w Krokowej - powiedział nam

-

chwili -

budynkami - opowiada jeden
z pracowników PGR Gładysze.

Fot. (ken)

nas nie stać. Żeby ktoś, jakiś
sponsor, dał nam pieniądze na
rozruch, uporalibyśmy się
z tym 1000 hektarów bez problemu... A tak - nie ma za co

żył rękę na wszystkich maszynach. Gładysze mają prawie 13

Wtedy ustawiliśmy ciągnik

Reprezentanci Urzędu Morskiego - inwestora, firmy Mega - wykonawcy oraz mieszkańców Chałup sprawdzają wał przeciwsztormowy w przeddzień Wigilii, stąpając
po łańcuchu Galla.

- Przypadek Chałup ze
stycznia bieżącego roku zmusił
do lokalnych przeciwdziałań
powodziom - powiedział dyrektor naczelny Urzędu Morskiego w Gdyni, Zbigniew Kostelecki. - Znalazły się fundu-

drogę!

A na samodzielną działalność

kupić paliwa ani nawozów. Pozostaje czekanie na jakiś cud.
Jak długo jednak można karmić ludzi nadzieją, no powiedz

dwa lata temu komornik poło-_.. | :

maszynami.

- Zablokować

na

utrzymywanie licznej załogi mówi dyrektor komisaryczny
PGR Gładysze, Władysław
Stolica. W Gładyszach jest od
marca. Ratuje przed wierzycielami i komornikiem resztki
kwitnącego niegdyś PGR. Już

na placu. Jak jakieś hieny
chcieli rozszarpać to, co jeszcze zostało w tym majątku:

krzyknął w pewnej

- nie stać mnie

- Jesteśmy
zawieszeni
w próżni. Nikt nas nie chce.

kawszym zbiorem tej wystawy
są bardzo urokliwe i wzrusza-

|

jące swoim pięknem, dawne
widokówki Tczewa. Zgromadzono ich tutaj 152 szt. Jest to

największa kolekcja pokazująca Tczew w starej fotografii.

rozdarcie znalazło odbicie
w gromadzonych kolekcjach

Wystawa jest ubarwiona au-

i zbiorach przeważnie związanych z tymi dwoma miastami,
bo trzeba powiedzieć, że To-

tentycznym sztandarem z 1929

r. tczewskiego Towarzystwa

Śpiewu „Lutnia” oraz oryginalnymi drewnianymi

rzeźbami

symbolizującymi wiosnę, lato,
jesień i zimę, pochodzącymi
z kamienicy przy dawnym
Rynku obecnie pl. Hallera
i uratowanymi w ostatniej
chwili przez Muzeum Wisły

przed spaleniem w kotłowni.
Tomasz Spionek urodził się

2 lipca 1964 r. w Tczewie.
Również jego rodzice są rodowitymi tczewianami i w tym

mieście przyszli na świat. Do
tej pory większość licznej rodziny zamieszkuje w Tczewie.

Jednak losy tak się ułożyły, że
od wczesnego dzieciństwa p.
Tomasz Spionek zamieszkał
w Elblągu i jest już zakorze-

nionym mieszkańcem tego
miasta, a jednocześnie darzy
wielkim sentymentem swój rodzinny Tczew. To wewnętrzne

masz Spionek jest uznanym elbląskim kolekcjonerem. Gromadzeniem archiwaliów zajmuje się od wielu lat. Obecnie
jest właścicielem. Wydawnictwa Poligraficznego „Ilfing”,
które specjalizuje się w wytwarzaniu reprintów pocztówek.
Ekspozycja w Muzeum Wisły stanowi jakby kolejną
cząstkę w budowie wystawy
stałej pt. „Tczew - miasto nad
Wisłą”. Zachęcamy do jej
obejrzenia.
Jednocześnie serdecznie, zapraszamy na spotkanie z To-

maszem Spionkiem jego wystawie w Muzeum
Wisły
w Tczewie (ul. 30 Stycznia 4)
w sobotę 22 stycznia 1994 r.
o godz. 11.
|

Roman Klim
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Centrum handlowe
na Żabiance?
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NN

GDAŃSK
MINIATURA, Niech żyje św.

GDANSK, Neptun, Aladyn, bo

Mikołaj, g. 9.30 i 12

ka, USA, od 12 I., g. 10, 16; Ro-

PAŃSTWOWA OPERA I FILHARMONIA BAŁTYCKA -

bin Hood.

Mariacka 25/26 - wystawa „Starożytny Egipt”; Rodowód słowiańskiego Gdańska; Schorzenia
w pradziejach - czynna codziennie od g. 9-16, środa - 10-17;
sob. i niedz. 10-16; oprócz pon.
Żuraw, Budynek „B” oraz Mu-

zeum na Ołowiance - wtorek do
piątku godz. 9.30-16; w soboty
i niedziele od 10 do 16; poniedziałek - nieczynne
Oliwa, (ul. Bytowska la) - Zabytkowa Kuźnia Wodna nad Potokiem Oliwskim, w g. 10-15 *

Muzeum Narodowe w Gdańsku,
Gdańsk, ul. Toruńska 1 - czynne

- Śr., CZW., piątki, sob., niedz.
godz. 9-15; wtorki godz.

11-17;

pon. - nieczynne
Muzeum Historii Miasta Gdańska (ul. Długa 47) - czynne: wt.,
śr., cZw., sob.; 10-16; niedz. 1116, pon. i pt. - nieczynne,

Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Współczesnej
w Oliwie - Pałac Opatów: niedz.,
10-16; wt., śr., czw., pt., sob. 915, pon. nieczynne

w rajtuzach,

USA, od 12 I., g. 12, 18; Wschodzące słońce, USA, od 15 1., g.
20
Helikon-Kameralne, Przypadek
Pekosińskiego, pol., od 15 I., g.
15.45; Howard's End, ang., od
151., g. 17.30, 20

do ryneczku usytuowanego

wzdłuż deptaka. Po drodze
do domu można tam kupić
wszystko: od marchewki do

skarpetek. Deptak jest więc
dobrym miejscem dla handlowców. Obok polowych łóżek, drewnianych straganów
ustawiane są przyczepy,
budki, wykorzystywany jest
każdy skrawek wolnej powierzchni.
Kilka lat temu naprzeciw
potrzebom wyszła spółdzielnia mieszkaniowa. Po-

Żak, Kolejność uczuć, pol., g.
17, 18.30
NOWY PORT, Nord, (Towarzystwo Morskiego Domu Kultury w Gdańsku) -Centrum Kultury
Amerykańsko-Polskiej, Trzy serca, USA,od 18 1., g. 18,20
PRUSZCZ GD., Ikar, Strzelając
śmiechem, USA, od 15 I., g. 18
120

stanowiono wybudować

spożywcze, a nawet cukiernia,
futrzarski i radiowo - telewizyjny, planuje się bar lub kawiarnię. Przedstawiciel inwestorów Edward Pogorzelski,
zobowiązuje do pilnowania
czystości i porządku, do regularnych opłat. Ponadto liczy na
lepszą niż do tej pory współ-

pracę z Zarządem Spółdzielni.
Na pytanie czy będą tam handlować obecni uliczni sprzedawcy odpowiada przecząco. To klienci wybiorą lepszych
i tańszych. Im większa konkurencja tym więcej możliwości

oraz motywacja do pracy -

twierdzi.

pa-

wilon handlowy z prawdziWRZESZCZ, Znicz, (dolby ste- | | wego zdarzenia.
reo) - Opowieść wigilijna Mup- |
petów, USA, bo., g. 16; Dennis | |
Rozrabiaka, USA, od 12 I., g. 18;
Wschodzące słońce, USA, od 15
l, g. 20
Bajka, Jurassic Park, USA, od
12 L., g. 15, 17.30; Sliver, USA,
od 18 1., g. 20
Zawisza, Sliver, USA, od 18 I.,
g. 16 i 20; Na linii ognia, USA, |

od 15 L., g. 18

SOPOT, Bałtyk, Opowieść wi- |

gilijna Muppetów, USA, od 12 1., |
g. 14, 16; Robin Hood. Faceci |
w rajtuzach, USA, od 12 I., g.
18; Orlando, USA, od 15 1., g. 20
Polonia, Wschodzące słońce,
USA, od 15 I., g. 15.30, 17.45
20

Wybrano siedmiu inwestorów, wydzierżawiono plac przy
ul. Subisława, gromadzono
materiały budowlane. W pewnym momencie rozpoczęła się
gra, której zakończenie trudno
przewidzieć. Jedni drugim dali
plac, ale ostatecznie coś im nie
pasowało. Jedni na drugich się
obrazili. Sprawa trafiła do sądu. W pewnym momencie włączyli się w to okoliczni mieszkańcy. Protestowali: że za blisko bloku, że zabrano miejsce
zabaw dla dzieci, że będzie bałagan...
Waśnie ucichły, a budowa
wolnymi krokami posuwa się
do przodu. Zakończenie planowane jest na lato 1994. Piętrowy budynek pomieści po cztery pawilony - na dole i na górze. Mają być tam sklepy:
przemysłowo - odzieżowe,
NIS

Fot.E. Zwierzycka

niach wprowadzić

ską, ul. Długa Grobla 7 (tel. 3152-51)

WRZESZCZ, Św. Krzysztof,
Grunwaldzka 60 (tel. 47-25-42)

GDAŃSK-

PRZYMORZE,

ul.

Opolska 3 (tel. 56-38-22)

GDAŃSK-ZASPA, ul. Pilotów
21 (tel. 56-92-71)

. SOPOT, ul. Boh. Monte Cassino
21 (tel. 51-10-18)

wykłady

Miejska 31-30-11)

Medyczna, Gdańsk, ul. Kieturakisa 1, Okulistyka - Akademia
Medyczna, Gdańsk, ul. Dębinki
7

"RATUNKOWE

GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 - le-

Ulica Granitowa na Oruni
w dalszym ciągu jest nierówna. Wyboje, wystające płytki
ienki,są ułapką dla sa-

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

STRAŻ POŻARNA: 998 (dla,

„studz

MYWusk w

"J

w g. 13-15. Tel. 41-15-15

czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w dni

powszednie w g. 20-7.30, w soboty robocze 19.30-7.30, w wolne soboty, niedziele i święta - całą dobę,
- stomatolog w dni powszednie
w g. 19.30-7.30, w soboty robocze, w g. 17.30-7.30, wolne so-

56-69-95, 47-82-51
Ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę.

Przychodnia Międzyrejonowa,
ul. Startowa 1 - w dni robocze
w g. 19-7.30
- lekarz pediatra, lekarz ogólny
w wolne

sob., niedz. i święta

w g. 8-8 oraz stomatolog w godz.

10-16,
- gabinet zabiegowy dziecięcy
w dni robocze w g. 19-7.30,
w dni wolne od pracy w g. 8-8,
- gabinet zabiegowy ogólny,
w wolne sob., niedz. i święta
wg. 8-18.

ogrzewające mieszkania?
A my za to płacimy...

- Znowu na kierowców

Pan Jan S. z ul. Hożej
w Gdańsku podzielił się z nami kilkoma refleksjami na temat zachowania kierowców.
Na uwagę, że autobus odjeżdża za wcześnie od jednego
z nich usłyszał: „Pan jest
w błędzie, nie zawracaj pan
głowy i zjeżdżaj pan”. Innym
razem

82-37-96 oraz 48-45-69 i 48-4568 czynne całą dobę
Zakład Usługowo-Pogrzebowy
„Zieleń”, Gd.-Wrzeszcz, ul. Par-

tyzantów 76: Usługi pogrzebowo-przewozowe czynne całą do-

podczas

A było to o godz. 14. 05 na ul.

rat fotograficzny, radioodtwa-

Pod Zrębem.

rzacz. W sumie za 10 mln zł.
© Pod nieobecność właścicieli, spędzających święta za
granicą rabusie splądrowali

- Śliska obwodnika
Nasi Czytelnicy skarżyli
się wczoraj na gdańskie służ-

mieszkanie

by drogowe. Naiwnie, jak
mówią, sądzili bowiem, że je-

śli jezdnie w Trójmieście są
czarne, to i na gdańskiej obwodnicy będzie podobnie.
Tymczasem okazało się, że
ślizgawica panowała tam nieprawdopodobna.
Wszystkie samochody jechały więc rządkiem, jednym
pasem,

o 30-35 proc drożej. Dzięki dobudowywaniu ogólniaka do istniejącej podstawówki - 17 izb
lekcyjnych i 3 gabinety - podłączono się do całej infrastruktury i wszelkich instalacji. Ponadto zastosowano nową technologię, pozwalającą od razu uzyskać gotowe ściany wraz z tynkami
i instalacją. W efekcie dało to znaczne oszczędności. I może dlatego władze miasta tak chętnie tej
budowie patronują. Będzie ona najtańszą szkołą średnią w województwie.
Budynek jest już prawie na ukończeniu, chociaż z zewnątrz tego nie widać. Ponoć jeszcze w tym
tygodniu gdański „Mostostal” rozpocznie stawiać ściany osłonowe ze szkła i aluminium. Termin
oddania szkoły przewidziany jest na 15 kwietnia i wszystko wskazuje na to, że zostanie dotrzymany.
Nauczyciele i uczniowie liczą, że pierwsza matura, która zaplanowana jest na 11 maja, odbędzie się
w nowym budynku.
Warto też wiedzieć, że projektanci nie zapomnieli o uczniach „sprawnych inaczej”. Będzie więc
winda obsługująca zarówno LO, jak i szkołę podstawową, specjalne podjazdy, podesty, no i toalety.

a co za tym idzie -

bardzo wolno. O wyprzedzaniu praktycznie nie było mowy, bo odstraszały od tego

manewru lodowe koleiny królujące na drugim pasie.
cza
Przypominamy, że telefon
do reportera 31-50-41 w.
202 czynny jest codziennie
z wyjątkiem piątków i sobót
w godz. 10 - 13.
:
Dzisiaj dyżur pełni red.

mig, fot. M. Giedz

Improwizacje na tematy bib ine
Plener malarski pod tym tytyłem rozpocznie się dziś o godz. 16
w Galerii „Na Piętrze”, działającej przy Domu Kultury na Morenie, ul. Nałkowskiej 3. Uczestnikami tego pleneru będzie młodzież związana z Pracownią Malarstwa i Rysunku Pałacu Młodzieży. O godz. 19 - otwarcie wystawy wykonanych prac.

Człowiek zniewolony
Człowiek zniewolony to temat artystycznych rozważań
wybitnego rzeźbiarza młode-

go pokolenia Dariusza Kowalskiego Kodara, którego
wystawa czynna jest w Gdańskiej Galerii Rzeźby przy
Długiej. Artysta zaprezentował cykl rzeźb i rysunków du-

żych formatów, które jak magnes przyciągają publiczność.
Rzadko się zdarza, by młody autor tak dojrzale patrzył
na świat, życie i potrafił zna-

Sklepy zamiast
mieszkań
Specjaliści od obrotu nieruchomościami prognozowali
zmianę funkcji parterowych lokali w centrach dzielnic. Z prostej przyczyny - popyt na
wszelkiego rodzaju usługi rośnie, a tereny pod jakiekolwiek
inwestycje są ograniczone.
Proces ten już się rozpoczął.

Pierwsze

„jaskółki”

widoczne

są we Wrzeszczu. Przestronne
mieszkanie zaadaptowano, niemałym zresztą kosztem, na estetyczną cukiernię. Kilkadziesiąt metrów dalej powstaje na
parterze inny obiekt usługowy.

elp.

we

Wrzeszczu,

przy ul. Słowackiego. Łupem
ich padł m.in. telewizor i magnetowid panassonic za 30 mln
zł.
Nieźle obłupili się złodzieje, którzy przez wypchnięte
drzwi balkonowe dostali się do
lokalu przy ul. Jagiellońskiej
na Przymorzu. Wynieśli biżuterię, komputer,

telewizor

-

w sumie za 60 mln zł.
W świąteczne dni nie próżnowali również „spece” od
włamań samochodowych.
€ W Sopocie, przy ul. Haffnera zaintrygował włamywaczy plecak - jak się okazało
z odzieżą - leżący na tylnym
siedzeniu mercedesa. Przy okazji zabrali z samochodu głośniki, magnetofon i kasety. Straty
poszkodowany ocenia na 7 mln
zł.
© Z forda sierry, zaparkowanego przy ul Rodakowskiego w Oliwie, przez wybitą szybę złodzieje wyciągnęli radiomagnetofon panassonic za 7
mln zł.
e O 24 mln jest uboźszy
właściciel peugeota, stojącego
w świąteczny wieczór przy ul.
Noakowskiego w Oliwie. Samochodowi włamywacze wypatrzyli w jego wnętrzu nie lada gratkę - radiotelefon.
W Wigilię i Boże Narodzenie zmieniły „właścicieli” samochody. Najdroższy to bordowy mercedes na niemieckiej
rejestracji, który odjechał z ul.
Góralskiej na gdańskim Niedź-

wiedniku.

elp.

leźć ujście dla swoich myśli,
refleksji. Jego rzeźby mówią
o dramacie współczesnego
wnętrzne i zewnętrzne zakazy, bezskutecznie próbującego wymknąć się z tej matni.
Prace przemawiają do nas
swą niezwykłą wewnętrzną
dynamiką. Twarze, głowy,
torsy. ludzkie - zdeformowane, spękane albo zniekształcone - mówią o namiętnościach,

20-88, 993; - energetyczne: 4123-23, 991; - gazowe: 31-18-68,
992;

- techniczne

PKM: 995; - wodociągów i kanalizacji: 31-20-67, 994; - opiekuń-

cze państwowe: 41-10-42

i tel. alarm. 999
Ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę.

(czynne w g. 6-22); - wodociągów i kanalizacji: 51-40-55, 994

nałogach i obsesjach człowie-

NA TELEFON

odnaleźć można w rysunkach,

całą dobę)

w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 26.

po-

telefony: 51-11-56, 51-24-55

LEKARZ DOMOWY, ALKMEDYK, 31-89-53, 20-68-16
POGOTOWIE WETERYNARYJNE, 983, 52-06-81 (czynne

o godz. 14 do kasyna „Neptun”

człowieka, uwikłanego w we-

52-14-62,

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

% Zarząd koła Gdańsk
Światowego Związku Żołnie-

rzy Armii Krajowej zaprasza
na spotkanie opłatkowe dziś

czuł się pan Dariusz S.
z Gdańska, kiedy to w miniony czwartek został ochlapany
przez kierowcę autobusu.

W Gdańskiej Galerii Rrzeźby

ŚRÓDMIEŚCIE - Hotel Monopol, całą dobę;
STOGI, ul. Wrzosy 1 (całą dobę)
ZASPA, ul. Pilotów 25 (w niedz.
nieczynny)
OLIWA, ul. Grunwaldzka 517
(obok pętli tram.) - całą dobę;
„Atos”, ul. Kołobrzeska 30 - codziennie, całą dobę; „Smak”, ul.
Czerwony Dwór 17, pon.-sob. g.
7-24, w niedzielę i święta g. 1118
SOPOT, ul. Boh. Monte Cassino,
„Delikatesy” codziennie w g. 2124, w sob., niedz. i święta w g.
18-24; ul. Grunwaldzka 46 - całą
dobę

niesione do Oddziału GdańskZaspa, ul. Pilotów 21

WYJAZDOWA POMCC LEKARSKA, dzieci, dorośli, EKG,

Tu

% Dziś i jutro w godz. 8 - 15
w Gdańsku nie będzie prądu
przy ul. Dźwigowej, Górniczewj, Pstrowskiego, Kopalnianej; jutro do godz. 13 przy
ul. Krzemienieckiej.
% SAUR Neptun Gdańsk
zawiadamia, że w związku
z wyłączeniem prądu 28 bm.
w godz. 8 - 16 nastąpi przerwa
w dostawie wody na os. Osowa. Woda będzie dostarczana
beczkowozami.

Według informacji otrzymanych od oficera dyżurnego
i w tym roku złodzieje nie
świętowali. Dokonali 40 włamań, głównie do mieszkań.
e Przez wybitą
szybę
w oknie dostali się do lokalu
mieszkalnego przy ul. Rejtana
w Gdańsku Oruni. Wynieśli
wszystko, co było w zasięgu
ręki: trzy kurtki skórzane, apa-

ność i głośna muzyka w auto-

bę, tel. 41-20-71 i do godz. 15
41-73-35.

GDAŃSK - ciepłownicze: 31-

ście od ul. Mieszka I.

kierowca,

dłuższego postoju - przerwy
w rozkładzie, nie chciał wpuścić nikogo do środka. Na
uwagę pewnej starszej pani,
odpowiedział: „Swieżć powietrze dobrze wam zrobi.”
Naszemu Czytelnikowi przeszkadza ponadto niepunktual-

Usługi pogrzebowe, telefony:

OLIWA, Podstacja Pogotowia
Ratunkowego, ul. Grunwaldzka
571 - działalność zawieszona.
Zespoły wyjazdowe zostają przeSOPOT, ul. Chrobrego 6/8, wej-

parę.

parowanie

larnie, co jakiś czas. Dlaczego
para nie jest puszczana w rury

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

takie

w powietrze odbywa się regu-

Makowe”, środy, piątki, 16-18,

51-32 czynna codziennie od 8 do
20
Dzienny Oddział Odwykowy, ul.
3 Maja6, tel. 32-26-52.
PRZEDSIĘBIORSTWO POGRZEBOWE „CHARON”

2 wypuszczano

Podobno

Telefon Zaufania „Pogotowie

rodzin, ul. Łąkowa 58, tel. 31-

41-10-00.
Ambulatorium chirurgiczne -

w EC

Telefon Zaufania - Anonimowy
Przyjaciel, tel. 988 (od godz. 16
do 6 rano).

w pozostałe dni w godz. 19-7

- nagłe zachorowania i przewozy
chorych: tel. 32-29-29, 32-39-24,

Mieszkaniec ul. Baczyńskiego we Wrzeszczu widział
przez okna swojego domu jak

kresu języka polskiego, pon.-pt.

WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 48
- czynne całą dobę

- wypadki - 999

- Parowanie

TELEFONICZNA PORADNIA
JĘZYKOWA UG - Porady z za-

sob., niedz. i święta - całą dobę

Od kilku miesięcy na sopockie Brodwino można było dojechać
tylko ulicą Malczewskiego. Druga droga, ul. Obodrzyców została
zamknięta, ponieważ przeprowadzano remont kanalizacji deszczowej. Ostatniego dnia grudnia zostanie zakończony pierwszy
etap prac związanych z budową kolektora odwodnieniowego.
Droga ta zostanie otwarta dla samochodów 3 stycznia 1994 r.
Niestety nie będzie ona jeszcze pokryta asfaltem. Nowa nawierzchnia powstanie dopiero po roztopach wiosennych. Wówczas ulica zostanie ponownie zamknięta na okres jednego tygodnia. Do tego czasu jazda samochodem nie będzie zbyt komfortowa, za co wł
ze miasta przepraszają.

szy się. Tymczasem popękane
rury przeciekają zawsze, gdy
sąsiedzi na górnej kondygnacji spuszczają wodę.

Błotoposzkodowany
na ubraniu
w.Trudno tar pMod- i" | Mocno
;mEEóchahoe dó
Hóiewiż prówka

zz

tel. 51-59-22
Poradnia dla Rodzin Narkomanów „Powrót z U”, środy, piątki,
w g. 15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71.
Gdańsk, Wojewódzka Przychodnia Odwykowa - Pomoc dla osób
z problemem alkoholowym i ich

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

O tym warto wiedzieć

nistracji - ROM nr 7 nie śpie-

pód górę:

Chirurgia i Interna - Akademia

elp

kanka ul. Sandomierskiej 12
B na Oruni domaga się wymiany rur ściekowych. Admi-

Nierówności

SOPOT, dyżury oficerów Komendy Miejskiej Policji, tel. 51-

ty

cy.

Od ponad pół roku miesz-

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

CKGanIlvs

które upodobały sobie szczególnie.
Lubią również zsypy. A te
przy Bulońskiej 8 - według relacji lokatorów - przedstawiają
obraz nędzy i rozpaczy. Sprzątaczka rzadko myje pomieszczenia zsypowe, brud
tam i smród - mówią mieszkańcy.
- Dwa razy do roku dezynfekujemy zsypy, a od sprzątaczki, która zarabia 1,8 mln zł też
nie można za dużo wymagać tłumaczy Oleszczuk. - A poza
tym mieszkańcy też nie grzeszą kulturą i brudzą - dodaje.
Prezes LWS Morena przesłał jednej z lokatorek ul. Bulońskiej 8 A list. Składa w nim
podziękowania za zaangażowanie w akcję tępienia karaluchów. Dzięki niej po dwukrotnej (?) dezynsekcji wszystkiego co trzeba, dokonanej przez
administrację, winno już być
o.k. Od kogo pan prezes ma te
informacje? - zachodzą w głowę zrobieni w trąbę mieszkań-

Cieknące rury

GDAŃSK, dyżury oficerów Ko-

Sopotu i Gdańska)

leźli sami firmę, która w krót-

kim czasie zobowiązała się
wydać wojnę niezbyt sympatycznym współmieszkańcom.
Lokatorzy wyłożyli pieniądze
za dezynsekcję w mieszkaniach, spółdzielnia deklarowała
' środki za akcję w zsypach klatki A i piwnicach całego budynku.
Pierwsze odkaraluszanie, 2
grudnia, przeprowadziła specjalistyczna firma „GAD”.
Drugiego miała dokonać po
dwóch tygodniach. Ku zdziwieniu lokatorów klatki A, administracja osiedla nie wyraziła zgody na ponowną dezynsekcję zsypów i piwnic w klatkach sąsiednich.
- Niezrozumiała jest postawa spółdzielni, która jako za-

rządca budynków winna sama
dążyć do ich odrobaczania mówi inicjatorka wojny z owadami. - Została zniweczona nasza praca. Karaluchy, nie wytępione do końca, lada moment
mogą znowu pojawić się w naszych mieszkaniach.
Poproszony o wytłumaczenie zaistniałej sytuacji kierownik administracji, pan Włodzimierz Oleszczuk w rozmowie
z reporterem powiedział - nie
było sensu przeprowadzać
dezynsekcji w sąsiednich piwnicach, bo to jest sztuka dla
sztuki. A poza tym ludzie trzymają w nich zapasy na zimę,
które mogłyby ulec skażeniu.
Dowiedzieliśmy
się
o czym chyba nie wie administracja - że karaluchy nie są tępione w boksach piwnicznych,
tylko w węzłach cieplnych,

Tania szkoła

z kultury wobec pasażerów.
Pod Bramą Żuław-

Administracja osiedla była
tym zachwycona, tym bardziej
że operatywni mieszkańcy zna-

Na Brodwino
dwiema drogami

busach. Proponuje, aby na
kursach prawa jazdy dla kierowców i wszelkich szkole-

l

GDAŃSK,

Ewa Zwierzycka

Całymi chmarami pojawiły się w listopadzie przy ul. Bulońskiej 8 A na Morenie. Mieszkańcy postanowili wziąć los
insektów w swoje ręce. Jedna z lokatorek zrobiła nawet listę, na której jej klatkowi sąsiedzi złożyli swoje podpisy,
aprobujące akcję tępienia prusaków.

SOPOT

- gazowe: 51-10-68

HALLO

TAXI GDAŃSK,

91-91,
(x 400)

316-316,

52-00-71 do 76

ka.

Podobną tematykę i klimat
tyle że w pracach tych dodatkowe

tel.

znaczenie odgrywa tło

będące symbolem osaczają-

31-91-91

PRZESYŁKI KURIERSKIE

UW

GDAŃSK, Poczty i Telekomunikacji, w g. 10-16
Muzeum Archeologiczne, ul.

Faceci

Mieszkańcy Żabianki robią zakupy nie tylko w sklepach. Przyzwyczeaili się już

D o polubienia?
lubieni

WA

Opłatek przy muzyce - spotkanie
w gronie byłych i obecnych pracowników Opery, g. 13, foyer

(dubbing), g. 14; Denis rozrabia-

Taki mały robaczek...

cych człowieka

|

-

SS

Fot.B. Nieznalski

cia” i matni.

„macek

ży-

KK.

Fot. M. Kostun

27 grudnia 1993
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Kto

Cenna
inicjatywa

daje

Feralne paczki

-odlbirerq...

gdyńskiej
zby

Przy ul. Świętojańskiej r
„na dziko”

Pułaskiego stoi od ponad roku

buda. Nadzór budowlany

ona o

darczą.

Decyzja jest tak sformułowana, że nie wynika z niej nic
konkretnego co do dalszych losów realizowanego bądź co
bądź już od trzech lat i bynaj-

mniej nie „na dziko” obiektu.

o podpisania porozumienia W „sprawie przeciwdziałania rozszerzaniu się
bezrobocia w regionie” przygotowanego przez Izbę Prze-

mysłowo-Handlową w Gdyni
nie doszło. Projekt przewidywał, że porozumienie zawarte
zostanie między Izbą, Zarzą-

dem Miasta i Rejonowym
Urzędem Pracy, tymczasem
trzeba, aby włączyły się także
zainteresowane tym zagadnieniem zakłady pracy. Cenna inicjatywa Izby została podjęta
i do podpisania porozumienia
dojdzie w nowym roku.
Na spotkaniu 22 grudnia
w „Country Clubie” prezes
Wojciech Kodłubański przedstawił krótkie sprawozdanie
z działalności gdyńskiej Izby,
jej rozwoju i zaangażowania
w sprawy gminy. Powitał parlamentarzystów Bogdana Borusewicza i Jacka Tylora oraz
Zarząd Miasta w osobach
Franciszki Cegielskiej, Macieja
Brzeskiego i Bogusława Stasiaka.

WK

Państwo S. wykupili w 1989

Bo co to w. końcu znaczy
„uchyla się” i „odmawia”, sko-

w WUA skargę na zbyt małą
odległość budowanych garaży

r. dom (razem z lokatorami) od
dotychczasowego właściciela.
Pochodzący z 1933 r. budynek

od ich okien oraz potencjalną
ich uciążliwość.
W trakcie badania owej
skargi okazało się, że pani S.
na co innego ma pozwolenie,
a co innego zamierza zrealizować. Zgoda dotyczy bowiem,
jak już mówiliśmy, czterech
boksów garażowych z pomieszczeniami gospodarczymi,
zaś w znajdującej się w aktach
(zresztą niekompletnych, bo
w niewyjaśnionych okolicznościach część ich zaginęła) dokumentacji technicznej mowa
jest o pokojach, kuchni i łazience na drugiej kondygnacji.
16 listopada br. kierownik

znajduje się w fatalnym stanie
technicznym i wymaga pilnego
remontu kapitalnego. Na ów
remont zarobić miał pan S. hydraulik z zawodu - we własnym warsztacie na zapleczu
domu. Jego żona i teściowa

zwróciły się do WUA z wnioskiem o wyrażenie zgody na
budowę obiektu i zgodę taką
otrzymały. Ani Zrzeszenie
Właścicieli Nieruchomości, ad-

ministrujące sąsiednim domem, ani księża jezuici, będący właścicielami pustej działki
z drugiej strony, nie, wnieśli
żadnych zastrzeżeń.
Właściwa decyzja nosi datę
17 maja 1990 r., podpisana jest
przez ówczesnego z-cę kier.
wydziału i zezwala na budowę
„czterech boksów garażowych
z pomieszczeniami gospodar-

czymi”. Ponieważ państwo S.
nie należą do ludzi ani zbyt
majętnych, ani zbyt zaradnych

- realizacja owego obiektu śli-.
maczyła się i w ciągu trzech lat
stanęła tylko pierwsza „garażowa” kondygnacja. W tym roku
do akcji przystąpili sąsiedzi
z domku obok, składając

należy

nęło odwołanie pani S.), ale ja

poprosiłam o zinterpretowanie
owej decyzji głównego architekta miasta Wiesławę Martyńską - Ostrowską.

- Nie wolno dopuścić do realizacji kondygnacji mieszkalnej - powiedziała- bo byłoby
to sprzeczne i z wydaną decy-

zją na budowę i z przepisami
dotyczącymi lokalizacji tego
typu obiektu. Z drugiej strony

z 17 maja 1990 r. „Jednocześnie odmawia się udzielenie p.
Danucie S. pozwolenia na budowę zespołu czterech boksów
garażowych wraz z drugą kondygnacją mieszkalną” - czytamy dalej. Zaś w uzasadnieniu
mowa jest o tym, że dokumentacja wykonana jest niezgodnie
z przepisami; garaże są uciązżliwe dla mieszkańców i powinny

. kim stanowiskiem i mamy nadzieję, że podzieli je także architekt wojewódzki.

m od domów, a są 7,5 m; drugą

(19)

być zlokalizowane min. 15

nakaz rozbiórki pierwszej, garażowej kondygnacji byłby
krzywdzący, ponieważ na to
inwestorzy (przy wielu wątpliwościach, jakie ono budzi) pozwolenie jednak posiadali.

Trudno nie zgodzić się z ta-

min przydatności do spożycia |

in. łotewską przeterminowaną

upływa z końcem roku (ale |

rybę w puszce, trzy paczki wę-

skąd o tym mają wiedzieć ob- |
darowani?). Podobno wędlina i

dliny, pływającej w bliżej nie

zidentyfikowanym płynie, bez
adresu producenta i terminu
ważności oraz jedną w dodatku

puszcza soki - stąd płyn, który |
mógł się pojawić. Zepsuty |
owoc, to przypadek, gdyż pra- |
cownicy socjalni, robiąc tysiąc
paczek mogli przeoczyć Kilka | |

Jak

twierdzi, podobno nie jestto
- Przykro nam, że zaistniała
taka sytuacja - stwierdziła kie-

nieświeżych pomarańczy.
- Pani Pacholczyk prosi, za _

rowniczka rumskiego MOPS

naszym

Wiesława Pacholczyk. Ryby.

pośrednictwem,

dostaliśmy od hurtownika z na-

szego miasta. Mój intendent
sprawdzał ich termin przydatności do spożycia i wszystko
się zgadzało.

Podstawowej

|

Nadmorski) godz. 10 - 16;

Oceanograficzne i Akwarium
Morskie (al. Zjednoczenia 1)

Pogotowie dla zwierząt: 22-2148 (czynne całą dobę)

bez poczty

ul. Wójta Radtkego 1, tel. 20-

Od kilku lat mieszkańcy 15-

wykazały jej przeciążenia. Odmienne zdanie mają mieszkańcy, z których wielu wraca
z pracy około godz. 17. Na 10-

nego, nadać przesyłki poleco-

15 minut przed zamknięciem
poczty, w środku kłębi się tłum
klientów.
Pan Musiałkiewicz obiecał,

nej itp. Spowodowane jest to

tym, że Urząd Pocztowy nr 4
pracuje tylko w dni robocze,
a w dodatku w godzinach od
10 do 17. Indagowany w tej
sprawie naczelnik UPT w Wej-

75-01;
Redłowo, Morski, ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 22-0051;

zent na Gwiazdkę.
Dzięki życzliwości dyrektora Banku Inicjatyw Gospodarczych
S.A. Mariana
który przekazał na
rzecz szkoły sprzęt
komputerowy, powstała w niej sala informatyki. Za ten wspaniały
giczne, uczniowie oraz
ich rodzice serdecznie
dziękują.

Syn zmarłej w październiku
br. emerytki, byłej pracownicy
Morskiego Instytutu Rybackiego, zwrócił się do nas O „pu-

na terenie Trójmiasta (czynne

bliczne potępienie ZZ

«Soli-

darność» MIR za poniżające
i bezduszne załatwienie sprawy
związkowej”. Poinformował,
że jego matka należała do ZZ
Pracowników MIR, a składki
na jego konto płaciła do roku
1987, to jest do dnia, gdy
otrzymała zawiadomienie, że
ponieważ ukończyła 75 lat, zo-

stała od ich uiszczania zwol-

niona. „Obecnie związek zawodowy zmienił nazwę na
«Solidarność», o czym nikt nie
raczył zawiadomić 87-letniej,
schorowanej emerytki”, a ten
odmówił wypłacenia statutowego zasiłku, należnego synowi po śmierci matki. W związku z tym Jan P. stawia pytanie:
„Kto połknął płacone przez
moją matkę składki związkowe, dlaczego członek związku

duszność i lekceważąca głupota tego związku «Solidarność»
jest bardzo bolesna”
Fakty są następujące: Marianna P. pracowała w MIR od

1954 do 1968 roku. Od początku do końca należała do ZZ
Pracowników MIR i po przejściu na emeryturę na jego konto wpłacała składki. Związek
ten rozpadł się samoistnie
w 1991 r., nie informując „Solidarności” o tym, co zrobił ze
składkami swoich członków insynuacja, że związek ten

a

„S” MIR Stanisław Szostak.
Wiadomo więc, kto połknął
składki Marianny P., wie o tym
także jej syn, ale publicznego
potępienia żąda dla „Solidarności”. Dziwna logika.

WK

o długim stażu nie został po-

Bogaty
sesji
Staraniem Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku,

Zarządu oraz Komisji Historii
Okrętownictwa Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
w Gdyni i Urzędu Miasta Gdynia odbyło się w połowie roku
sympozjum „Polskie okręty
wojenne 1918-1993”, związane

z okolicznością jubileuszu polskiej Marynarki Wojennej, 75lecia jej utworzenia.
Bogaty plon tego sympozjum przynosi najnowszy
(4/93) numer kwartalnika PTN

„Nautologia”. Przypomina on
dorobek budowniczych

pol-

skich jednostek morskich, myśl
konstrukcyjną, losy jednostek
specjalistycznych - wzbogacając poważnie historię Marynar-

ki Wojennej w trwającym bez
przerwy wojennej jej istnieniu.
„Nautologię” czyta się od
deski do deski, zatrzymania się
godnych jest wiele pozycji, pi-

szącego te słowa zatrzymał referat kmdr. doc. dr. hab. Józefa
W. Dyskanta, ciekawie uzupełniający mało znaną historię

rzecznych flotylli Marynarki
Wojennej.

(dz)

siek ul. ONI

zachorowania i przewozy chorych, tel. 20-00-01, 20-00-02,
ambulatorium stomatologiczne

bn

stycznia 1994 roku 31 szkół

średnich i
placówek
pozaszkolnych. Na ten temat
ro

amy z

ntem

Ryszardem Toczkiem.
- Gdyni bardzo zależało na
przejęciu od razu wszystkich,
poza
szkołami przyzakładowymi,
stwowych placówek oświatowych.
Dlaczego?
- Racjonalnego samorządowego systemu oświatowego nie można kształtować przy strukturach
poszatkowanych. O wyborze zawodu wychowawcy rozmawiają
z uczniami już w ostatnim roku
szkoły podstawowej. Miastu nie
jest obojętne, jakie podejmą oni
decyzje, choćby dlatego, by na
skutek nietrafnych wyborów młodzi ludzie nie powiększali później
rzeszy bezrobotnych. Od miasta

będzie teraz zależała specjalizacja
istniejących u nas szkół zawodowych i jaki powinny mieć one program. Kuratorium na przykład zamierzało zlikwidować Zespół
Szkół Mechanicznych, a my uważamy, że ze względu na rozwój
motoryzacji w Gdyni powinno tam
powstać jeszcze liceum, czy tech-

bezpłatny) tel. 25-21-21 i 9199:

Taxi PLUS Gdynia (x 400) tel.
22-05-40;

Tele Taxi (x 400) tel. 91-95
1 20-25-00 (honoruje karty
„Clubu S”);

mocy Doraźnej, ul. Białowieska 1, tel. 25-19-99, dla mieszkańców dzielnic: Obłuże, Pogórze, Oksywie, gm. Kosakowo - pediatra, lekarz ogólny,

Express Taxi (x 350) tel. 24-16

- 24;
dk Stop-Taxi Radio: Gdynia
j dla sach klienaów) tel.
w godz. 45.30
s
Tbuti wim yna
LEKARZ DOMOWY; sAluK- 45 25 OLPssŁóA
.
MEDYK, 20-68-16; 31-89-53;

ą gabinet'zabiegowy; czynne”
PNY

x

SOMIT

Jeżeli nie jest to zostawiony przez członków „Białej Sekty” sy! Ę
gnał o końcu świata, mogę domniemać, że chodzi tu np. o subiek-

tywny podział miasta (kto go dokonał?). Przypuszczam, że do
znaku znajdującego się w Chwarznie jest cywilizacja - za nim,
przepraszam mieszkańców - wieś głucha. A może wszystko to

czynneeeaią dobę)

ródmieście, ul. Węglowa
tel. 20-73-19, ul. Śląska tel.
53-51;
Chylonia, ul. Chylońska,
23-68-68;
Grabówek, Auto - Gaz,

Komenda Rejonowa, Gdynia,
ul. Portowa 15, tel. 997, oficer
dyżurny 20-63-43.

bajdy i chodzi po prostu o czyjś chuligański wybryk? Może tę zagadkę pomoże mi rozwiązać referat inżynierii ruchu w Urzędzie
Miasta.

Tekst i fot. (mrz)

STRAŻ POŻARNA
telefon alarmowy - 998;

22,
20tel.
ul.

Hutnicza 2a, (czynna całą do-

STRAŻ MIEJSKA

bę);

telefon - 20-82-86;

Kolibki, al. Zwycięstwa, tel.
24-86-77;
Orłowo, al. Zwycięstwa 9%, tel.

Rada Oświaty, która byłaby gremium doradczym. m.in. w sprawach specjalizacji szkół zawo:
wych.

- Jak zostały rozstrzygnięte
kwestie sporne (pisałam już
o nich) między kuratorium a gminą, tzn. czego nie udało się prze-

jąć?
- Zgodziliśmy się ostatecznie
na pozostawienie w gestii kuratorium schroniska młodzieżowego,
bo łączy się ono z siecią wojewódzką, trzech poradni pedago-

utworzenie nie oznaczało likwidacji szkół mechanicznych.
- Przy przejmowaniu szkół
gmina nie dokonała w nich „remanentu”

i ten brak

pełnego rozeznania zemścił się
później wieloma przykrymi niespodziankami, np. koniecznością

przejęcia zobowiązań finansowo-

inwestycyjnych.

- Tym razem będziemy domagać się od Urzędu Wojewódzkiego
kompletnej dokumentacji placówek. Nasze wnioski sprzed przeszło miesiąca do kuratorium w

tej

sprawie nie były traktowane poważnie, gdyż ważyły się w ogóle
losy programu pilotażowego.

- Czy szkoły zostały już AE

nie zawiadomione o przejęciu ich

przez gminę?

strzegaliśmy sobie wyłączenie
z pilotażu szkół przyzakładowych:
Stoczni Gdynia, Stoczni Marynarki Wojennej i MZK. Natomiast na
planowane przez kuratorium wojewódzkie centrum kształcenia ustawicznego dla dorosłych wygospodarujemy inną siedzibę, by jego

Poza tym z kuratorium otrzymali-

Przypomnę też, że od początku za-

wy)

Mały Kack, ul. Wielkopolska
30 (od godz. 9 - 24);
Chylonia, ul Morska „Skorie Ro

31-00-00

RY

- Przez nas _nie, ale z formalnego punktu widzenia nasze kompetencje do rozmów ze szkołami rozpoczną się dopiero po 1 stycznia.
Do końca tego roku kalendarzowego za wszystko, co dzieje się
w szkołach średnich odpowiada
wyłącznie kuratorium. Mamy
zresztą jeszcze zbyt mało informacji, przede wszystkim odnośnie finansów, co wyjaśni się dopiero po
uchwaleniu przez Sejm budżetu.

giczno-psychologicznych oraz mającej zasięg ponadlokalny szkoły
specjalnej przy ul. Płk. Dąbka.

mal”, tel. 20-61-44 (całodobo-

71;
EY
Ś

Sz

No

tą, by przy prezydencie powstała

ul. Świętojańska 46 - „Maxi-

Urząd Miejski Gdyni: 20-72-

SS

śmy na razie coś, co tylko przy dużym poczuciu humoru nazwać
można dokumentacją. Zaprosiliśmy natomiast dyrektorów przej-
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Powstała propozycja zorganizowania konferencji naukowej z okazji 75-lecia Urzędu
Morskiego w Gdyni. Wystąpił

z nią prof. dr kpt. ż.w. Daniel

mowanych placówek 22 grudnia

Duda.

na pierwsze, powitalno-świąteczne

Polskie Towarzystwo Nautologiczne na zebraniu swego

spotkanie w Urzędzie Miasta.

- Jak będzie wyglądała procedura przejmowania szkół? Czy
grożą im jakieś zmiany w trakcie
trwania roku szkolnego? - W tym roku szkolnym miasto
nie będzie ingerować w strukturę
organizacyjną szkół. Budżet bę-

dzie rozdzielony dopiero po otrzymaniu subwencji państwowej, według planów przyjętych jeszcze

przez kuratorium. Jeśli jednak
stwierdzimy gdzieś nieprawidłowości, np. fikcyjne etaty, zmniejszymy wysokość przyznanych

funduszy. Na pewno nie będzie
żadnych gwałtownych ruchów,

czystek itp. Chcemy natomiast
pracowicie spędzić zimę, by na
wiosnę mieć już szczegółową
orientację i dopiero wtedy propo-

nować ewentualne zmiany, z pełną
odpowiedzialnością za skutki.

Rozmawiała: Anna Kościelecka

>

zarządu propozycję

przyjęło

i przystąpiono do prac organizacyjnych.
W

cennej

pracy

Wandy

Czerwińskiej „Rola państwa
w polskiej gospodarce

mor-

skiej (1919-1939)” znajdziemy
przypomnienie, że w początko-

wym okresie po odzyskaniu
niepodległości administracja
morska podlegała Ministerstwu
Spraw Wojskowych, które powołało do życia Urząd Marynarki Handlowej na Pomorzu
z siedzibą w Wejherowie.
W związku z budową portu

Urząd ten w 1927 roku przeniesiony został do Gdyni, a na-

stępnie przemianowany

na

„Urząd Morski.

Zgodnie z rozporządzeniem
prezydenta RP z 22 III 1928
o organizacji władz marynarki
handlowej na Wybrzeżu, określającym kompetencje i zakres
działania poszczególnych in-

hall Dworca

PKP - Delikatesy
(od godz. 5.30 -

1);ul. Starowiejska - „Smak
Lux” (całodobowy); ul. Świętojańska - „Meta” (całodobowy);

Informacja zamiejscowa: 912;
Telefon zaufania:
(w godz. 16 - 6);

3a

przygotowują do zawodów dziś
już ginących. Podkreślam jednak,
że wszystkie decyzje będą szeroko
konsultowane. Zaproponuję zresz-

Śródmieście,
Głównego
„Banach”

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

bm

nikum samochodowe. Z drugiej '
strony, być może, są szkoły, które

24-81-75; ul. Wielkopolska, tel.
22-30-55;
Reda, ul. Wejherowska 3, tel.
78-35-33;

Ciepłownicze: tel. 23-19-41;
Dźwigowe: tel. 23-36-65; 2527-27;
Energetyczne: tel. 20-45-50;
Gazowe: tel. 20-44-73; 20-4479;
Wodociągów i kanalizacji: 2190-19

Bierzemy pełną odpowiedzialność

Ra zywśl przejmuje od 1

Hallo Taxi inka! w 350) tel.
91-90 i 23-18-18;
:
Radio Taxi Gdynia (dojazd

Wig

ry 14, czynne całą dobę - nagłe

weekendów.

Szkoły w gminie

ność» stanowi dla nas obrazę powiedział przewodniczący

14-24;

R

>

przekształcił się w «Solidar-

„Orszak” - ul. Witomińska 26,
solidne, całodobowe, tel. 21-

ul. Armii Krajowej 42, tel. 21-

nie czasu pracy janowskiej placówki w rejonowym UPT
w Gdyni. Na wynik interwencji
przyjdzie trochę poczekać. Nie
rozwiąże to jednak problemu

komunalnej Zbigniew GwarSprawa nowego miejsca na
decki uważa, że problem ten
targowisko w Rumi jest podejrozwiązać musi Zarząd Miasta.
mowana na sesjach RM od kilku miesięcy. Obecne targowi- - Istnieje już projekt nowoczesnego targowiska, opracowany
sko znajduje się na placu Kaprzez architekta miasta, ale na
szubskim. O teren ten toczy się
razie leży w szufladzie.
aktualnie spór. Panie Zofia N.
Stare - według opinii wejhei Anna M. skierowały pozew
rowskiego san.-epidu - nie oddo sądu o zwrot gruntu wypowiada normom sanitarnym
właszczonego w okresie refori trudno się z tym nie zgodzić.
my rolnej. - Sprawa nr 1C/9/93
Ludzie handlują na wyboistym,
jest w toku - powiedział radca
nie ogrodzonym placu, bez woprawny UM - i o jej wyniku
dy i kanalizacji, z jednym jedynie można przesądzać. Następnym kontenerem na śmieci.
na rozprawa odbędzie się 19
stycznia przyszłego roku. Na-ę I jakie tu znaleźć wyjście?
czelnik wydziału gospodarki

a

całą dobę);

00-32 (czynna codziennie całą

Gdzie targować?

wiadomiony o zmianie koloru
związku” i zapewnia, że „bez-

68-93 w godz. 15-7;

Orłowo, Sleep Time ul. Mestwina 16, tel. 24-80-95, usługi

: Środmieście - apteka nr 19054,

że będzie zabiegał o wydłuże-

były

Bank informacji „Broker”usługi, handel, produkcja- tel.
24-07-79, w godz. 9 - 17;
Usługi
:
Cmentarz Witomino, ul. Witomińska 76, tel. 20-59-08; 23-

Śródmieście, Szpital Miejski,

tysięcznej Rumi Janowaw soboty i niedziele nie mogą korzystać z automatu telefonicz-

Tajemniczy

nr 2

kli, które zrobiliśmy w ciągu trzech ostatnich lat. Nawet, jeśli przyszły rok będzie nieco uboższy
W premiery niż mijający, to i tak w sensie eksploatacji, grania i sprzedaży, czyli tego co teatr powinien robić „jesteśmy do przodu”.

Szewc zawinił
kowala powiesić

Klenczonie.
Galeria 78 (ul.Świętojańska 78)
- wystawa prac Kazimierza
Ostrowskiego, czynna 11-18;

Marynarki Wojennej (bulwar

"ae kend

w Janowie. Na jej terenie

Szkoły

prezent grono pedago-

Czytelnicy piszą

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

- czynne
w godz. 20 -7;
Obłuże - Podstacja Działu Po-

rektor Krzysztof Wójcicki. Na szczęście mamy kapitał w postaci kilkunastu bardzo dobrych spekta-

Notował i fot. (mz)

Galeria „Cyganeria” (ul. 3 Maja 27, tel. 20-87-38),
Galeria Telewizyjna (ul. Der-

od 1. 12, godz. 19;

on

wicz powiedział: - W tej chwili
m.in. ze względu na brak etatów, nie mam możliwości wydłużenia czasu pracy placówki

„piękny pre-

- Życzyliśmy
bie przede wszystkim spokoju - bo czas zrobił się bardzo „zagęszczony” i nerwowy. Po całej serii rozmów w Urzędzie Miasta wiadomo już, że przyszły rok nie będzie nas rozpieszczał pod względem finansowym- powiedział na tradycyjnym opłatku w Teatrze Miejskim jego dy-

tona 21) - remont;
Domek Abrahama (ul. Starowiejska 30) - Antoni Abraham
- Gdynia- wieś, godz. 11 - 17
(oprócz poniedziałków);

GROM, Kosmiczne jaja, USA,

biznes
ze

Muzeum Miasta Gdyni, Pawilon wystawowy (ul. Waszyng-

WARSZAWA, Aladyn, USA,
b.o., godz. 10,14; Denis rozrabiaka, USA, od I. 12, godz.
GOPLANA, Jurassic park,
USA,od I, 15, godz. 15; Firma,
YUSA,od I. 15, godz. 17.15; Indochiny, fr. od 1.18, godz.
19.30; |

wszystkich, którzy dostali proprzeterminowane
dukty
o zwrot ich do ośrodka - zosta- ||
ną one na miejscu wymienione.

prowadzone badania, które nie

Dzieci

(pl.Grun-

waldzki ł) -

. ściła żadnej informacji na opa- | |

herowie Zbigniew Musiałkie-

yczliwy

|

pisemne oświadczenie, że ter- ; |

przypadek odosobniony.

słowo

Teatr Muzyczny

przyniesiono do naszej redakcji. Jej właściciel otrzymał m.

co postawili, ponosząc ogromne straty, bo urzędnik WUA na

wprawdzie do Urzędu Wojewódzkiego (bo do niego wpły-

;

kowaniu. Złożyli oni natomiast |

ro część budynku już stoi? Czy
państwo S. mają rozebrać to,

Ostatnie

względu na pośpiech nie umie-

- 16.30);
Dar Pomorza (Skwer Kościuszki) godz. 10 - 16 (w poniedziałek nieczynny);

Teatr Miejski (ul. Bema 26) -

żywnościowe. Jedną ż nich

nadgniłą pomarańczę.

kierowniczym stanowisku trzy
lata temu pomylił się wydając
zgodę?

nadzoru budowlanego Kazimierz Pepliński wydał decyzję,
która uchyla tę wcześniejszą

Hurtownia z Redy, która pakowała hermetycznie wędliny,
jak twierdzi kierowniczka, ze

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rumi, przekazując im paczki

jako mieszkalną, a nie gospo-

jest wobec niej bezsilny, choć ewidentnie złamane zostało
prawo. inwestycji realizowanych bez
ia, bez informowania nawe? o tym Wydziału Urbanistyki i Architektury
nikt nawet nie próbuje zliczyć, o karaniu winnych nawet nie
wspominając. Tym bardziej zdziwiła mnie skrupulatność
i bezwzględność inspektora nadzoru w tej konkretnej spra-

Zdrowych, wesołych świąt
Bożego Narodzenia oraz szczę-

śliwego nowego roku życzył
swoim podopiecznym Miejski

kondygnację zaprojektowano

godz. 10 - 17 (kasa w godz. 10
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stancji administracji morskiej,
Urzędowi Morskiemu powierzono bezpośredni zarząd
i eksploatację portu w Gdyni
(w 1931 roku także sprawy
związane z budową portu). Statut nadany wówczas Urzędowi

Morskiemu przewidywał jego
podział na cztery wydziały:

ogólny, administracji morskiej,
budowy portu gdyńskiego
(później techniczno-budowlany) i zarząd portu gdyńskiego
(później handlowy).

Przypomnienie działań i za-

sług Urzędu Morskiego (istnie-

je także dość bogata literatura
pamiętnikarska) dopisze ważny
rozdział do historii Gdyni i do

historii polskiej gospodarki
morskiej, zamierzona sesja naukowa miałaby bowiem zgodnie

z intencją projekto-

dawców - dać rys historyczny
tej instytucji z uwzględnieniem
bezpieczeństwa żeglugi, ratow-

nictwa morskiego, hydrografii,
jednym słowem tych wszystkich działań, które w dużym
stopniu decydowały

O prawi-

dłowości rozwoju polskiej gospodarki morskiej.
Przysłuży

się więc

PTN historii i pamięci.

sesja
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Bogaci wyżywią biedniejszych?

Trucie
spółki...
Jaka jest kondycja polskich

kosztem słabszych, dorównują

najlepsi nauczyciele tańca na
świecie. Jesteśmy zawodowca-

mi, więc żyjemy z tańca. Zało-

ORA

produktach. Jeśli możemy, po-

cjalną dietę, może środki do-

. siłki przyrządzamy w domu,
aby nie jeść w restauracjach
i jadłodajniach.

He

w "kraju a

parą taneczną. Ja mam

kondycja... Czy stosujecie spe-

raż wzięłam udział w turnieju,

gdy miałam 12 lat. Na począt. ku tańczyłam w Pałacu Młodzieży w Gdańsku, a później
w gdyńskim „Topie”.
Maciej: - Moja przygoda

w „Topie”. Od sierpnia tego
- Jakie sukcesy odnosiliście
w ruchu amatorskim?
Maciej: - Znaczących sukce-

występu przygotowywaliśmy

sów nie mieliśmy. Startowaliśmy chętnie w turniejach, czasem nawet dwa razy W tygo-

maga to w osiąganiu sukcesów.
Gabriela: - Taniec
zawodo- Y
zystkim dla
ws
wy jest przede
publiczności. Liczy się jego

nik zależał od kondycji.

piękno i nie zawsze chodzi

Gabriela: - Tańczymy codziennie po dwie godziny.
Dwa razy w tygodniu pobieramy prywatne lekcje u najlepszego trenera, Olafa Szczepana. Od stycznia będziemy
uczestniczyli w szkoleniu tanz
które prowadzić będą

Fot. Jerzy Ossorya-Cierpicki
żyliśmy Szkołę Tańca „Magdancer” i Klub Tańca „Gabi”,

Maciej: - Na turniejach nie
ma kontroli antydopingowej,

rana do wieczora.

ale tancerze nie korzystają
z tych „dobrodziejstw” medycyny. Staramy się odżywiać

więc tańczymy właściwie od

- Do takiego tańczenia potrzebna x Chyba sportowa

zdrowo, bazując na krajowych

Spiewający rycerze

e obrazy należy obejrzeć. A można - jesz-

postępowania średniowiecznych rycerzy
ocznych rycerzy sae:
pozenonm

venses
od momentu
: den lat. Grzeczność,

sawna pomoc m je

cze do końca grudnia,

w Galerii „Portal”
w Gdańsku.
Są ni to staroświeckie, ni to nowoczesne.
zaw
aa RR ZA

ożenia, a więc od dwudziestu
jeuprzejmość i braterska bezintere-

ik o w zgł ębiani
ei

ników ubwarów

ars

iu trudności w poddany

o,

sze. Wszyscy wszystkich
traktują t

Oliwskiej. Wkrótce

rozpoczął
także
działalność koncertową. Dzisiaj jest znany zarówno w kraju, jak poza jego granicami. Występuje w salach
"koncertowych, oglądać go
można w telewizji, słuchać

w radiu. W Gdańsku chłopięcy

chór z Oliwy wykonywał Requiem Mozarta w czasie obchodów 10. rocznicy odsłonięcia pomnika ofiar tragicznych

niczne tournee. Wtedy

na

głębsze więzi przyjaźni.

wychowuje. A wszystko to
z potrzeby serca, nie za pienią-

dze. Traktuje bowiem swoją
pracę jako wielką życiową pa-

z dziećmi pomimo codziennej
pracy etatowej w Scholi Cantorum Gedanensis. W prowadzeniu chłopięcego zespołu poma-

pów Cynamonowych”, nito
z dziecięcych utopii Wojtkie-

dzice chłopców składają się co
opłacenie

wicza.

sali

' Piotr Zajęcki umieszcza
swój teatrzyk bądź w ciemnej,
dusznej przestrzeni nierealnego
.domu, bądź odgrywa swoją
scenęw realiach małomiasteczkowej ulicy. Jego ludzkie
figurki, prawie kukiełki, pyzato

w szkole, z której do niedawna
zespół korzystał bezpłatnie.
Ubrania, w których chłopcy
występują, także sfinansowali
rodzice. Dotacji państwowych
na działalność zespół nie miał

nigdy. Starzy przyjaciele chóru

zadumane dzieci nie patrzą na

- Gdańskie Zakłady Środków

nas, ale
ne oczy
trujące
w głąb

Odżywczych- nie są już w sta-

szkół, mieszkają w dzielnicach
całego niemal Trójmiasta. Najmłodsi chórzyści liczą po

nie

pomagać

a o nowych
trudniej.

. osiem lat. Męska część zespołu

4

dzą ni to ze Szulcowych „Skle-

ga dyrygentowi żona Wiesława, artystka śpiewaczka. Ro-

konkursie

Łukaszewskiego w Szkole
Podstawowej nr 93 na Żabian-

zamieniają w puszystą smugę.
I właśnie to zderzenie imitowanej rzeczywistości z ujawniającym się procesem kreowania
jej przez artystę, wprowadza
do tego eklektycznego świata
rys nowoczesności. Teatralny
kostium przestaje nam przeszkadzać. Zaczynamy widzieć
siebie w tych somnambulicznych figurkach, które pocho-

sję, a największą nagrodą za
trud i wysiłek est dla niego
uśmiech i szczera wdzięczność
dzieci. Łukaszewski znajduje
czas na próby i wyjazdy

na

finansowo,

sponsorów coraz

mym zasłuchaniu, zniewolone
głosem trąbki, wygrywającej
w ustach chudego grajka, któ-

trudności zespół nieprzerwanie

działa, stale podnosi swój poziom artystyczny. Kształtuje

rego postać powtarza się na
każdym prawie obrazie. Posta-

muzyczną wrażliwość wciąż
nowych generacji chłopców i,

w czasie letnich i zimowych

cie jednak, choć stłoczone, nie
kontaktują się ze sobą, trwają

co niemniej ważne, kształtuje
młode charaktery.
częściach Polski zjeżdżają się

wyobcowane, wypreparowane
z jakiejkolwiek wspólnej ackji.

z wakacji, kiedy to w różnych

. na obozy poprzedzające zagra-

:

Piotr Zajęcki niechętnie
i rzadko wystawia. Można go

Katarzyna Korczak

|

gdzieś obok. Ich ciemchoć w napięciu wypazwrócone są do środka,
siebie. Być może patrzą

tak od dawna, trwając w nie-

Pomimo wszystkich tych

ce. Razem przebywają również

o

ś

©.

Włocławku była wspaniała,
a duża hala sportowa wypełniona po brzegi miłośnikami
i znawcami sztuki tanecznej.
- Dziękuję za rozmowę.

»

a,
wybitny przedstawiciel
„Erudyła i bezbłędny profesjonalist

a
wykonawców, c u apłdokiś j
mi, by wspomnieć o
o
lek » przyznanym przez

którego poetycki „północny”
klimat łatwo jesteśmy w stanie

„Wyróżnić

GD

ich atmosfera
szczęśli-

ze

Zaczęłosię zwyczajnie

- - Miałem 5 lati rodzice kupili

zn

stą klasycznym, czy jazzowym,
choć „od zawsze” lubiłem grać nie

,. nym palcem różne melodyjki, kie-

tylko to, czego wymaganow szkole. Jednak ani muzyka poważna,
ani nawet rock, którym byłem zafascynowany - uwielbiałem „Re-

. „zaprowadzili mnie zatem do pani

publikę”! - nie dają zbyt wielkich
- możliwości improwizacji. Jazz

„pianino. Wygrywałem sobie jed-

dy okazało się, że są podobne do
„nadawanych przez radio. Rodzice

Zofii Pietras, bardzo wymagającej
d surowej profesorki. Potem dosta„łem się do szkoły muzycznej na

„Gnilnej. Tam dostałem w zasadzie

wszystko, co jest potrzebne, by zo„stać profesjonalistą. Później pojawił sę dylemat; klasyka czy jazz?

6

Jazz

- Nie jestem jeszcze do końca

zdecydowany, czy chcę być pidni-

jest „inteligentny”, dużo się w nim
dzieje. To cudowne połączenie

różnych rodzajów muzyki, posiadające ogromny ładunek emocjonalny.

Właściwie brak mi czasu na
rozważanie czy robić to, czy tamto. Ciągle wyjeżdżam. I wszędzie

gram jazz...

ników najemnych. W. krajach unii
istnieje ponadto milion małych
przedsiębiorstw (od 10 do 99 zatrud-

kowskiego i Zbigniewa Ralickiego. Wszyscy objawili się ;
nagle, na początku lat sześćdziesiątych, jako reakcja na
triumfalny pochód postimpresjonistyczno-abstrakcyjnej
szkoły sopockiej. Po nich,
z młodszych malarzy, ten „holenderski” klimat kontynuowa-

li Maciej Świeszewski i Ryszard Kul.

|

Uważny widz zauważy i do-

ceni kunszt malarskiej kompozycji. Zajęcki używa bowiem
kopertowych kompozycji barokowych. Głowy jego figur
układają się u niego w rytmy

. trójkątów niczym w „Ostatniej
wieczerzy” Leonarda da Vinci.
Lubi stosować również perspektywę odwróconą i wszystko maleje, zamiast rosnąć,
w naszym, do widza, kierunku

Często kompozycję buduje
światłem, porządkując swój
świat światłem nocnych lam-

pek,
e jak teatralnym reflektoJest to malarstwo

czyste

i szlachetne. Wywołuje tęsknotę za czasami szczęśliwego
dzieciństwa, za odległą tajemniczą Arkadią, w której rozbrzmiewa cichutko muzyka
Wolfganga Amadeusza Mozarta.

TUMIEL

e

nionych), ok. 70 tys. średnich (100kate tylko 12 tysięcy dużych
500 za
3
mieszkańców M
nionych ai
przypada przeciętnie 45 firm.
"Komisja UE uważa małe i średnie firmy za „tajną broń” Europy zachodniej, Wykażują one wielką dynamikę. Rocznie powstaje w krajach
unii ok. 1,10 mln nowych firm. Prze-

lat. W sektorze prywatnym małe
i średnie przedsiębiorstwa zatrudnia-

" 1992.

Fot. Archiwum

profesorów, muzyków, przyjaciół.

wano dotychczas tylko dwa przed-

siębiorstwa państwowe.
Prywatyzacyjne zamiary rządu
wzbudziły znaczne kontrowersje,
aczkolwiek udział sektora państwowego w gospodarce szwedzkiej wcale nie jest tak duży, jak się na ogół
sądzi. W 1990 roku przedsiębiorstwa
zdominowane przez państwo uzyskały obroty na sumę 240 mld koron
i miały 308 tysięcy pracowników,
czyli 7 proc. ludności czynnej zawodówo.
'

dla
iststopo-

sy o strajkach, wymówieniach, emeryturach lub świadczeniach socjalnych.

Przyszłość

Podjęte zostały niektóre decyzje odpowiadające tym hasłom. Ministerstwo

- Jestem pewien, że będzie dobrze. Marzenie o tym, by być muzykiem sesyjnym, nagrywać to co
mi się podoba z ludźmi, których

spraw wewnętrznych jako centralny

Bardzo wiele daje mi granie w

są z „Miłością”.

Premier Carl Bildt zamierzał
w ten sposób przede wszystkim poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnić wpływ dodatkowych środków do kasy państwowej,
"zwłaszcza w celu rozbudowy infrastruktury. Z tych szerokich planów
niewiele dotąd wyszło: sprywatyzo-

winny obowiązywać jednakowe przepi-

- Mam szczęście do ludzi - do

sukcesy w dużej mierze związane

prywatyzacji.

(jak np. ochrona przed zwolnieniami).

Zbigniewa Namysłowskiego, Eryka Kulma, Janusza Muniaka.

i chyba jedyny w Polsce, prezentujący muzykę tego rodzaju. Byliświetnie przyjmowani
śmy
w Niemczech i Szwajcarii. Moje

Po objęciu władzy przed dwoma
laty konserwatywny rząd szwedzki
ogłosił zamiar sprywatyzowania 35
przedsiębiorstw kontrolowanych
przez państwo. Wielkim wzorcem
miał być przy tym brytyjski program

Jej zdaniem, należy wprowadzić
nich podobne warunki pracy, jakie
nieją w gospodarce prywatnej. W
sunku do wszystkich pracobiorców

znane nazwiska: Tomasza Stańki,

To dobry zespół

Prywatyzacja
po szwedzku

Holenderski minister spraw we-

Kalendarz Leszka jest wypełniony po brzegi datami prób, spotkań i koncertów; przewijają się

' szanuję i lubię - spełnia się. Kocham grać i gram, więc jestem

SPY

Alina Geniusz

- Postawiliśmy na polskich

specjalistów i nowoczesność.
Początkowo niektóre linie
technologiczne sprowadziliśmy
z zagranicy, ale od pewnego
czasu jesteśmy samowystarczalni. Nasze biuro konstrukcyjne ma się czym pochwalić.
Produkujemy coraz nowocześniejsze wymienniki rurowe
(wg norm światowych), dostosowane do aktualnych parametrów zasilania z miejskich sieci
ciepłowniczych. Już niedługo
będziemy robić także wymienniki
płytowe.
Wszystko
w oparciu o polskie materiały.
Sami zbudowaliśmy np. automat do produkcji rur, a o jego
klasie niech świadczy fakt, iż

zainteresowani są nim przedsiębiorcy z USA. Teraz z kolei
w końcowej fazie realizacji jest
budowa kolejnego automatu do
produkcji rur o średnicy do 273
mm. Będą to rury cienkościenne, nierdzewne,

ze szwem.

W Polsce nikt jeszcze takich
rur nie produkuje. W przyszłym roku ruszamy też z produkcją kompensatorów, które
dotychczas były tylko importowane.

Jacek Wirski

Trzecia noga do negocjacji
problemy współpracy

darczych i społecznych. Niesą
z rządem. Pracodawcy byli de z filarów negocjacji
a
a + miany
z ssh
„Paktu
o
nne:
LL) a: a rybai
|
zmmed a kaustalen
e

pracodawca 120 tysięcy urzędników
państwowych w Holandii zamierza
zmniejszyć ich liczbę, podnieść efektywność i skupić uwagę na kluczowych

zadaniach. Niektóre z dotychczasowych
zadań administracji państwowej zostaną przekazane firmom prywatnym. D

wiciele pracowników w radzie
nadzorczej spółek będą bardziej kompetentni od przedstawicieli organizacji pracodawców reprezentujących zarzą-

dzanie, co jest Bicz

dalej z pó

Pracodawcy uważają, że nie
jest respektowana ustawa o organizacjach pracodawców
(z 23 maja 1991 r.). Niepokoi
ich zastępowanie w negocjacjach i dyskusjach innymi organizacjami. Oto co pracodawcy uważają za pilne do rozwiązania. W swoim stanowisku
i stwierdzili:
|
* Podtrzymują stanowisko
zawarte w „Programie działania
ruchu
pracodawców
w RP”, w którym stwierdzono:
„Przekształcenia własnościowe
są środkiem wiodącym do gospodarki rynkowej. Nie mogą
one same w sobie stanowić celu działania. Ich tempo i forma
jest związana z otoczeniem

przychylnym lub wrogim, za-

wnętrznych, pani Ien Dales oświadczyła, że urzędnicy centralnych instytucji
państwowych i władz komunalnych nie
powinni mieć specjalnych przywilejów

Szczęście do ludzi

inspirujemy.

|

- Powstanie wspólnego rynku
i harmonizacja norm technicznych
powinny obniżyć koszty małych
i średnich przedsiębiorstw, lecz efekt
ten pojawi się dopiero po dłuższym
czasie. Na razie mają one jednak nawet do czynienia z dodatkowymi
formalnościami, które przesunięte
zostały z urzędów celnych do przedsiębiorstw.
W)

na celowniku

z

„Miłości”. Uczymy się nawzajem,

ją 70 proc. pracujących.

Urzędnicy

es Ewa

- Produkujemy wymienniki
ciepła i inne urządzenia instalacji sanitarnych. 30 proc. naszej produkcji to eksport (do
Szwecji, Francji, Danii, Niemiec i Czech). Produkujemy je
w kilku
zakładach
(trzy
w Trójmieście, jeden w woj.
elbląskim). Obsługujemy 80
proc. krajowego rynku w naszej specjalności.
Firma działa od 1988 roku.
Był taki czas, kiedy nie tylko
z powodu mody na przedsięwzięcia z udziałem kapitału zagranicznego z bardzo poważną
ofertą współpracy wystąpiła
znana na świecie korporacja V.
Rozmowy trwały tak długo,
dopóki się nie zorientowaliśmy, że zagraniczni kontrahenci chcą nas potraktować jak

go towaru.
- Tak mówią wszyscy,
a klienci uważają, że prywatni
producenci myślą tylko o swoich kieszeniach. W jaki sposób
chcecie sprostać konkurencji
zagranicznej?

L

ciętny wiek założyciela wynosi 35,

Mowa tu nie o którymś z naszych
obsypano
i
a M
Leszku Możdżerze,
T odgo
im. Krzysztofa Komedy, czy
Jazz Juniors 1992,

tytule „Nadziei R

W krajach Unii Europejskiej
(UE) typowe przedsiębiorstwo zatrudnia poniżej 10 osób. Liczba takich przedsiębiorstw wynosi ponad
14,5 mln. Z tego połowę stanowią
zakłady jednoosobowe, bez pracow-

rzy specyficzny malarski świat,

ię spełniają
Marzenia się
|

= duże nadzieje

zaliczyć do najbardziej gdańskich z gdańskich malarzy.
Wraz z Kiejstutem Bereźnickim i Hugonem Laseckim two-

- Czym spółka się zajmuje,
jak radzi sobie na rynku?

murzynów, a ich podstawowym nieomal warunkiem było
znaczne podniesienie cen na
nasze wyroby właśnie tutaj
w Polsce. Na to nie mogliśmy
sobie pozwolić. Chcemy produkować dużo dobrego i tanie-

Ruch pracodawców

Small business

||

Nie pokończone arcydzieł

szewski rozbudza ich ciekawość i pasję krajoznawczą,

miesiąc

doniesienia. Czegóż to w nich

na starcie. Publiczność we

Piotr Zaięcki w Galerii „Portal”

Dzieci mają chłonne umysły, uczą się jak poznawać kraj,
zagranicę. Dyrygent
Jan Łuka-

w Nantes we Francji.
Są reprezentantami różnych

- to wychowankowie Pueri
Cantores Olivenses. Ćwiczą regularnie pod kierunkiem Jana

szlifo-

repertuarowe, zadzierzgają się

wydarzeń Grudnia 1979, śpie-

|

oe ye mu<
ia
eo EA,
bolo czasu. Jak żywe stoją | „zykowania, łączy zachwyt dla X
humanistycznej, tradycyjnej |
przed nami. Ze zdumieniem
europejskiej kultury. Do grupy
jednak stwierdzamy, że malarz
tej zaliczyć jeszcze można nie„wcale nie zamierza postaci
żyjących już wielkich gdańtych do końca namalować.
skich artystów: Wiesława MarNiektóre sylwetki urywają się,

wane są najtrudniejsze pozycje

wał podczas wizyty papieża Jana Pawła II w 1987 roku, wy. stępował w Requiem Brittena
z okazji obchodów 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej. O randze artystycznej zespołu świadczą też zdobyte
laury - pierwsze miejsce
w konkursie muzyki chóralnej
w Neerpeld w Belgii, czy dru-

nagroda

7

jek osby dorosło

-Pueri Cantores
Olivenses założyli
w 1972 roku Bogdan i Jan Łukaszewscy. Początkowo zespół
występował
wyłącznie na uroczystościach religijnych w Katedrze

o wynik. Prezentacja, wygląd
pary pomaga na pewno. Daje
przewagę psychologiczną już

ZO: „nostalgii;|

bili

ga

wa ludzi na Przymorzu...
- Cała historia z tym „truciem” to wymysł wyobraźni.
Państwo R. mieszkają w sąsiedztwie jednego z naszych
zakładów :na Przymorzu,
mieszczącego się w budynku
po kotłowni. Wydaliśmy sporo
pieniędzy, aby udowodnić, że
nie jesteśmy trucicielami. Piszą
jednak na nas coraz to nowe

parkiecie. W jakim stopniu po- |

'w sumie wiele turniejów, ale
z jakością bywało różnie. Wy-

polną powogą

ednakże doszły do nas sySk że pańska firma podtru-

się dwa miesiące.
- Jesteście bardzo młodzi
i pięknie prezentujecie się na

dniu. Chyba zawsze wch
śmy do finału, nawet jeśli stare
towało sto par. Wygraliśmy

siątki milionów wyrzucono
w błoto. Po różnych odwołaniach - bo państwo R. nie wierzyli wynikom kontroli - sprawa trafiła do Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Tam zapadł wyrok dla nas korzystny,
lecz mieszkańcy Przymorza
będą mogli spać spokojnie. Do
końca tego roku zakład nasz
w tym rejonie zostanie zlikwidowany. Spółkę interesują poważne inwestycje, chce sie rozwijać, a obiektu nie można wykupić na własność.

- To nie znaczy, że nie
wspieramy tych „zbożnych celów”. Nie afiszujemy się z tym.
Jest wiele przedsięwzięć, które
wspieramy, i to wcale niemałym groszem. Ci, co dostali,
wiedzą o naszej kasie i są nam
wdzięczni - to w zupełności
wystaroca jako
jak podziękowanie.

bezkonkurencyjnie. My przygotowaliśmy show pod tytułem
„Będę cię zawsze kochać” do |
muzyki Whitney Houston. Do ; |

.stwo.

spółki i budżetu miasta). Dzie-

wyżywią. Nie słyszałem jednak, żeby SeCeS-Pol brał
udział w jakichś akcjach
charytatywnych i
pieniądze
na zbożne cele.

w tym Krzysztof Wasilewski
i Karolina Felska z Olsztyna,
czyli piąta para taneczna świata. I oni wygrali ten turniej ; |

nie ma! A to, że produkujemy
gazy bojowe, chemiczne, rakiety, łodzie podwodne. Na
zlecenie miasta robiono różne
badania i ekspertyzy (na koszt

pieniądzach, trudniej oddać
kredyty. Takich „gwiazd” biznesu mieliśmy ostatnio sporo.
Niektórzy czekają na wyroki.
z kredytu, bo na utrzymywanie
banków nie było nas stać. Zysk
inwestujemy w firmę, wzbogacamy budżet państwa niemałymi podatkami...
- Przy bogatych, biedni się

- Jak silna była obsada mistrzostw Polski we Włocławku?
Maciej: - Startowało piętnaście najlepszych par polskich,

roku przeszliśmy na zawodow-

się

bi się biznes na pożyczonych

My nigdy nie korzystaliśmy

obiad ugotowaliśmy zupę
ogórkową z żołądkami drobiowymi i kotlety mielone z zestawem surówek, bez ziemniaków. Na deser mieliśmy koktajl truskawkowy.

ca „Jacek” w Zielonej Górze.
Zafascynowany klasą par tanecznych z Wybrzeża, przeniosłem się wkrótce do Klubu
Tańca „Zorba” w Gdyni. Przez
pięć lat tańczyliśmy już razem

+

- Sukces w naszym kraju ma
dwie strony medalu. Łatwo ro-

kuchenne, więc często wymyślam coś nowego. Wczoraj na'

partnera. Wcześniej grałem na
gitarze, śpiewając poezję. Zacząłem tańczyć w Klubie Tań-

PE

gatszych?

tańczyła. Lubię eksperymenty

z tańcem zaczęła się późno. Do
tańca ruszyłem mając 18 lat,
zdopingowany przez sympatię,
której na parkiecie brakowało

w

- Czym dla pana jest biznes?
Kiedy trafi pan na listę najbo-

- Czy ma pani czas na pichcenie w kuchni?
Gabriela: - Gotuję i przyrządzam posiłki tak lekko, jakbym

21 lat,

mąż 25. Zaczynaliśmy od ruchu amatorskiego. Pierwszy

ębiorców?

apitalistom? W jak
radzą sobie na rynku, ANA zachodnią tandetą? Rozmawiamy z prezesem spółki SeCeS-Pol w Gdańsku, Jerzym
Siemieńczukim.

sobami kapitałowymi i stosunkami politycznymi. Procesy te
poza kontrolą polityczną
w niewielkim stopniu podlegają kontroli podmiotów dialogu
społecznego. W jeszcze mniej-

szym stopniu wykorzystano
w tym procesie pracodawców”;
* Administracja rządowa nie
wykazuje właściwej dbałości
o polepszenie stanu ekono-

micznego
tej części gospodar-

odno

ki, "której jest wiaścicielem.

twierdzona przez wypowiedzi

mian strukturalnych i systemu

przedstawicieli administracji
państwowej o odchodzeniu od

Nie dokonuje głębokich przeekonomicznego. Jako podsta-

wową drogę zwiększenia dochodów budżetowych widzi
„podwyższenie obciążeń podatkowych
osób
fizycznych'
i prawnych. Oznacza to zwiększenie obciążeń dla dynamicz-

nie rozwijającej się i wydolnej

części gospodarki;
* Administracja państwowa
nie wykorzystała dotychczas
żadnej inicjatywy Konfederacji
Pracodawców Polskich w zakresie usprawnienia zarządzania majątkiem państwowym.
Konfederacja Pracodawców
Polskich niezgodnie z przyjętymi standardami międzynarodowymi, np. zaleceniem nr 113
Międzynarodowej Organizacji
Pracy,
jest
eliminowana
z udziału w procesie transformacji gospodarki;
* Przedstawiciele organizacji pracodawców zostali ostatnimi decyzjami wyeliminowani z wpływu na zarządzanie
i kształtowanie decyzji strategicznych w NFI, poprzez
stwierdzenie, że dwaj przedsta-

trójstronnej formy rozwiązywania problemów społecznogospodarczych. Możemy tylko
przypuszczać, że wypowiedzi
te wynikają z niezrozumienia
roli i zadań podmiotów życia
społecznego i gospodarczego.
*

*

*

Związkowcy z „Solidarności” nie są zadowoleni z propozycji zmian w zapisach „Paktu

-o przedsiębiorstwie” wynegocjowanych wspólnie z pracodawcami i poprzednim rządem.
Ekipa koalicji lewicowo-chłopskiej chce zbyt dużo zmienić,
co prowadzi do wypaczenia ca-

łej idei porozumienia w trójkącie. Związkowcy rozważają

nad wyjściem z tego układu.
Podobnie myślą pracodawcy,

zatem pakt padnie i trzeba będzie zaczynać od nowa. Nie

wiadomo tylko kto z kim bę-

dzie paktować...

(DEM.

Ustawa antykorupcyjna

Zamówienia

.

publiczne

Prawdopodobn ie jużnniedługo parlament zajmie się ustawg o zamówieniach publicznych, którą przekaże mu rządobiecał to niedawno szef URM, Michał Strąk. Projekt ustawy
przygotował i zatwierdził rząd Suchockiej. Chociaż nowa
pa jest za zwolnieniem prac nad reformą administracji
i,
uznała jednak, że trzeba szybko przyjąć niektóre z jej rozwiązań, m.in. właśnie ustawę o zamówieniach
publicznych.
„Ustawa reguluje zasady dokonywania przez gminy, państwo, fundacje korzystające ze
środków publicznych, zaku-

pów i zamówień na dostawy

towarów, roboty budowlane
i usługi publiczne. Reguluje
więc zasady wydawania publicznych pieniędzy - zgodnie

z wymogami Wspólnot Euro-

pejskich.
W zamierzeniach jej autorów ma to być ustawa antykorupcyjna, ponieważ uniemożliwi sytuację, że gmina wybiera

strzykawek dla szpitala lub
chce coś budować dla gminy
czy instytucji rządowej, musiała stanąć do publicznego przetargu. Takie założenie umożliwia lepsze niż dotąd wydawanie publicznych pieniędzy przetarg zmusza bowiem do
wyboru firmy lepszej i tańszej.
Ustawa nie obejmowałaby
wszystkich wydatków ze środków publicznych, lecz tylko do
określonej kwoty - jej wysokość byłaby co roku określana
w ustawie budżetowej. Po-

np. do budowy wodociągu ja-

wstałby Urząd Zamówień Pu-

kąś złą firmę, tylko dlatego, że
prowadzi ją dobry znajomy
wójta.
Autorzy proponują, by każ-

blicznych, który m.in. organizowałby szkolenia o zamówie-

da firma - państwowa i prywatna, która ubiega się o zamówienie u niej jakiegoś towaru,
np. sprzętu dla szkoły czy

niach i prowadził ewidencję
wszystkich zamówień publicznych w kraju.
Podstawowym sposobem
zorganizowania zamówienia
byłby przetarg nieograniczony,

ogłoszony publicznie w specjalnym biuletynie dostępnym
dla wszystkich dostawców
i wykonawców. Dostęp do zamówień mieliby jednakowo
polscy i zagraniczni wykonawcy i dostawcy, jednak na początku obowiązywałyby prefe-

rencje dla polskich firm - rząd
określiłby szczegółowo, o jakie
usługi i towary chodzi.
Projekt przewiduje także
okres przejściowy dla gmiń.
Chodzi o to, by zdążyć przeszkolić urzędników w prawie
2,5 tys. gmin. Nie da się tego
zrobić bardzo szybko.
Obowiązywałaby więc zasada, że na początku ustawa objęłaby jedynie środki wydawane przez gminy na zadania zlecone, natomiast stopniowo -

także na zadania własne. Oczywiście, jeżeli jakaś gmina zechce wydawać środki na zadania zlecone i własne wcześniej,
będzie mogła dobrowolnie
„przystąpić” do ustawy jeszcze
w okresie przejściowym.

Krzysztof Laskowski

Str.8

Temat do konwersacji

Słan ciszy
- Wiesz, kiedy mijają święta, kiedy nagle okazuje się, że na razie nie ma nic pilnego do roboty, wtedy nagle osobisty czas powiększa się w zadziwiający sposób. Czy nigdy nie miałaś tego uczucia, że jak masz za
dużo czasu, to nie wiesz jak go wykorzystać?

- Miałam, miałam. Kobieta w kieracie to jest to, do czego przywykłam ja i wiele moich znajomych.
- Jakie to wygodne, dać się ponieść obowiązkom...
- Wygodne? Co ty pleciesz...

- Oczywiście, bo to obowiązki zdejmują z nas ciężar różnych innych odpowiedzialności, na które zazwyczaj nie starcza
nam dni, tygodni, miesięcy, a bywa
że lat.
- Chyba cię nie rozumiem...

Po ldiącj

Wackj
tj

- Mogę wymieniać... Odpowiadasz przecież za swój wygląd, pogodny lub nie stan ducha, że nie powiem o własnym intymnym świecie, który na pewno zaniedbujesz, wprzęgnięta z lubością w kierat.
Kochany, sam widzisz, jaka jestem zmęczona i zabiegana, a jeszcze jest do zrobienia to i tamto...

a zm

27m

ly

Zabrygo
l
ź,

niy,

AT

Obowiązki...

- Czy chcesz powiedzieć,
że ty, ja i każda inna powinna je zaniedbywać, by znaleźć
czas na róż-

ne zabawy, głupstwa i nie wiem jakie jeszcze przyjemności?
- Ależ nic takiego nie sugeruję! Po prostu uważam, że zazwyczaj to, co robimy, robimy bez przyjemności, niestety. My nie chcemy, my musimy. Popatrz
na tę samą czynność, czy tak zwany obowiązek, z perspektywy właśnie czegoś miłego, przyjemności, jak to określiłaś, zaraz zmieni ci się jej trud, smak, charakter i co jeszcze chcesz. Nic nie jest warte tego, byśmy się zamieniały
w gorzkie, coraz starsze i coraz smutniejsze wzory obowiązkowości.

- Ale chcemy być odpowiedzialne, więc nie ma ucieczki od rozmaitych obowiązków, które
owszem, zmieniają się z każdym okresem naszego życia rodzinnego, zawodowego, nawet intymnego. A że z upływem lat stajemy się nieco bardziej smutne, nawet gorzkie... Czy jest gdzieś miej-

sce wesołych starszych pań?
- Nie jesteś jeszcze starszą panią...
-I nie najmłodszą.
- I nie jesteś w gruncie rzeczy zgorzkniała, tylko zadręczasz się obowiązkami, bo ich tak

naprawdę nie lubisz.
- A ty lubisz?
- Staram się. Od czasu do czasu próbuję popatrzeć na nie okiem obcej osoby, zafascynować się zwykłą czynnością, uwierzyć, że sprawi mi ona radość, poza tym, że jest

zupełnie prosta i łatwa.
-Ico?
- Pomaga. Może nie na zawsze, ale jednak. Jest to do zastosowania wdomu i w warunkach służbowych. Nie wiem, gdzie bardziej.
- Tam, gdzie się gorzej układa...
- Chyba masz rację. Tam, gdzie się gorzej układa, albo po prostu tam, gdzie jest mniej
uśmiechu na co dzień...
- Ale żeby o tym pomówić, potrzebny jest poświąteczny czas ciszy?
- Tak, i dobra herbata, i nie do końca zgorzkniała przyjaciółka...
/

GB.

Warto = nie warto
e

Za nami święta, tak bardzo rodzinne,
zawsze pełne

wspomnień. Nie ma zapewne takiego domu, w którym
przy świątecznych przysmakach nie mówiłoby się o domowych tradycjach Bożego Narodzenia, nie wracało myślami do świąt minionych, a także bliskich, których z nami już nie ma. To właśnie te grudniowe
dni sprzyjają
refleksyjnym podróżom w przeszłość.
Czasy babek i prababek
z tej perspektywy widziane wy-

dają się mieć szczególny urok, którego nas, współczesnych,
pozbawiło szalone tempo życia. Dla chwili wytchnienia coraz
łatwiej rezygnujemy z kulinarnych szaleństw na rzecz gotowych wypieków i półgotowych dań, ułatwiających przygotowanie świątecznego stołu. Sztuczną choinkę posypujemy sztucznym
śniegiem i spryskujemy aromatem igliwia...

A chciałoby
się jednak inaczej. Może więc dlatego tak dobrze czyta się w tym okresie wszelkie wspomnienia, zwłaszcza te, które

wskrzeszają świat bezpowrotnie miniony. Świat wspaniałych magnackich rezydencji z liczną służbą, pięknymi powozami, wystawnymi przyjęciami i przekazywanym z pokolenia na pokolenie rytuałem

świątecznej celebry. Świat, który odszedł wraz z wojenną pożogą oraz ideologiczną doktryną nowego ustroju. Świat, który ocalał w powieściach, pamiętnikarskich przekazach, uratowanych rodowych skarbach i we wspomnie-

niach tych, którym dane było przetrwać.
Anna Branicka-Wolska wywodzi się z wielkiego i potężnego rodu. Kiedy wybuchła druga wojna światowa, miała lat piętnaście. W czasie okupacji spotkała
swą wielką miłość. Rozdzieleni z ukochanym po powstaniu warszawskim ślubowali sobie wierność „na zawsze”. Na zesłaniu w dalekim Krasnogorsku Anna, młoda już kobieta, tęskniła, żyła nadzieją powrotu do
Polski i spotkania z ukochanym. Swoje wrażenia, przeżycia, refleksje i wszystko to, co niosły zesłańcom pełne udręki dni, zapisywała w szczególnym dzienniku, nadając notatkom formę listów do ukochanego. Te
listy nigdy nie zostały wysłane, a młodym nie była sądzona wspólna przyszłość. Dzisiaj listy te, świadectwo
młodzieńczego uczucia i ślad najnowszej historii, mają ogromną wartość. Dobrze więc, że się ukazały w tomie wydanym przez oficynę „Tenten” pod tytułem „Listy nie wysłane”.
Pewna jestem , że książka ta w wielu domach pojawiła się jako gwiazdkowy prezent, dając radość ofiarowanym. Jest ona bowiem czymś znacznie więcej niż dokument epoki i nie tylko z tych listów się składa.
Autorka miała bowiem świadomość nieuchronności dziejowych przemian i bolesne poczucie tego, że nic

już nie będzie jak dawniej. Oddalenie od kraju, przeżyte tragedie i realna ocena sytuacji kazały patrzeć na
dotychczasowe swoje życie jak na utracony raj. Ona i jej rodzina, ocaliwszy życie z wojennej zawieruchy,
zaczynała je niemal od początku, utraciwszy wszystko - społeczną pozycję, majątki i przywileje. Młoda Anna w dalekiej Rosji nie miała złudzeń co do wyroków historii i swojej niełatwej przyszłości. Może też dlatego chętnie wracała pamięcią do radosnych chwil dzieciństwa i młodości, opisując ludzi, miejsca, zdarzenia i rodzinne zwyczaje. To wszystko, obok owych nie wysłanych listów znalazło się w książce, jednej

z wielu tego typu (bo teraz po latach przemilczeń arystokracja znowu w modzie), a jednak niezwykłej dzięki oryginalnej kompozycji, licznym' fotografiom i talentowi literackiemu samej narratorki. Jest w tej książ:
ce kawałek historii, jest Polska i miejsca, które dziś stanowią dziedzictwo narodowej kultury i obiekty muzealne, a jeszcze nie tak dawno były czyimś ukochanym, dającym poczucie bezpieczeństwa, domem.

A.J.

Męskie
rozmowy
kontrolowane
Mężczyźni... Zawsze intrygowało nas, o czym rozmawiają, gdy nie ma wśród

nich przedstawicielek
pici pięknej. Czy plotkują o kobietach - tych byłych, obecnych

Nie było rzeczą łatwą nakłonić znajomych do uchylenia rąbka tajemnicy

męskich rozmów. Trzeba przyznać naszym panom, że są solidarni. Nie bez
przyczyny mówi się jednak, że gdzie diabeł nie może... W końcu udało się. A oto
co powiedzieli.
Ich zdaniem, męska przyjaźń różni się zdecydowanie od babskiej. Kobiety są
bardziej otwarte i w związku z tym łatwiej przychodzi im zwierzanie się ze swoich
uczuć i problemów. Wysłuchują się nawzajem, radzą sobie i nie przeszkadza im

na przykład to, że mają skrajnie różne zainteresowania. Męskie przyjaźnie
rozpoczynają się przeważnie od wspólnej pasji - sportu, komputerów itp. Podobne
zainteresowania - a więc jest temat do rozmowy. Nieczęsto zdarza się, że panowie

zwierzają się sobie z niepowodzeń czy kłopotów. Być może męska duma nie

Kolory małżeńskich
rocznic€

* Nie ma nic zupełnie dobrego ani nic zupełnie złego, zawsze tylko
:
lepsza lub gorsza miernota.
* Tylko to, co człowiek bezinteresownie robi, ma wartość etyczną.
* Są ludzie, co mają takiego rodzaju rozum. Mówią bardzo rozumnie o
jakiejś rzeczy, ale robią bardzo nierozumnie, że mówią o niej. —
* Są ludzie, którzy fałszywie myślą, tak jak inni fałszywie śpiewają,
* Miliony dusz powszednich nie utworzą w milionach lat tej idei, którą
geniusz rzuci w jednej chwili zapału.
* Bywają wady więcej warte jak niektóre cnoty.
* Rozum powinien być policmajstrem zmysłów i naturę trzymać na
. wodzy, jak dobry jeździec rumaka.

Pierwsza - papierowy

Druga - perkalowy
Trzecia - muślinowy
Czwarta - jedwabny
Piąta - drzewny
Szósta - żelazny
Siódma - wełniany

Ósma - brązowy
Dziewiąta - gliniany
Dziesiąta - blaszany
Piętnasta - kryształowy
Dwudziesta - porcelanowy
Dwudziesta piąta - srebrny
Trzydziesta - perłowy
Trzydziesta piąta - koralowy
Czterdziesta - rubinowy

* Dowcip musi być jak nabój prochu, w jednej chwili wystrzelić.

Arkuszowych dowcipów nie ma.
* Umysł nasz jest jak kolorowa latarnia, ukazuje nam rzeczy
w świetle

naszego usposobienia.
* Bez majątku wiele do szczęścia brakuje, a z majątkiem jeszcze
więcej do szczęścia przeszkadza.
* Najlepszych aktorów trzeba szukać poza sceną.
ną

Władysław W. Fedorowicz /1845-1918/

i ilka sylwestrowych r

Czterdziesta piąta - szafirowy
Pięćdziesiąta - złoty
Pięćdziesiąta piąta - szmaragdowy

Sześćdziesiąta - diamentowy.

Marianna

pozwala im na odkrywanie swojej słabości. Od dziecka wpaja się im przecież, że
powinni być najlepsi, odważni, osiągać sukces za sukcesem. Zdecydowanie
częściej można za to usłyszeć panów szczycących się swoimi dokonaniami.
I tu dochodzimy do ulubionego tematu męskich pogaduszek. Kobiety... Rzadko
rozmowa kręci się wokół żon i narzeczonych. O wiele chętniej panowie plotkują
oich przyjaciółkach bądź znajomych i nieznajomych paniach. Zdarzają się panowie,
którzy chwalą się swoimi niezliczonymi podbojami. Ci też często dzielą się z

kumplami płanami kolejnego podrywu, podkreślając przy tym własną pomysłowość

i naiwność przyszłej „ofiary”. Tacy, na szczęście, przez rozsądniejszą część męskiego
rodu traktowani są z przymrużeniem oka, zwłaszcza że, jak się to mówi, są mocni
tylko w gębie. Zdarza się jednak, że i ci mocno stojący na ziemi puszczą od czasu
do czasu wodze fantazji. Ale czy możemy mieć im to za złe? Niewątpliwie przecież
te męskie rozmowy stanowią pewien wentyl odprowadzający nadmiar energii, która

mogłaby być wykorzystana w niepożądany przez nas, kobiety, sposób.
Niech więc plotkują, tym bardziej że i nasze pogaduchy nie zawsze są aż tak
niewinne. Czasem też nie warto chyba znać całej prawdy, więc nie podsłuchujmy
pod drzwiami, gdy naszego mężczyznę odwiedzi dobry kumpel.
Ani a

i przyszłych - chwaląc się niezliczonymi podbojami? Czy omawiają wyniki spotkań
ostatniej piłkarskiej środy albo prześcigają się w zachwalaniu zalet jakiegoś

nowego modelu samochodu? A może po prostu dzielą się ze sobą problemami
w pracy? Nie, chyba jednak najczęstszym tematem męskich spotkań są kobiety!

Opracowanie graficzno-techniczne i łamanie Krzysztof Ignatowicz. |

ś

SALON ALICJI pod redakcją Grażyny Bral i Bożeny Żakowskiej.
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Podsłuchane w barze
On I: przystojny, dobrze ubrany 30-latek.

On II: niewysoki grubas o twarzy cwaniaka, też około 30.
Ona: efektowna blondynka, lat 25.
On II przysiada się do stolika, przy którym siedzi On I. Przypadkowe spotkanie
po latach. Przez chwilę wspominają szkolne czasy. Do baru wchodzi Ona. W

pierwszej chwili nie zauważa siedzących w głębi sali mężczyzn.
On II - Ty, niezła laska, co?
OnI- Niezła.
On II - Widziałeś, jak się rusza? Bracie, ale nogi. A tyłeczek...
Ona podchodzi do stolika. On I wstaje, uśmiecha się i całuje kobietę w rękę.

On II wybałusza oczy.
On I - Pozwól, że przedstawię ci moją żonę...

Anja

Znany warszawski fryzjer Laurent proponuje, aby

maluje się skromnie, lecz świetliście, nie mogą być

na sylwestra blondynki wybierały kolor włosów
„białego złota” rozświetlane kosmykami złotego
blondu - podobno ostatni hit w świecie mody
fryzjerskiej. Dla brunetek przewiduję się ciepły brąz
o odcieniu mocnej herbaty z refleksami miedzi. Są

sztuczne. Kolory dominujące to brąz i odcienie
metaliczne - srebro, stal, miedź. Pomadki do ust
matowe, często w kolorach bakłażanów, bordo z

to kolory włosów, które bardzo dobrze komponują

się z syłwestrowymi toaletami.
| Karnawał pozwala nosić nieco tapirowane fryzury,
często z przedziałkiem pośrodku. Włosy mogą
błyszczeć delikatnie posypanym brokatem, w kolorze
srebra lub złota.
Makijaż powinien być w pełnej harmonii z
włosami, a przede wszystkim naturalny. Powieki

refleksem miedzi. Podkład pod makijaż jest jasny,
przezroczysty, delikatny i jak najmniej widoczny.
Pani wybierająca się na bal nie może być zbyt
umalowana i sztuczna - rok 94 to naturalność i

prostota.

”
RAK

Kilka rad dotyczących zasad podawania win na
przyjęciach
i zabawach karnawałowych.
Ogólna zasada to: im lżejsze wino, tym niższa

Lekkie wina czerwone, takie jak Beaujolais mogą

być schłodzone, ciężkie czerwone jak np. Chateauneuf

du Pape. podaje się w temperaturze pokojowej.
Wina należy przechowywać w chłodzie, ale
czerwone wina powinny powracać do temperatury
pokojowej bardzo powoli. Na kilka godzin, a nawet
na jeden dzień przed podaniem można je
odkorkować.

Im drobniejsze bąbelki, tym lepszy szampan lub

wino musujące. Aby utrzymać bąbelki w częściowo
opróżnionej butelce, nie należy jej korkować, a włożyć
w szyjkę butelki łyżkę (trzonkiem do środka) i wstawić
do lodówki.

Str. 9

27 grudnia 1993

najlatwiejsze!

się? - Z

konkurs y

1
Panasonic
w

„A TRILUX
NOW

Y

POLSKI

TELEWIZOR |
|-

Pytajcie

|

DL

TRILUX

w sklepach
Pruszcz

Gd

ul.Bat. Chłopskich 1

ie peso

dedler oferuje:

GALANT
SPACE
PAJERO

„NE
/MARINOX

CRC

EICHE"
CE

sob. 10.00-15.00

ARD

gastronomiczne
PRZEDSIĘBIORSTWO

MARINOX

|HMASM0G]

Canon

KORZYSTNE
RABATY
HURTOWE

74, tel./fax 31-99-43

Sapo WM

Ą

- gałki, klamki mosiężne

RKOWE

BLOKADY

I BIEGÓW |

firm
pik ep jada

:

sprzęt do

%

ee

NIE RYZYKUJ
KUP PEWNY I DOBRY

AKU

R

z

pr.

ar

tel./fax 82-37-29

wodnych

EZ

owym
8959

ejunzs kuj nepy A
bunmAzn dny-

|ayupidoy

SPRZEDAŻ RATALNA
Wystawiamy faktury VAT

bmou

GDYNIA, ul. Bema 18
tel./fax 20-07-62

Najbogatszy wybór,
NAJNIZSZE CENY
GEDPOL

6

oj

Gdynia 81-029
ul. Północna 9A
tel.: 23 40 44
fax: 23 73 58

Gdańsk-Orunia
MIE ef!
(naprzeciw małego

OKNA I DRZWI
zPCW

5-lat gwarancji!
seta (Lt

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

PROSZKI DO PRANIA, RÓWNIEŻW OPAKOWANIACH
A' 15 KG
PROSZKI I PASTĄ DO SZOROWANIA I CZYSZCZENIA
PASTYDO PODŁÓG, PASTA DO MYCIA RĄK BHP
PŁYNY DO NACZYŃ,
SZYB, LIZOL, FOSOL, KRET
MYDŁA, KOSTKI ZAPACHOWE DO WC, PAPIER TOALETOWY
MIOTŁY TYPU "SORGO", KIJE DO SZCZOTEK
WIADRA, RĘKAWICE GUMOWE, WYCIERACZKI
ŚCIERKI DO PODŁOGI, KURZU, OSTRE KUCHENNE I LNIANE
KREMDO RĄK, WORKI NA ŚMIECI (20 - 120 L)
DOZOWNIKI MYDŁA, POJEMNIKI DO PAPIERU TOALET.
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"PANASONIC"

* używane
kserokopiarki z roczną gwarancją
serwis - niskie ceny
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SERWISERYY | HURTOWNIA
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tel./fax 52-23-18.)

z drukarką - 2,1 min!

OKUCIA BUDOWLANE

mieszkaniowe

|80-320 Gd-Oliwa, ul. Grunwaldzka 540

KALKULATORY CASIO 14-miejscowy

m RADIA SAMOCHODOWE
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>

tel/fax 31-77-46
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art. mechaniczne i metalowe
art. elektryczne

43-79-81
43-75-16
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900 - 1250 cm”

1251 - 1500 cm”

powyżej 1500 cm”

GDAŃSKIE

913.000
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2.176.000
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1.600.000

2.322.000
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NA MEISSNERA $

10% OBNIŻKI ZA JEDNORAZOWĄ OPŁATĘ

5% ZA WYPOSAŻENIE POJAZDU
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SZUKASZ KOMPUTERA?

Tt

60% OBNIŻKI SKŁADKI ZA BEZSZKODOWĄ JAZDĘ

W URZĄDZENIE ABS

WIELKA OBNIZKA CEN I!

5% OBNIŻKI ZA JEDNORAZOWĄ OPŁATĘ SKŁADKI ROCZNEJ
DO 15.01.1994
SKŁADKĘ

MOŻNA OPŁACAĆ

- ROCZNIE,

ZAPRASZAMY

KWARTALNIE
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Ze
5
. sob. 10.00 - 15.00

HONORUJEMY ZNIŻKI NABYTE W INNYCH
TOWARZYSTWACH
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5 gmaszynyi urządzenia b

. Sopot, Grunwaldzka 38 a, zx 51-04-07 (biurowe)
Ya
2. Sopot, al. Niepodległości 655 a, zr 51-46-97 (sklepowe)
3. Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17, mx 33-61-33

4
R-1218

:

OFERWEW;

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW CZ
7000 POZYCJI STALE W MAGAZYNIE
NAPRAWY SAMOCHODÓW Śr
|
PONAD 20 LAT PRAKTYKI
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH

GDAŃSK, UL. JANA PAWŁA Ii 20
o TEL.: 57-47-87 W. 108, 57-47-55 W. 305

©

© GDYNIA, UL. MORSKA 81-87
TEL.: 21-70-41

e PASŁĘK,
UL. 1 MAJA 9

e ELBLAG, UL. 1 MAJA 3
TEL.: 32-50-95

g KWIDZYN,
UL. BRATERSTWA NARODÓW 46

Wysokie roczne
oprocentowanie lokat

GNIEW,
PL. GRUNWALDZKI 30

3-miesięczne - 33 %
6-miesięczne - 37 %
12-miesięczne - 42 %

(BUDYNEK GS/

ZA

Bank Budownictwa S.A.
O/Gdynia, ul. Śląska 53

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
83-300 BOROWO, UL. DŁUGA 11

Zapraszamy do sklepu i warsztatu:
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Mir. Hubala 3, tel. 41-38-36

RUSZ DO AKCJI

tel. 211-426
poniedziałek - piątek 8 - 187
sobota 8” - 12%
R-1940
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BUDOWLANĄ sprzedam 31-99-55

DZIAŁKĘ owocowoya
drogo sprzedam, 20-80-

SAMODZIEL NĄ księgo12984/3

SAMODZIELNYCH handlowcGów do hurtowego handlu arty-

wa

mia, Tatrzańska 20, 71-18-29

MERCEDESA 200 D, 85 r. kupę, 47-75:90
OPEL Vectra 2.0i GL, kombi coupe, kat. nowy, metalik, poduszka, alarm, klimatyzacja,
520 mln. Tel. 51-29-33
26940

KUPIĘ działkę budowlaną, uzbrojoną Gdynia, 24-05-24
a

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

PO wypadku kupię, 329-591

w Gdyni, Paprykowa. 12, 290-016, oferuje do
sprzedaży działki budowlane pod zabudowę
jednorodzinną szeregową oraz wolno stojącą. Działki zlokalizowane są w Gdyni - na
obrzeżach osiedla Dąbrowa w Chwarznie.
Koszt t m działki wynosi 200 000,9888

APTEKA w Gdyni-Cisowej zatrudni mgr. farmacji tel. 24-47-79 po 19.00
MA

ART. grafik podejmie prace, 43-50-26

SAMOCHODY osobowe przechowamy przez
okres zimy w ogrzewanej hali, tel. 52-36-68,
8.00 - 14.00
ask

SAMOCHÓD dostawczy lub ciężarowy do 7

ton - kupię, 41-06-78

" OGŁASZAM przetarg na budowę domu jednorodzinnego. Oferty 29435, Biuro Ogłoszeń,
Gdynia, ul. Władysława IV/24

FIRMA zatrudni handlowców, wymagana:

języka angielskiego oraz umiejęt-

FIRMA zatrudni inżynierów elektronikówi in*
żynierów informatyków (język C++) ze znajomością języka angielskiego, minimum 5 lat
praktyki zawodowej. Zgłoszenia osobiste
Gdańsk *Zieleniak", pok. 604, VI piętro es,

Moe

FREZERA narzędziowego Velox Gdynia -

ok

IFA 5 ton, podejmie pracę, skrzynia + przy-

;

MIESIĘCZNIK "The Coastal Times” poszukuje akwizytorów reklam, 51-02-46, 51-16-99 |

A

SKODA - Favorit sprzedaż, komis, serwis,
Przymorze, ul. Arkońska2, 52-12-58w. $u

SPRZEDAM Forda Scorpio, 1991, 1szy właściciel, 23-42-46
10293
SPRZEDAM garaż, u. Sapa
55-79, 17.00 - 19.00

|

ny Dwór 10, 534-998

"AUTO - GLAS GDAŃSK

SPRZEDAM lub zamienię autobus TAM, tel.
82-33-58
a

osobowe, ciężarowe, autobusy, dostawcze.

TRABANTA kupię,tel. 84-55-11 po 16.00,

sługa. Oliwa, Grunwaldzka 487, tel. 52-12-65

UAZ-a i silnik Perkinsa na części sprzedam,

a

samochodowe -

tel. 81-89-87

MŁODY, doświadczenie w handlu, prawo ja*"*AUTO - SZYBY - Jaan.
zdy, biegle języki wschodnie, podejmie ciekaSprzedaż, montaż (supertanie, boczne, jawą pracę. Oferty 35203, Gdańsk, Targ
pońskie) Wrzeszcz 41-49-92, KościuDrzewny
12/14
1
* EK
szki8.
230,
U
* 35203

ORGANIZATORA imprez rekreacyjno-sportowych z grupą inwalidzką zatrudni Klub Reha-

'AUTO - SZYBY - tanio,

WYPOŻYCZALNIA samochodów dostaw-

ic i pogwarancyjne Żuk, Gdańsk Oiwa, i

4
s

BOAZERIA - świerk, sosna, 32-2603

ne, transport, żwir Gdynia, Chwaszczyńska

168 „Presto 29-00-36 Styropian 540 tys/m sześc.
1627
DRUKI akcydensowe, 51-46-61,

LAWETY przyczepy wypożyczam, da

NAPRAWA szyb czoło-

SAMODZIELNEGO pracownika
vadministracyjnego. Wyma-

11205

31111

DZKA spółka zalrydni wykwalifikowa:
e szwaczki, mechanika maszyn, szefa proukcj |. Tel. 475-483, 475: 2:

PLANDEKI, 71-196

i, Gdynia, Świętojańska 9

WYPOŻYCZALNIA

SOLARIA, 31-05-33 wev. 51

IBRAMOWSKI - kanoelańapra:
10 Lutego33, 20-34-71

s.

AGENCJA Pachniewicz
obrót nieruchomościami, 41-12-35

-

5:

APEKS - Agencja Nieruchomości obrót - poradnictwo - wyceny - geodezja.
Matejki 6, Gdańsk - Wrzeszcz, 47 02-22, 47-18-96
10713

2-komorowa, suwnica bramowa, wiata bla-

szana, okucia do stolarki otworowej, tel. 2336-13
:
: 15110

SKLEPY, biura, jek
kcyjne, działki, mieszkania.

hale
Sprze-

ssamocho:

- dów osobowych, 41-04-01, 41- 1693 |

ZNAKOWANIE, r p
AUTOALARMY Car Safe supermodel
'94r. już u nas. Gdańsk, Piekamicza7, 32-

e

CZĘŚCI do „japończyków”.
„Apek” 51-47-41, 82-35-55, 10.00 - 17.00.

wynajem. Biuro obrotu nieruchomościa-

GARBUSA
i części, 9 min, 72-21-79

SPRZEDAM działkę, u. Spokojna, Gdynia, tel. 20-31 "45. 9.00
17.00
kas
"ANTIDOTUM sprzeda domy - Suchanino,
*. Kamienny Potok, 41-06-92
p

IMPORT części samochodo-

wych Procar, Redłowska14, 22-18-42,

KADETT combi 1991, Seat Marbella 1990,
41-02-07
35475

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

ea

"41-24-05 - "LOKUM" G chmiastowy wyna-

wicz
i choroby

'31-68-41 w, 265, ABC kup-

kupno

Terapia bólów. Prof. SzCzuroWiCZ- rozrodczość, ginel
Tel. 20-

najem. Poszukujemy lokali.

WETERYNARYJNE -vizyty|

Uphagena 8, 41 30-40

GABINET chirurgiczny, dr med. Maria, lgnacy Pirski, 52-06-96
23582
GABINET

25-11-1

- POSZUKUJĘ! -

stomatologiczny. Oksywie, Biała 2,

e

GINEKOLOG, 41-19-85

30558

ANTENY, 22-45-05

A Ar

ANTYWŁAMANIOWE rolety
ocieplające, Piekarnicza 1, 32-62-51 w. 208

Ye

LEK. Anna Szczurowicz położnic-

twoi choroby kobiece

o

TRZY - czteropokojowe kupię, 31 9-5

Bema 6/1

21.%-12-

1057

WYNAJEM

przeciwwłamaniowe, 56-22-43

13972

- ALARMY Cerber,
16591

: 52-25-34 (7.00- 14.00)

12803

"sz MINISZNAUCERY poa nerhanpioni, 56-

05-33

NORKI, 56-15-78

21867

p

ODSTĄPIĘ Bar Pizza, niski czynsz, tylkoza

wykup wyposażenia, Gynia, 10 Lutego,
tel.
57-54-17
żeni
ODSTĄPIĘ o
- żywczego, 23-61-44

małego sklepu spo34117

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

=

MEDIN - lekarze specjaliści. Rok założenia
1988. Bezoperacyjne leczenie kamicy żółciowej, nerkowej, prostaty. Zapisy - 51 -05-04. A

- LEKARSKIE

31-44-29

STOMATOLOG

14.00 - 15.00, Heweliusza 3/7

31665

22588

SEKSUOLOG, 23-63-08

32020

DYSLEKSJI, mju

20-46-62 - GARNET alergologiczny, derma
31833

tologiczny.

20-06-11

31-89-53 . 'LARYNGOLOG
- neurolog ia-

WEKTOR

puterowe, 31-67-27

TA

31-89-53, 20-68-16 - LE-

AMERICAN, 53-64-88

sa

32-48-77 STOMATOLOG

- WYNAJEM nic-

szkań, biur, sklepów. Zgłoszenia bezpiatne
:

i

,

tra

23706

52-46-34. WYNAJEM, kupno, sprzedaż. Zgłoszenia bezpłatne

13955

23469

BIURO

Rachunkowe soit

Service. Księgi przychodów i rozchodów,
księgi handlowe, rozliczenia z US i ZUS.
Rzetelnie, poprawnie. Gdańsk - Wrzeszcz,
Kościuszki 2 A, 417-224 w.7
28491

s

KARZ

ABRAMOWSKI - kancelaria pra-

u

domowy.

Wizyty specjali-

stów, dzieci, dorośli EK

wnicza, Gdynia, 10 Lutego 33, 21-89-63

-15987/1

56-38-28 MEDICUS, Opolska 8, sto-

AGENCJA „Gem”, 41-46.93,

matologia - znieczulenia ogólne, protetyka,
USG - stawy, dzieci, dorośli, EKG, lekarze

architekt - obsługa prawna - kupno- sprzedaż - wynajem
- zamiana
15830

specjaliści, gastroskopia

ies

ALCMEDICUS - wizyty, 41-

42-44 - Piotr Stefanowicz - psychiatra,
leczenie problemów alkoholowych, stanów

BIURO Obrotu Nieruchomościami J. Odrzy-

poalkoholowych, esperal

sława IV 34 B/5 róg 10 Lutego), 20-36-22,

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

BIURO Prawne. - Jakub Tekieli-

ALKOSAN.-. Profesjonalne leczenie

wolska. Zapraszamy, Gdynia, Włady-

(10.00 - 17.00)

is

ae

Handel mieszkaniami i nieruchomościami
Przymorze, Dąbrowszczaków 13 (budynek
TKKF), 53-03. 56, 9.00 - 18.00
31044

stanów poalkoholowych, 21-91-36 |

CEF. : sprzedaż, kupno, wynajem mie-

ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protety,

CENTRUM Stomatologiczne Vis-Dent - pó

9767/1

CURODENTAL. Gabinety Stoma-

DIOGENES - wynajem, Piastowska

tologiczne czynne 8.00

przeciw Hali Targowej) 31-69-58

MIESZKANIA,
domy,
działki - Kancelaria Prawnicza „Lex,

22-45-50

POSZUKUJEMY

24348

:

lokalu

handlowego w atrakcyjnym punkcie Trójmia-

sta, 21-63-56

s

RESTUARACJE czyme w pełni |
wyposażone w Gdańsku i Gdyni sprzedam
szybko z powodu wyjazdu z rodziną na stałe.
Oferty 35238 Gdańsk, Targ Drzewny 12/14
35238
ANABELL - SARITTA 24-08-43

24915

ANTIDOTUM sprzeda M-2, M-3, M-4, 41-0692

15838/2

DAM bezpłatnie pokoik z kuchnią za pomoc
w domu. Oferty 31747, Gdańsk, Targ Drzewny 12/14
a

DWUPOKOJOWE Sopot sprzeda pośrednictwo, 41-46-93

15845

JEDNO- dwupokojowe kupię, 31-99-55
28071

- 20.00, również

w niedzielę. Gdańsk, Pańska 6 (na-

30353

Gdynia, M. Focha 31, 20-61-45,

ki, anestezjologii, 41-92-96, 41-85-04 1583
CHIRURG -wizyty 312526 |,

-

10189

DEFANT - zespół implantologii stomatologicznej, Gdynia, Syrokomli 4/5 - przyjmują specjaliści stomatologii ogólnej, protetyki chirurgii szczękowej, pon. - sob. 10.00 18.00, tel. 22-06-26
r

DENS - Prywatny Gabinet Dentystyczny, Długa
67/68. Codziennie
8.00 - 20.00, sobota 8.00 -

14.00. Rejestracja 31-12-58

A

DR Krystyna Zgirska
- psycholog. Psychoterapia, hipnoterapia (nałogi,
stresy, lęki). Gdańsk. Rejestracja 56-56-46 /

GABINET Pomocy Psychologicznej i Psycho-

terani

Gdańsk, Ogarna 72, tel. 32-4214834

GABINET dentystyczny,
51-03-33 - wznowił przyjęcia.

31650

GINEKOLOG, 41-77-92.

GINEKOLOGIA wyjazdy
do kliniki
w Kaliningradzie, tel. 52-08-33

sach

- indywidualne kursy kom-

29491 >

BIURO rachunkowe, obsiuga WAT Przedsiębiorstwo "Pat", tel. 2411-33

8930

BIURO Rachunkowe *Fal-max', księga

zamrażarki, pralki, 52-16.53

CHŁODNICZE - lodówki,
51-70-91 po 14.00 51-47-09
30355

CHŁODNICZE 254651 |
6

25337

DORADZTWO
podatkowe,
księga podatkowa, 51-40-42, 53-13.00
DRUKARNIA.
Studio
Graficzne. BTCh. Przymorze,
ae

le AU

13938

DRZWI przeciwwyważeniowe, kraty,
30246

FOLIE antywiamaniowe PHU „Janex”,

tel. 51-60-22, 53-79-83

3046

FOLIE samochodowe, antywłamaniowe,
56-51-71

wo

HYDRAULICZNE - gazowe „Saub

KOMINKI, nowoczesne, piece przenośne, 22-21-16

e:

25160

KoiĘcI przychodów, VAT, Orgtech, 3131078

KSIĘGOWE biuro, 51-72-41 w.
44

10807

LIMUZYNA 25-40-21

s

20-16-67

zaprasza

na

szkolenie komputerowe

7711

OSUSZANIE budynków, 39-95.38
PARKIECIARSKIE, 32-19.56
PARKIET (wiasny, powierzony), mo-

- podstawowe | (DOS, NC); - podstawowe Il
(Tag, Lotus); - Windows 1 (podstawy); - Windows
2 (Word, Excel); - Ventura Publisher,

zaika. Układanie, cyklinowanie. „Maan” 5794-72. Gwarancja
e

FIZYKA, 41-91-49

31904

PRALKI krajowe, zachodnie, 20-4828869

15861

PRALKI 32-80-10

KURS ,B”, 48-72-83, 41-50-92

KURS prawo jazdy wszystkie kategorie "Cre-

do”, 32-82-18
KURS B, 41-21-82, 32-49-71

KURSY- księgowych - sekretarek - maszynopisania- olODDK 2:02 kasjerów

walutowych.
wew. 34, 68

ODDK 26-30-32, 41-12-31
Ae

KURSY maszynopisania 'Żak,
tel. 31-41-15 w. 30

SA

zau
"REKLAMY świetne, A AISZONA
szyldy, napisy, wykonuje Studio - Reklama
51-26-95

23613

ime ser-

wis (bez VAT-u) 32-37-30, 23-51 -04

37-34-27 - HYDRAULICZNE

PRALKI, 22-29-38, 23-74-27

26606

PRALKI, 56-22-47

30423

PRALKI, 20-99-84, 23-56-30

29551

PRALKI, 32-51-19

28120

PRALKI, 56-15-15

23610

PRALKI, 56-86-72

28307

PRALKI, 56-61-11

Y

kominowe zabez-

pieczające przed zawilgoceniem komina (olejowe, gazowe ogrzewanie), 52-42-52

pk

ŻALUZJE

pionowe, produk-

cja, montaż, 10 iat gwarancji, Gdańsk, Polanki 110, 52-37-36
EJ

ŻALUZJE pionowe, poziome, 31-4623607

ŻALUZJE producent Hanies

Wielkopolska 154, 22-48-97, 24-28-56 26347
BIURO rachunkowe Oliwa, Derdowskiego 26,

52-24-38

27548

BiuRo tłumaczeń, 53-34-08

31125

I.

óYK INOWANIE, 83:14:09.

|.

CYKLINOWANIE, 37-221
CYKLINOWANIE, 52-16-69
CYKLINOWANIE, 53-18-40

A

ś

DOMOFONY 43-22-20
DOMOFONY, 25-55-10

DOMOFONY; 57-24-41

jazd, 52-44-60

a.

23704

TELENAPRAWA, 32-28-17 me
gwarancja, 22-24-96

34022

30195

30194

30006

i

30934
26484
35651

ELEKTROINSTALATORSTWO, 51-69-05
ELEKTROINSTALATORSTWO, 20-43-44
ELEKTROMONTERSKIE, 533-141

FIRMA Parkietus, 51-26-04, układa
parkiet (własny, powierzony). Rachunki.
Gwarancja. Najtaniej.
2
GAU „Logos” s.c. Prowadzenie ksiąg
podatkowych. Ewidencje i rozliczenia
VAT. Zakładanie firm. Obsługa kompleksowa, tel. 47-19-94, 47-27-79
"GAZOWE, 32-28-30

GAZOWE, 53-71-22
GAZOWE, 32-73-68
HYDRAULICZNE - gazowe, 32-73-88
HYDRAULICZNE, 32-86-97
HYDRAULICZNE, 32-58-94
HYDRAULICZNE, 23-70-61
HYDRAULICZNE, 31-84-02

HYDRAULICZNO gazowe, 53-09-27

TELENAPRAWA bezplatny do-

26492

ELEKTROINSTALACYJNE, 32.51-24 |
ELEKTROINSTALATORSTWO, 41-0941_,

39-92-65

TELEHELIOS, Neptun, inne, 23-05-95, 52-02-78
w

27822

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-5171, 24-81-87
31233

HYDRAULICZNE, 51-96-38

TELE-Colormat, Neptun,
inne, 32-37-30, 23-51-04
a:

27903

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-5395
>
24162

ROLETY antywłamanio-

IE

27014

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 23-57
53
24347

HYDRAULICZNE, 31-34-38

montaż. Marlux 51-12-51 w. 233

27556

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 52-3519
aiAA
27560

Ser

ROLETY zabezpieczające, produkcja,

26254

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 56-8519
27562

PROJEKTOWANIE, konstruk.

9052

13866

CYKLINOWANIE, 25-29-35
CYKLINOWANIE, 53-63-85
CYKLINOWANIE, 57-26-19
CYKLINOWANIE, 56-01-95
CYKLINOWANIE, 41-73-23
CYKLINOWANIE, 26-84-95
CYKLINOWANIE, 32-62-10
CYKLINOWANIE, 32-06-10
INOWANIE, 20-741

cja, architektura, 53-34-08

TELENEPTUNSERWIS,
13989

WKŁADY

HYDRAULICZNE, 43-17-10

TELENAPRAWA 23-52-42

*ANTENY, 31-65-27
*SONY - TV - video

27300

we, ocieplające - 'Sohns-PoV,
31908

ZDZ Gdynia organizuje kursy: księgowość
„Li Il, piot wycieczek, studium inspektorów
bhp, komputerowe, kucharz - kelner, uprawnienia SEP, energetyczne, spawalnicze oraz
inne zlecone, tel. 20-92-03

PRALKI, 32-55-21

30474

KURSY; bhp - szkolenie podstawowe, okresowe, operatorów żurawi, koparek, spycharek, ładowarek, kafarów, pomp do betonu,
węzłów betoniarskich, sztaplarek, suwnic,
spawania, palaczy c.o., kierowców B, przyuczające do zawodów budowlanych. Ośrodek
Szkolenia, Oliwa, 53-10-30
27415
MATEMATYKA, 57-60-78

23585

15865

s

stpol” profesjonalne, 31-41-48, 21-89-63 5:

CYKLINOWANIE, 53-09-40

lodówki,

12440

38-42-38

31145

CHŁODNICZE

71-10

tel. 31-96-23,

USZCZELNIANIE okien, 10 lat

CYKLINOWANIE bezkurzowe 32-14-97 27922

BCI organizuje kursy: komputerowe, księgo-

CENTRUM Edukacji Związkowej NSZZ *Solidarność”, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24,

28423

USZCZELNIANIE okien,
56-88-36
jk

przychodów i rozchodów, rozliczamy VAT,
prowadzimy ewidencje VAT, 32-56-67 ei

MONTAŻ - autoryzowany serwis Za
mików: Gerda, Abloy, Ewa, Assa-Solid
i innych. Lares, Gdynia, ul. Świętojańska %,

wości, sekretarek, maszynopisanie, tel.21-

UKŁADANIE, cyklinowanie, lakiero-

rachunkowe, tel. 53- „poziome, pionowe, nawierzchniowe, Gdynia,

27-02 Gdańsk, Piastowska 135

KURSY komputerowe nfomer, 31-07-34

UBEZPIECZENIA OC-TUK najtaniej. Wrzeszcz, Grunwaldzka 127 („wysepka”), 41-04-54 (9.00 - 17.00)
ds

rolety, drzwi harmonijkowe, produkcja, montaż, Gdańsk, Rajska 31-31-23
15832

48-55-50

34 m, centrum Gdyni, telefon, możliwość biura: sprzedam, 211-460
EN

gielski, niemiecki, 21-15-84 - Gdynia, Pomorska 29/13
z

ŻALUZJE pionowe, markizy,

KRATY drzwi, zabudowy, ogrodzenia,

a

TŁUMACZENIA przysięgłe - an-

psią
BIURO tłumaczeń
popiejska 26, tel.

nitas” 57-49-59

SEKSUOLOG, 41-52-29

8.00 - 19.00. Laseroterapia

26415

7, 52-12-46 w. 260. Zgłoszenia bezpłatne

KOMPUTER Atari 1040 STF + + monitor SM
124 oraz Atari 520 STM z oprogramowaniem,
tel. 47-85-15
po 19.00
31917

8.00 - 10.00, 16.00 - 18.00, tel. 52-30-44

28794

TELEWIZYJNE, 53-51-01, 57-0471, 20-32-78
m

AUTOALARMY, alarmy 23-12.09 |

ogrodzenia, 32-45-57, 41-86-43

gniarskie przyjmowanie zleceń godz.

16196

21-96-12 POSZUKUJĘ mieszkania | byc

A,

MEDEOR s.c. - usługi pielę-

mieszkanie lub lokal nadający się na działałność handlową - Gdynia centrum lub
Wrzeszcz, 81-660 Gdynia5, skr. 73

GARAŻ blaszany, używany tanio, 53-12-50
HURTOWNIA szkła gospodarczego | szklanki, - kieliszki (szampanki i inne), wazony, - patery, - dzbanki, - inne, Gdynia, Nowogrodzka21, tel. 21-83- Ta

najmę, Cisowa, 23-14-20

TELEWIZYJNE, 20-21-52

WIDEOFILMOWANIE chi-

65-49

MAŁĄ przychodnię dla zespołu lekarzy od-

ZAMIANA mieszkań. Teleoterty 31-31-53,
Sprzedaż - kupno. mieszkań, nieruchomości,
ZAMIENIĘ własnościowe, 97 m kw., trzy poGdynia, Abrahama10 | |
10533
kojena dwa oddzielne,tel. 41-29-70 31916
21-09-95 - FORUM, domy, mieszkania, ZAMIENIĘ M-1 Witomino, M-3 Karwiny na
działki, kupno, sprzedaż, zamiana. Gdynia,
20-98-93 KANCELARIA „into'.

skie, przestrajanie. 41-20-10, 41-17-95 NE:

ATESTOWANE zanki, drzwi

DRZWI ;szedwinanwe kraty,

LOGOPEDA, 41-52-29

A

26411

TELEWIZYJNE radzieckie, pol-

gwarancji, 47-67-10

DEZYNSEKCJA, deratyzacja,

. Gdańsk, Aksamitna 1, rej. tel. codziennie

69, 25-21-97 - bezpłatny dojazd

pieczenie mieszkań, drzwi dodatkowe, zamki,
56-88-36
dza

51-87-59

KRZYSZTOF Szkarłat specjalista
urolog, konsultacje, USG, oystoskopia.

TELEVIDEOSERWIS, 32-81-

wanie parkietu, 41-16-72

nie, 21-91-04

i

14.00
- 16.00, 41-10-19

30557

CYKLINOWANIE - akierowa-

GABINET pielęgniarski, 41-29-58

SPRZEDAM pilnie okazja! Komfortowe, stare
budownictwo, centr. Gdańska, 2-pokojowe,
68 m kw., z balkonem, Il piętro, telefon, gaTaż, e 47 TY
35651 i

'52-57-05 - POSZUKUJĘ mieszkania

aa

BADANIA lekarskie, wstępne, okresowe, kierowców oraz inne, lekarze: przemysłowy, internista, reumatolog, neurolog, psycholog
i rehabilitacja. Przychodnia Lekarska "Senior”, Gdańsk, Wały Piastowskie 24, 384302, godz. 10.00 - 18.00
i

28076

30308

ANTENY, 31-36-64

BIURO

APARATY słuchowe, dobór, serwis, 32-4187
AJ

SPRZEDAM sklep w Centrum Handlowym

s

6

ZEZ - naświetlania, ćwiczenia, Wrzeszcz,

- Sukces 30 m kw. Tel. 24-87-74, 96-26-74

- wy-

26821

STOMATOLOG, 41-43-10 :
domowe, 56-89-56

28545

32-48-94, 52-43-11, raty

23. Echokardiografia, USG brzuszne, gine-

18-11

30420

ANTENY, 51-40-47

AUTO

PSYCHIATRA - wizyty, 31-5820,

kologiczne, Jed urologiczne, Szyi,
piersi. Gastroskopia,EK
psje, zabiegi ER
laryngologiczne.

SKLEP 50 m kw., wynajmę, możliwości innej
działalności, 25-09-06
A

- ARTDOM

- sprzedaż

HA

SALON
Medycz ny d
Kreps Gdynia, Starowiejska

SKLEP spożywczy dobrze prosperujący Gdy
nia, ul. Morska odstąpię, tel. 27-08-01 e

*24-93-83 - WYNAJEM "Astra" a

'51-53-19

|

28075

SKLEP kupię - wynajmę 31-99-55

Tw

ołożnictwo
obiece- przyjmuje

17.00, 41-25-93

34122

SKLEP sprzedam - wynajmę, 31-99-55

eli

*24-37-30 - POSZUKUJĘ mieszkania

ee

ANTYWŁAMANIOWE zabez-

Wrzeszcz, Hallera 17, wtorki 14.00, czwartki

POSZUKUJĘ magazynu - hurtowni do 100
m, Gdynia, Sopot, 24-05-24
34031

15, (10.00 -

ia

PROF. Andrzej Boze:

POSZUKUJĘ kawalerki z telefonem, tel. 7250-99
|
35962

szkań, nieruchomości, lokali użytkowych. Oliwa, Czyżewskiego
38, tel. 52-50-41 w. 291

KONTENER używany, 40-stopowy, tanio, tel.

FIATA 125.p, 1981 r., sprzedam, 56-51-71,

mi Lokum Ltd. Gdańsk, ul. Raj| ska 12; 31-38-30
23002

*37-43-56 - MIESZKANIA pilnie po-

FIŃSKIE piece i akcesoria do sauny
Fin-House Ltd. Gdańsk,ul. Gryfa Pomorskiego 4 B, tel. (0-58) 52-74-00 .
w

HYDRAULICZNE, 39-97-27 oe
kanalizacji
Pow
riy

AUTO - ZŁOM Mosty, skup gotówką, tel. 7912-35
Spe
2576

i ky dzierżawa. Mieszka-

nia, domy, działki. Kupno - sprzedaż-

|

WYPOŻYCZALNIA samocho. |
dów dostawczych, tel. 47-99-24
6

62-58:59w. 10

styczne, Chełm, Biegańskiego
43 C

PAWILON, przeznaczenie na biuro, hurtownię, małą produkcję - odstąpię. Gdańsk 5,
skrytka 133
35231

AKME
- pośrednictwo, 51-26-41

ELEMENTY z drewna bukowego, suszarnia

dów dostawczych, mikrobusów Tex, W,
Mercedes. 41-24-30
24964

WYPOŻYCZALNIA

12807

DYSKIETKI, akcesoria komputerowe, filtry,
hurt, zaopatrzenie firm. Atemor Gdykasety,
+ nia, Łużycka 10, tel. 24-26-06
„10575

dów dostawczych, 41-39-24

wnicza, domy, działki, mieszkania, Gdynia,

:

BOAZERIĘ, 57-54-31 |
e
CEGŁĘ z ransportem, 27-05-18 wieczorem

?

WYPOŻYCZALNIA osobowe,
lawety, 25-14-92
u
WYPOŻYCZALNIA samocho-

32153 - :

|,

SCHODY strychowe, producent, 52-

I WYPOŻYCZALNIA SamochoNIERUCHOMOŚCI
dów JW, 52-36-23
20483
2-25 DOMY; szk Kawolaia Prawnik WYPOŻYCZALNIA saocho2a
Gama
wo
Obsługa
|

|

05-46

24345,

mieszkania, nie-

31031

ków - Automar, 52-45-79

WYPOŻYCZALNIA ponezó

26837

mo

RYNNY, wentylacje itp. "Fakmar, 3256-67
e.

19150

ZATRUDNIMY szwaczki, 57-15-15 Ye
ZATRUDNIMY akwizyorów, te. 4

0384
podłogowe,

OVERLOCKI, 52-34-79

śBiast” - osobowe, dostawcze, 52-26-

e.

grzewcze, grzejniki,

WYPOŻYCZALNIA Żu:

33

Czynne od 11.00. Badania specjali-

ODNAJMĘ M-2 Przymorze, tel. 31-90-7735512

10119

deski, parkiety, bary, 52-16-32

WYPOŻYCZALNIA Żu-:
ków, 57-61-94 |

SZUKASZ pracy, brak Ci pieniędzy- zazwoń.
Zdążysz Zarook! zrobić prezent so-

LOKALE

*Qlko”, Sopot, al. Niepodległości 648,

MATERIAŁY

samochodów
z gwarancją ASO 11, Gdynia
Orłowo, al. Zwycięstwa 175, tel. 22-13-36,
22-16-53
TRZ

400 - 600 tys. 32-08-67

dobór, wykonanie, soczewki kontaktowe.

OBCOKRAJOWIEC kupi sklep - pomieszczenie na Starówce Gdańsk, tel. 52-49-26 31748

30053

32-69-58 KUPIĘ dwa mieszkania lub
dom
c

LISTWY
' 51-47-96

SAMARA Tawria - sprzedaż nowych

SPÓŁKA kanadyjska Poszukuje młodych,
ambitnych osób do 35 lat którzy chcieliby
woje p zmienić na lepsze, zarabiając

OKULIŚCI. Optyk. Okuay -

szenia bezpłatnie, 52-31-07

FRYTKOWNICE, rożna,
grille, opakowania jed51-54-07

27859

OPEL Corsa 1,0, prod. 1993r
25 000 km, cena 125 mln, tel. 23:
00-25w. 20, 71-02-94.
U as

znajo-

- 18.00, Wrzeszcz, Uphagena 8, 41 30-40

NAJTAŃSZY wynajem 500 O00. Zgło-

23-60-16
Ar:PILNIE!!! sprzedam mie-

norazowe - kubki 1

EO

- wych21-81-47

29499

CEMENT, ogólne materiały budowla-

Myjnia Karwiny.
19829 .
LAWETĘ wypożyczam, 41-24-30,

EE:

30469

86

holownicze osobowe,

59-72.

A:

BOAZERIA
-55 - 80 tys. tel. 39-93-

dostawcze Fw Chwaszczyńska 7, Auto

SAMOCHÓD dostawczy, wolny czas, 41-48-

- MIESZKANIE wynajmę, tel. 53-56-16

TELEFON62 ...Tel 320956 |

Zgłoszenia erp
be

ANNTENY, 23-12-30, gwarancją,

- USG,

Visus - dzieci, dorośli, codziennie 10.00

MIESZKANIE Kupię (do 3 piętra), 51-3745
30671/1

s Zana Wz r: yna Nau

nowych samochodów z gwarancją ASO 11,

si

73-77 DOMENA

IBM, raty, 31-83-43, Gdańsk, Rzeźnie:

edaż,

Gdynia-Orowo, al. Zwycięstwa 175, tel. 2213-36, 22-16-53 — |
AS

PRZYJMĘ fryzjerkę damską, Zakład Fryzjer-

TELEFON 32 ... Tel 20,

szukuję!!!

NORD-MEDICA

OKULISTYCZNA Poradnia

mienię na dwa mniejsze. Warunki do uzgodnienia. Gdańsk, Jaskółcza 5 m 3
esz

JARKOMET - metale kolorowe, tel.
24-42-21

a

ALARMY, 56-33-74

z wyjątkiem wtorku 15.00 - 18.00, 41-65:82

MIESZKANIE kwaterunkowe 70 m kw. za-

Zgłoszenia bezpłatne

ALARMY - ubezpieczenia, 53-29-77

0, środy 14.00, 41-25-93

CITROEN - kontyngent 94, sprzedaż

HAKI

sza, 31-83-43, Gdańsk, Rzeźnicka 2

37-43-56. „Zieleniak” (10.30 - 18.00).

KRĘGARSTWO. Gabinet lekar-

ANTENY - 3291-31

odnajmę dwupokojowe,

10180

ski, Rwy, bóle głowy, korzonkowe, drętwienia
kończyn, 41-90-63
MIS

rowy dobór szkieł, soczewki kontaktowe,
Wrzeszcz, ul. Wajdeloty 12/13, codziennie

MIESZKANIE 3-pokojowe, 70 m kw. w Gdyni
zamienię na większe: Tel. 20-79-63 po 1900

"ARTUS - niem 37-42-91,

28025

ALARMY, 37-06-89

ANTENY, 52-30-30

MAŁŻEŃSTWU

KONTENER
40” chłodnię (uszkodzony), tel.
48-73-31
12825

taż) - Raty

OKULISTA Aicja Jettmar - kompute-

s

M5(4 pokoje), komfort, telefon, garaż,
w Starogardzie Gdańskim sprzedam (330
mln). Kontakt 0-6763 25-69
A

ORpŁerowy Nous" pia

27437

KUPIMY mieszkanie, 21-69-64

umeblowane, telefon, Sopot, 23-05-95 u

"KOMIS

TELEVIDEOSERWIS, 53-1271 w. 46, 56-33-74
o

SERWIS. Anteny sat. (sprzedaż, mon-

ANTENY 41-89-97

M-4, komfortowe, Gdynia wynajmę, 71- -29-49

YORKSHIRE Teriery szczenięta. Gdańsk,
Fundacyjna 8/5, za zajezdnią Łąkowa e

82-33-32 TELEVIDEO-

EKG, gastroskopia, porady, Sopot, 51-05-04,
Kościuszki 58
A

M-4 odnajmę Suchanino (0-69) 35-23-98,
9.00 - 17.00
as

TANIO sprzedam dużą palmę Phoenix 2007-41
29616

INTERNISTA - wizyty domowe, 53-

KUPIĘ strych do adaptacji. Oferty 35202,
Gdańsk, Targ Drzewny 12/14

M-2, Karwiny, osobie samotnej wynajmę, tel.
21-97-75
ae

STRUGARKA 4-stronna, bota 120
i 40, formatówka i inne, Gdańsk- le
57-59-53, fax 57- 94-80
9900

"KAWALERKI

AUTOHOLOWANIE, 32-63:58

Sa.

:

opi zy Ania
Aa

AMERYKAŃSKA, dachówka bi-

zamiana. Raty 53-19-61 A. kie

ski Kazimierz, Gdynia, ul. 10 Lutego 3, tel.

;:

ZAL

AUTOALARMY Piranha,
Gdynia 21-12-00, Gdańsk-Wrzeszcz 41-0031 w. 57, Tczew 31-40-03
A

ar

ka

no, sprzedaż, wynajem,
zamiana, Długi Targ 1-7, 9.00 - 17.00

12986

- gotówka, 43-50-60, Brzeźno, Uczniowska52

PRZYJMĘ rzeźnika, 24-20-29 po 20.00 |.

prawna:

A

NEXUS. elle

15823

PRZEDSIĘBIORSTWO zatrudni pracowników ogólnobudowlanych,
oraz ślusarzy z aktualną wizą p.o. lub podwójnym
polsko - niemieckim, tel. 4306-87
11045

ien

13891

Szczecińska,
tel. 52-25-34

KUPIĘ M-2, 56-87-51

KWATERUNKOWEGO pokoju szuka samot.
ny (odstępne), 22-02-30
As

SPRZEDAM pawilon dr
za
na
dworcu PKP Gdynia. Oferty 29618, Biuro
Ogłoszeń, Gdynia, ul. Władysława N24

e

ŻUK diesel - benzyna, części zamienne
ruje sklep "Poltransu” oraz usługi gwarancyj

52-12-65 w.

-

SPRZEDAM dom wolno stojący o pow. 750
mkw. atrakcyjnie położony, tel. 41 194,

!" Wrzeszcz;

pojazdów, Mul-T-Lock, Oli-

AUTOHANDEL

SKLEP komputerowy - najniższe ceny Gdynia, | Armii
WP - Golden Market
ry

I

ZNAKOWANIE, tel. 47-74-14

AUTO-ZŁOMOWIEC. Skup,

PRACA chałupnicza dla kobiet i mężczyzn
pracujących i bezrobotnych, nie wymagane
kwalifikacje, wysokie zarobki. Próbki materiałów i umowę wysyłamy pocztą. Zgłoszenia
kierować
pod adresem Firma „Con-Tim” 31-

y język Akku i ike

w. 50

- ALARMY, centralne za-

Fa

12991

28137

4349

mki,

PRACA na miarę twoich możliwości i zainte- resowań. Kursy komputerowe. Możliwość
prz
, ustawienia się na właściwej drodze. "Electroimpex" Gdynia, ul. Helska 8, godz. 9-15
als

.

* WYPOŻYCZALNIA samochodów, 31-86-31

AC - Ubezpieczenia "Warta" u klienta, 41AUTO

52, 41-39-73

i

47-67-64 - KUPIMY 126p dziesięcioletnieliL,

52-29

21-88-14

WYPOŻYCZALNIA samochodów osobo-

240 D, powypadkowy, 72-13-01 w. 528 ika

POWAŻNA firma zatrudni sekretarkę ze zna-

PRZYJMĘ zlecenie, 41-29-94

czych „Nava”, 39-02-20 w.24

126p, 1991 sprzedam okazyjnie, przebieg
18,5 tys. km, tel. 31-53-97
31847

POMOGĘ w nawiązaniu kontaktów handlowych z Litwą i obw. kaliningradzkim. Oferty
35204, Gdańsk, Targ Drzewny 12/14 1,

829 Kraków 31, box 121

dy. Oferujemy raty, leasing. Pojazdy
na placu

RA

dm

port

UWAGA! K 8x J Automobile

A

34148

FAMA

TELESONY, ine, videonaprawy, 23-05-95, 52-02-78
W

INTERNISTA - wizyt, tel. 41-3102, 24-89-87
JA

KUPIĘ mieszkanie około 30 m kw. Wejherowo - Gdynia, tel. 72-62-50
28563
KUPIĘ mieszkanie, 31-41-48

7-23-83 - WIDEONA:
WA, roczna gwarancja
35083

Ak

42-59

34145

ZŁOM kolorowy, 51-12-88. Posiadam trans-

są ubezpieczone, drobne naprawy
I mycie silnika gratis. 23-42-46
os

we, dostawcze, lawety, 23-79-65

RATLERKI, 71-00-99
ROTTWEILERY, 81-11-69

przyjmuje do sprzedaży wszystkie samocho-

WYPOŻYCZALNIA - osobo-

OSOBA do prowadzenia domu
w kraju i za
granicą 81-660 Gdynia 5, skr. 73
Św

A

Jedności Robotniczej 223 (Eltor) Gdy-nia 20-49-77, Kapitańska4
ne
Gdynia 23-68-88

biltacyjno„ Wymagana
duża operatywność: 51-74-76
10077

Ml 2ita

SPRZEDAM 126 p, 86/87 r., tel 22-21-10

Szybki, profesjonalny montaż, fachowa ob-

OPIEKA nad chorym w Niemczech, tel. 5684-02
c

35094

"AUTO Szyby Przynorze, Czar
- szyby

Sia

azs

I

SIERRĘ XII.82, sprzedam lub zamienię, 5393-33

UWAGA iirmy! Teren 1,5 ha, pomieszczenie
biurowe, 5 numerów telef. hala produkcyj.magaz. 400 m kw.; 3 garaże, budynek gospodarczy, dworek do remontu, ceńtrum
Wrzeszcza, własność hipoteczna- Sprzedam, tel. 57-54-17
11035

ność negocjacji, zgłoszenia osobiste, Gdańsk
"Zieleniak', pok.
604 VI p. lub tel. 37-47-45

:

REFLEKTOR i lewą lampę tylną do Nissana
Sunny 1988, kupię, 31-63-35, 52-71-96

MŁODZIEŻOWA Spółdzielnia Mieszkaniowa

AKWIZYTORÓW drzwi dodatkowychna
dzo dobrych warunkach, tel. 23-22-49 |,

! oka

nice, taczki, wiadra ocynk, - giętarki do rur,
giętarki zbrojarskie, nożyce do prętów, agregaty tynkarskie, wiertarki stołowe, pompy, inne urządzenia budowlane i warsztatowe również komis, 31-02-54, 31-39-11 Gdańsk

GINEKOLOGIA, testy ciążowe,

porady, 51-33-68

29848

KAWALERKĘ w centrum Gdyni sprzedam,
26 m, parkiet, balkon, cena 200 mln, tel. 2003-57

PPH „Żuławy” oferuje - betoniarki, nagrzew-

stem naprawy nadwozi Autorobot, bezgotówkowe rozliczenia PZU, korzystne rabaty, Ru-

nie-

DZIAŁKI budowlane sprzedam, 72-82-61.

kułami przemysłowymi. Tel. 32-98-54 AA

czepa, tel. 32-85-24

KUPIĘ FSO, Polonez, 53-61-66

DZIAŁKI budowlane Gd. Klukowo, 8 km od
Gdańska-Wrzeszcza. Wiad. tei, 475-519 A:

obsługi komputera.

Dąbrowa, Lubczykowa 4

RA

R-1703

LAKIERNICTWO blacharstwo, ramowy sy-

- DOMKI letniskowe - kioski, tel. 32-52-66
167

PARADIS zanuórpanie,
i 51-4940,.

e

ak

46-19-85

KAWALERKĘ sprzedam, tel. 32-28-86,

6 dzwonić
13.00

PODŁOGÓWKA, boazeria, tarcica, 31 06:38

KUPIĘ naczepę, ciągnik siodłowy, Warszawa

. z

DOM kupię 31-99-55

MODYSTi KĘ
uczernicę, 51-07.94
5546
ze znajomością

8686

13956

=

AGENCJA
na. 87-81-38 Gejsza | zanóia

uszkodzony, 53-02-12

>

wynajem. Zapraszamy!

51 36-92 AGENCJA zatrudni panie,

OWCZARKI niemieckie, 74-13-52

KUPIĘ zachodni do 100 000 000,- również

ARG Biuro Nieruchomości, Gdynia, ul. Starowiejska 17/5, tel. 21-95-42, kupno, sprzedaż,

27977
28343
29157
29157/1
28336
30912
26877
31657
27816
28323

s1860

HYDRAULICZNO-GAZOWE, elektryczne,
72-62-64
34026
KAFELKOWANIE solidne, 82-25-58
KAFELKOWANIE, 56-15-78
KAFELKOWANIE, 53-44-85
KOMINKI, 23-33-69

35225

zee
20654

23735 |

KRATY- ogrodzenia - zabudowy, 52- 03:64.
KRATY, zabudowy balkonów, 48-76-55 e
LODÓWKI, 32-51-19
MALOWANIE solidne, 53-92-32

aS
28210

27 grudnia 1993

Str. 12
WYKONUJĘ ścianki działowe, sufity z płyt ipsowych, tel. 32-94-24
35206

TELENEPTUN, 21-89-57

MALOWANIE tapet, struktura, remonty biur,
mieszkań, tel. 25-18-30

17342

25775

TELEVIDEOSERWIS, 32-81-69, 25-21-97 -

bezpłatny dojazd

MALOWANIE - tapetowanie, 51-04-73 ak

TELEWIZYJNE, 31-85-23

ŻALUZJE, 24-35-66

27941

TELEWIZYJNE, 53-51-01, 57-04-71

26627

TRANSPORT międzynarodowy, 310-400

MALOWANIE, tapetowanie, stropy podwieszane, układanie kasetonów, 23-67-19 dą
MASZYNOPISANIE komputerowe, 52-42-99

TRANSPORT 1,5 tanio, 53-41-98

MONTAŻ drzwi zamków, 53-64-03

TRANSPORT 5 ton, tel. 32-85-24

31687

OGÓLNOBUDOWLANE - remonty komple-

29386

27599

TRANSPORT, 57-70-96

28187

TRANSPORT, 23-83-59
POSADZKI, zbiorniki, 21-18-88
TRANSPORT, 48-51-83

TRANSPORT, 53-60-98

ama

PRZEPROWADZKI meblowozem, 51-53-54, _
11.00
- 19.00
TRANSPORT, 24-09-06
26635

PRZEPROWADZKI, transport, 57-12-68, 57.

Morska 171

"LOMBARD - samochody, RTV, złoto, Sopot, al. Niepodległości 743, tel. 51-15-

31144

30269

PRZEPROWADZKI, 56-40-68

50

22598

35012

PRZEPROWADZKI, 57-90-33

21483

UKŁADANIE, cyklinowanie, 32-40-44
13975

PRZEPROWADZKI. Transport, 57-93-45, 5370-58

STOLARSKIE
- schody, 3297-29

|

STOLARSTWO, 21-12-89

VIDEOFILMOWANIE, 56-85-19

TELE - Golormat, Neptun, in28038/1

nia, 10 Lutego35, 20-47-77

24163

LOMBARD

VIDEOFILMOWANIE, 23-72-59, 56-83-95
34074

35081/2

samochodo-

Wy Gdynia, 20-39-24

a

LOMBARD - samochody -

WIDEOFILMOWANIE, 32-40-13

TELENAPRAWA Sony, ine video

32-37-30, 23-51-04

35555

CENTRUM - Lombard Góy-

27561

VIDEOFILMOWANIE, 56-53-95

TELEHELIOS, Neptun, Sony, inne, ideonaprawy, 52-02-78, 23-

przyjmujemy wszystko - Gdańsk

28610

27680

05-95

TURYSTYKA — |
ASS

pożyczki pieniężne, vis-a- vis dworca PKP
WIDEOFILMOWANIE, 41-74-54

Wrzeszcz, 41-24-32

28038

11090

Najtańsze, komfortowe

przewozy cudzym samochodem, autokarami,
mikrobusami. Wczasy zimą. Kursy językowe
- Anglia, 374-406, 374-664, "Zieleniak”. 14746

(róg

Ta

|.

si

piwne nadia

są mln z: dla klientów indywidualnych

Dla lokat w kwocie od 500 min zł
istnieje możliwość negocjacji oprocentowania

HI SOLIDARNOŚĆ
M Gdańsk

c

SOeJaeji

J

Pawła

ZAPRASZAMY

|!

Hi11

Aluminium

ea.
Stal nierdzewna

'a'ala)

:

Transformatory

pro

m

KONKRET, 41-73-37, całodobowo

I

MZK Gdynia unieważnia bilet wolnej jazdy
*P" - 2224 wydany na nazwisko Łątkowski
Radosław
34141

TOWARZYSKIE

MAXIMUM relaxu zapewni Ci Klub
Manuella. Dysponujemy apartamentami, sauną. Zapraszamy 18.00 - 6.00, 24
35-48
= ”

PARADIS, Sopot, Żeromskiego 6, 51-49-60
(20.00 - 6.00)
205862

ZL

29156

"ASTRA, 56-51-05 - dojazd bezplatny
ORCHIDEA
- 41-33-45

*53-68.97- AVALON

22592

"ROZI - 41-10-60, całodobowaGdańsk-Wrzeszcz, ul. Karłowicza49

*PARADIS

o.

24-80-05

ekspreso-

kowem- już od 2200 zł/kg. VAN".

SPEDKON

16178

56-27-32 - MŁODA, atrakcyjna szuka sponsora
28047/

| 56-37-02 - AGENCJA Ewa

26839

We, najtańsze pomiędzy Warszawą, Gdańskiem, Olsztynem, Białymstokiem, Pozna:
niem, Szczecinem, Łodzią, Katowicami,
Kra

292

AGENCJA
dea”

nica, 25-29-34

Gdańsk 43-23-06, Warszawa 38-92-14, w.
204. Zainteresowanym prześlemy pełną ofertę cenową
9897

29837

|,

OSOBOWO - bagażowy,
kra, zag
PRZESYŁKI

22592/1

*AGENCJA całodobowa, 53-64-19

eL UE

transport spedycja 213-

KRAJ, zagranica 48-51-83

10604

|

- INTERMAX-

dziewczyny, panowie (całodobowo)

c

ob asi

luz bada

23707

TRANSPORT4 - 12 ton, 39-05-11

ei

tel. 52-47-49 |

"UBEZPIECZENIA: KOMUNIKACYJNE OC, AC, NW.
+ Do 60 % zniżki

/

całej Europie

al. Niepodległości 658

.

z

%

O

+ 10% zniżka dla stałych klientów
|

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8* - 20%

W SOBOTY W GODZ. 9* - 17%

CEMENTOWNIA

"Gra u Zał

15 % za opłaty wniesione do 31.12.93 r.
Raty
PY
:
A:

INFORMACJA POD NR. TEL. 20-69-70, 20-17-28 wew. 374

ORAZ DO SIECI AGENTÓW NA TERENIE

SA

CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

[LCEM

|

860 tys./ft + VAT

Z WARTĄ WARTO

DOSTAWY NA TELEFON
43-00-77

14459/MM

40500.

Paryskiej w Gdyni

U al 14

Y

ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych:
1. Lokal użytkowy przy ul. Sucharskiego 26 o pow. 122,5 m*
ze stawką wywoławczą w wysokości 35 000 zł/m p.u. z zastrzeżeniem prowadzenia branży spożywczej.
2. Lokal użytkowy przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 o pow. 16,6 m'
ze stawką wywoławczą w wysokości 100 000 zł/m” p.u. z zastrzeżeniem prowadzenia branży monopolowej.
Wadium na w/w lokale wynosi 8 mln zł.
Szczegółowe informacje o lokalach można uzyskać telefonicznie pod nr. 25-00-36 wew. 13 lub w Zarządzie Spółdzielni, pokój nr 23
Przetarg odbędzie się w dniu 4.01.1994 r. o godz. 10.00 w świetlicy Zarządu Spółdzielni, ul. Podgórska 14.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić w kasie Spółdzielni wymagane wadium najpóźniej do godz. 9.00 w dniu otwarcia przetargu.
Umowa najmu lokalu zostanie podpisana z podmiotem gospodarczym, posiadającym uprawnienia do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz posiadającym zabezpieczenie finansowe w wysokości 2-krotnego wymiaru czynszu, złożonego jako lokata
finansowa w Banku i zaoferuje najwyższą stawkę umowną za 1 m* lokalu (bez opłat komunalnych).
Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Gdańskie Zakłady Gazów Technicznych

| MASZ7

zatrudnią

..

Głównego Księgowego

SAMO

80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 311-337

Wymagane warunki:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne
- znajomość księgowości komputerowej
- 5-letni staż na kierowniczym stanowisku
Oferty prosimy składać w sekretariacie do 15.01.1994 r.
Informacje telefoniczne: 52-34-31 oraz 52-20-61 wew. 21.

12988

im. Komuny

31086

W GDYNI, ul. KOŁŁĄTAJA1
ZAPRASZAMY DO NASZEGO ODDZIAŁU

najniższe ceny, duży wybór, RATY!
SOPOT,

Oliwa ul.Kubusia Puchatka 2

obomicze Spółdzielni Mieszkaniowej1

a

;
:
OC
dodatkowy rabat w ubezpieczeniach

zak wanie

rze

radloodtwarzaczy

an

e

ŁKTRANSPORT - kraj, zagranica 1,6 t, 57-94-|
TRANSPORT najtaniej 22-43-97

22-49-51

a

ważne bez dodatkowych opłat

ME

YU YA

DANA zaprasza Panów, 53-06-48

+ Auto-casco w

e 4 ENFORCER, PRESTIGE
ar

tel. 38-59-15

na

34126

zł

w ciągu roku

by0/010JE
6 000.-

| RATY AMERYKANKICN
STIGE PLATINUM

ul. Elbląska 89

CZEKAMY na Ciebie - Paradis

*R" -0843 wydany na nazwisko - Włoch Jani-

« Niezmienna składka

ło rac
firm
AUTO-ALARMY

UB

MZK GniaImunieważnia bile cej ny

dla posiadaczy samochodów osobowych

ZE

s
AUTOALARMY

WĘGIEL MO

a

« "Zielona Karta” za darmo

EE

Mosiądz
Brąz

=

oferuje

TOP - 56-98-96 całodobowo |

do 28 000.-

Miedź

CKE
i detal

2, tel. 31 70 31

LACJĘ VWOD -KAN. I C.O.

-odchudzające
w Jastrzębiej Górze, - turystyka zagraniczna i krajowa - bogata oferta, - wizy: Hiszpania,
Kanada, USA, inne, - ubezpieczenia osobiste i komunikacyjne, - wynajem
mikrobusów. Sopot, ul. Kościuszki 12, tel. 5164-44, 51-75-14
R-2168

gośi

za bezwypadkową jazdę

Gdańsk, Litewska I 1 [na terenie Prefabetu
tel. 31-46-62
©

ANTENY
siorudy skrzyń biegów | | AUro RADIA GŁOŚNIKI

A

nawałowy po. Morzu Śródziemnym, - wczasy

CZYNNE

HE

CHO

BALT-TUR przewozy mikrobusami i autobusami - Europa, do Niemiec zniżka 100 tys. zł,
- narty - Austria, Francja, Słowacja, - rejs kar-

OLA szuka sponsora, 53-04-35

ROK ZAŁOŻENIA 1920

Metali Kolorowych i Makulatury

SKŁAD OPAŁU
"GROBLA"

a

IMPERIUM - piękne panie, 23-322)

KONKURENCYJNYCH:

s SIA Die)
WYKRYWANIA

rane

| KOTY w

„Arkadiusz”, 41-73-68

51 -36-92,

II)

CHASE D.T. BANK S.A.

ul. Elżbietańska

ATRAKCYJNY sylwester w Łebie

HOLLYWOOD,

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

Skup Złomu

) nn

mln zł dla firm i instytucji

05, 20-66-66. Ekspozytura NOT, Rajska 6,
pok. 205, 31-28-61, wew. 205. Koncesjonowane linie Niemcy, Belgia, Holandia, Paryż,
Londyn. Komfortowe autokary, również wynajem na zlecenie.
10463

śrubowe TANI TRANSP O

Jedyna firma posiadająca
atest policji

Minimalna kwota lokat DY terminowej:

166472

10129

nie

l drut KOICZASty.:

MM'/P, ul. Beniowskiego 5 »
Gd.-Oliwa, tel. 52-36-12 8

(wysokość oprocentowania w skali rocznej)

nikacyjne

banknoty!

U
hurt

24,5% 27,5%|32,5% [33,5% 34,5% 35,5% 37,5% | 40% | 41%

1 AJUTOUR - ubezpieczenia komu-

62-41

zaa

445444

wyroby

SYLWESTER nad morzem Restauracja Night-Club "Faleza” - Jastrzębia
Góra, tel. 749-158 o

EXCLUSIVE, 47-80-24

81

"43-59-47 « PALOMA

A

DALIA zaprasza panów, panie, paty

całodobowo, 48-51-52

AGENCJA Gold zaprasza Panów, tel. 76-00-

SKI MY

lety lotnicze Gdańsk, Grunwaldzka 116, 41-

16647/1

ca

***57.69.27, Giciolina - masaż taj.

VENTUS zaprasza USA, Kanada, Au-

MAXITOUR- sylwester, wczasy, zi-

ZIMOWISKA, 374-664

landzki

„Elf” Holi

tosf7

VEGAS - 51-47-02

12814

"56-43-96 CAŁODOBOWO

10467

29820

MONKA sylwester, 57-86-80 *Spółdziel-

SKIFF - przewozy 31-23-46, 31-95-31 ,

EdP - Czapi

- atrak-

CAŁODOBOWO

cyjne dziewczyny, 51-

14747

23611

ISABEL - supertanie przewozy Gdańsk

we, wypoczynek zimowy.

stoby” ślośarskie

FAŁSZYWYCH
BANKNOTÓW

l5 z

10/11, 31-51-11, mikrobusKóln - co-

dziennie. Przewozy międzynarodo-

stal zwykłą, jakościową | nierdzewną
błachy, aluminiowe płaskie 1 faliste
kątowniki,

Uwaga na fałszywe

Fala

HIGH-SOCIETY, Elżbietańska

31746

SAMIDE, 22-13-47 - Przewozy rodzin

Młyn
41-27-61

Kolonia, pnia

HAMBURG, Bremen, Kiel, zy

Al. Jana

OFERUJE PO CENACH

siatkę

waldzka 116, 41-62-41
'

P.H.U. MOTOSTALZBYT
Gdańsk, tel. 53-49-90
ul. Czarny Dwór 18

6)

Termin lokaty (w miesiącach)

HALLO -

NORD Goynia,
Jana z Kolna 4, 20-14-

AUTOCENTRALA - KON-

o

Berlin, Niemcy, Wilno. Wczasy- ŻĘ,

MAXITOUR - 41-80-74 - przewozy

22497

BANK

GROMADA, 31-27-00, 31-66-41, 202% Druskienniki - Sanatorium. Przejazdy

Anglia, Francja, Benelux, Niemcy, Włochy,

cji, Gdańsk English Unlimted. Informacje: 3133-73 lub 31-79-33, Gdynia, Legionów 27,
tel. 22-15-30

„SOLIDARNOŚĆ CHASE D.T. HENNNNNNNN

rancja wiz. Greckie Biuro Podróży „Barkost”,
Gdynia, Starowiejska f, 21-80-46
wew. 108.

w cenie biletu, tel. 41-98-89

ANGIELSKI i narty na Słowa-

TYNENTY.

Mediolan, Werona: Ventus - Gdańsk, Grun-

GRECJA, wycieczki, sylwester. Gwa-

- Hamburg, posiłek, napoje, ubezpieczenie

TURYSTYKA
I PODROZE

31-62-08 - NAJTAŃSZY lombard -

VIDEOFILMOWANIE!!| 47-67-64

10481

SYLWESTER Sobieszewo, "Gościniec Ry-

PODRÓŻNIK. Najtaniej koncesjo-

PRZEWOZY
ekspresowe,
Rzym, Turyn, Wenecja, Florencja,

: 41-78-18, ulgi.

A:

PASZPORTY, zdjęcia, Warta, Gdynia, Legionów 126, Gdańsk, 3 Maja 9, 24-25-74

Wyprzedaż świąteczna. Dom Towarowy,
Chylonia, Box 37
A

29588

TAPICERSKIE, 56-38-77

- Tarot. Astrolog, 51-40-

WRÓŻKA „Luna”, 22-12-70,
23-66-25
I

29464

- TOURIST

morzem

24822

'31-70-21 wew. 25 Lombard obok

VIDEOFILMOWANIE profesjonalne, 51-1445
28763

34030

ne, 32-37-30, 23-51-04

świąteczne i noworoczne w górach i nad

23-10-54 LOMBARD - sklep - komis.

STOLARSTWO, boazeria, 20-85-20

10460

487331

10465/1

a
AGENCJA Tifani całodobow
m
22-48-66

(24 HR)

68

PC

nowana linia: Lubeck, Hamburg, Bremen wtorki, piątki, zniżki. Losowanie bezpłatnych
przejazdów. Przewozy międzynarodowe. Wynajem autokarów. Sylwester w Paryżu.
Gdańsk, Grobla Il, 31-62-97
10469

imowiska, imprezy narciar

e

31-13-24. Zapraszamy

ym samochomikrobusy, przejazd cudz

8, 31-48-16, 31-12-15 oferuje wczasy,

MIKROBUSEM, 57-57-52

YOU-TOO - Przewozy międzynarodowe. Wynajem mikrobusów - kraj, zagranica, 51-33-

de m. ,

GDAŃSK - TOURIST Heve-

BEZPOŚREDNIE przejazdy do Londynu, Paryża, Rotterdamu. wola
Australia,
Kanada, Indie, inne, narty.
„Holidays” 41-27-61
o

ne 8.00 - 19.00, Rajska 6 (NOT), 31-79-14,

10468

Heweliusza 8, 31-48-16, 31-12-15 za:

STYLIZACJA, makijaż 51-71-78,

OLIVIA - autokarem do Niemiec, czyn-

Szwajcaria, iinne. Wynajem m

BALT-TUR - schudniesz i wypoczniesz
w czasie ferii zimowych w Ośrodku Leczenia
« Nadwagi i Chirurgii Plastycznej w Jastrzębiej
Górze. Sopot, ul. Kościuszki 12, tel. 51-6444, 51-75-14
R-2168/1

backi

OLIVIA - Bank informacji. Wolne auto-

GDAŃSK

12824

MS

Belgia,

1994 r. - pierwszeństwo wielkoseryjne, fax

LOKATY - pożyczki, 20-57-29

VIDEOFILMOWANIE profesjonalne Maribu
s.c. 53-62-02, 23-77-33, 71-03-52

35966

olandia,

kie wkrajuina Słowacji

"LOMBARD. Najtańsze pożyczki
Gdańsk, Wały Piastowskie 1,

yŻ,

STOLARNIA przyjmie zlecenia na

WRÓŻENIE

cieczki katalogowe.

EURO - TOUR, Sopot, A.
51-66-60 U 17.00). Pas na:

iusza

26437

HURTOWNIA papierosów „Atlas-Pop”,
Olsztyńska3, 53-43-40, 56-39-96
7137

Zieleniak Ip, pokój 107, 374-234, 374-534

35013

STOLARSKIE, 41-67-89

LOMBARD, Sopot, Sikorskiego 7,

to, Gdańsk-Przymorze, ul. Kołobrzeska 39 F,
tel. 53-04-68
23608
pod zastaw.

USŁUGI wykończeniowe, parkiet, glazura,
stolarka, 48-79-71

29797

23609

"LOMBARD - samochody, RTV, zło-

UKŁADANIE parkietu, cyklinowanie, lakierowanie, 48-79-71

NE

krobusów. Ubezpieczenia.

27535

29501

UBEZPIECZENIA - Hestia, 41-90-16

56-69, ponpiątek, godz. 9.00-17,00

51-16-88

pieniężne, komis. Pod samoc
dy - niskoprocentowe pożyczki. Gdynia,

21482

Bremen, Kolonia, Leverkusen, Bonn, Koblenz, Stuttgart. Wczasy, zimowiska, wy-

siedziba NOT), Panda
czew (0-69) 31-46-60 | — oss

cent, Gdańsk, ul. Marusarzówny 2/38, tel. 48-

MEDIUS
- 21-08-53 -sykvester, wieczorki

**23-10-54«LOMBARD, poź czki

63, Gdynia, Kilińskiego 6, 20-73-62. Legalne linie autokarowe Hamburg,

PTTK) Biuro Brokerów, 31-28-61/407

Gdańsk, Długie Pobrzeże 14, tel. 91-52-35 |

30290

Wrzescz, Grunwaldzka 76/78, 41-12-31 w.

autokarowe

cy, 31-55-25, ao

POŻYCZKI, lokaty 52-46-34 m

TRANSPORT, kraj, zagranica, 57-90-33

28033

przewozy

LOMBARD pożyczki pod zastaw, Ża

BIURO Matrymonialny *Ewa”, Gdańsk 6,
skrytka 237, tel. 57-62-42

26451

OLIVIA Gdańsk, Rajska 6, 31-13-24,

komfortowe

10051

LOMBARD - pożyczki pod zastaw
21145

OGRZEWANIE, hydraulika, gaz, 23-49-36 |

s

owane,

LOMBARD "Horyzont" - niski pro-

MATRYMONIALNE

10463/1

krągły rok”. Licencjo

bianka, Gdyńska 1, 57-80-91

32117

TRANSPORT 1,5 t, 79-12-30

34140

,

ŻWIR, 27-01-02

TRANSPORT zagraniczny, 56-69-08

34125

ŹWIR, 48-54-76

woroczne - kraj oraz Słowacia, Hiszpania,
Londyn, Paryż, Alpy Francuskie. Wczasy,
obozy młodzieżowe - kraj, zagranica - ferie
Zimowe.

DO Eurony z Mak - Tou-

13892

ksowe, 818-730, 235-940

28-15

ny, Sopot, Podjazd 7, 10.00 - 18.00, tel. 51-

71-18

TRANSPORT kraj - zagranica, 41-67-52
28397

PRZEPROWADZKI - transport, 32-51-31

LOMBARD - pożyczki pod zastaw,
LOMBARD pożyczki, komis technicz-

ŻALUZJE, 32-18-49

NORD - ztrakcyjne oferty świąteczno-no-

poniedziałek, środa, piątek. Ubezpieczenia
komunikacyjne, Globex, 20-07-27, 20-37-06

Sopot, Haffnera 24/1 51-47-12

ŻALUZJE, 32-38-96, 37-07-72

MALOWANIE, 20-74-81

PRALKI - naprawa, 41-50-86

Gdynia, Starowiejska 1, 21-80-46

17350

30108

OGÓLNOBUDOWLANE, 25-54-64

BANK opo autokarowych - Eu=
Berlin - Hamburg,

*Brix” - pożyczki, . ropa

ZESPOŁY - wesela, 53-49-89
30323

MALOWANIE, tapetowanie, solidnie, czysto,
51-94-61

LOMBARD

© HOD!

Sr. B

"2 grudnia 1993
pyroniań
Borygo

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 1994
wszystkim swoim Klientom Życzy

525 000 zł/m'+ 7% VAT
8 000 zł/kg (w beczkach) - 40 000 zł/opak. 41 + VAT

Rury, kształtki PP z hostalenu do c.o.
Rury PCV kanalizacyjne —
Opakowania spożywcze, wiadra, beczki

I TOWAR UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

WYRA

Po cenach producenta zakładów Boryszew S.A.

ROK ZAŁOŻENIA 1920

oferuje hurtownia „CONCES”
Gdynia, ul. Hutnicza 40

rzez

tel. 23-00-25, 23-70-85
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GLAZURA WŁOSKA - Klinkier
Płytki podłogowe, przeciwpoślizgowe, parapety,
stopnie, cegła klinkierowa niemiecka, pianka uszczelniająca

ZAPRASZAMY I I
17504

HURTOWNIA - Sklep „SKAT”

. Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 3, tel./fax 058 53 16 61
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Gdyni-Leszczynki.

Nieubłagana i bezlitosna śmierć wyrwała z naszego grona
oddanego Współpracownika i Kolegę
bo.
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Koleżanki
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Położniczo-Ginekologicznego
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, żee dnia 16 grudnia 1993 r.
zmarł tragicznie nasz kochany, jedyny syn, Wnuki Bratanek
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z powodu śmierci
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mgr Bogumile Gramse
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Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 28 grudnia 1993 r. o godz. 12.00
.w kościele św. Józefa w Gdyni-Leszczynki. :
Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu Leszczynki.

tel. 27-79-58
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 grudnia 1993 r.
zginął wagieenia w Kijowie nasz kochany Zięć
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Z głębokim bólem zawiadamiamy, że 13 grudnia 1993 r.

Z głębokim żalem zawiadamiam, że dnia 16 grudnia 1993 r.
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Rada Nadzorcza

i Zarząd LWSM "Morena"
:
w Gdańsku.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 22 grudnia 1993 r., w wieku 63 lat zmarł

Dnia 22 grudnia 1993 r. nagle i niespodziewanie odszedł od nas
kochany Mąż, Ojciec i Syn oraz najdroższy Przyjaciel

Panu RYSZARDOWI MUSIAŁ
* serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
Zac
e:
AC
:

Wszystkim Lekarzom, Pielęgniarkom i Salowym
ze Szpitala Miejskiego Oddziału Chorób Płuc składamy
serdeczne podziękowania za serce i wysiłek włożony

i

pogrze

34180

ki o

STANISŁAW KOTLAREK
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia

grudnia 1993 r.

kościele NSPJ w Gdyni, a

odbędzie się

ś. Pp.

27 popa

satorego,

28 grudnia 1993 r. o godz. 14.30

Ha cmentarzy Witomińskina:

o godz. 14.30 na cmentarzu Łostowickim.

Żona, Dzieci i Matka

Prosimy o nieskładanie kondolencji.
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Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu
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Pogrążona wmiE
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6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15

7.30
7.35
8.05
8.35

Panorama
Przeboje „Dwójki”
Dzień dobry, tu Gdańsk
„Przygody kaczorka Alfreda
Jonatana Kwaka” - serial
9.00 Studio „Dwójki”

Mamai ja

9.30 Domowe przedszkole
9:55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.10 „Stworzenie świata” - film
anim. prod. francuskiej (Biblijna historia stworzenia
świata)
11.10 Przyjemne z pożytecznym
11.20 Gotowanie na ekranie
11.40 Od niemowlaka do przedszkolaka
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 To jest historia - Klub (zapowiedź
najciekawszych programów TY
Edukacyjnej na 1994 rok)
12.45 Dla dzieci: Kolęda przyszła pod
dach
13.30-15.55 Telewizja Edukacyjna
13.30 Prezentacje - Szkolny festiwal
13.50 Blok historyczny - To jest historia
13.50 Kronika *70 - rok 1976

9.15

„Ona” - magazyn dla kobiet
Cyrki świata -- film dok.
Panorama
Studio „Dwójki”
7 dni polskiego sportu

12.00

„Zadziwiający świat zwierząt” - „Przewodnik dla lata-

jących smakoszy” - serial
prod. angielskiej
12.30

13.00
13.05

14.10 Enigma - Karol Świerczewski
14.20 „Świat lat trzydziestych”
14.45 Miejsca niezwykłe - „Memphis
Belle i inne”
14.55 „Ogniem i mieczem” wg Szymona Kobylińskiego

14.00

15.10 Tajna historia ZSRR „Śmiertel3 6

ny uścisk”
15.25 Rewizja ałzwyczalna
15.30 Jaka szkoła

:

15.25
15.35

16.05 Luz - magazyn nastolatków

16.00
16.05
.
16.15

16.50 Muzyczna „Jedynka”

17.00 Teleexpress
17.20 Laboratorium - Podpatrywanie
natury
17.40 Prawo i bezprawie (37) - program rzecznika praw obywatelskich
17.55 Program dnia
18.05 „A teraz Frannie” - pilot serialu
komediowego prod. USA (5
odc., 1992 r. prod.), reż. Sam

16.40
17.15
17.30
18.00
18.03
18.35
19.05

Wieseman, wyst.: Miriam Mar-

20

golyes, Tomas Millian, Phoebe
Augustine
18.30 Loża
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości

„ABBA”

po polsku - pro-

gram rozrywkowy z udziałem: Magdy Dureckiej, Aliny Pszczółkowskiej, Jerzego
Różyckiego, Michała Gielniaka
Panorama
„Czterdziestolatek - 20 lat później” (4) - „Sinobrody, czyli
prawo do życia” - film TP
„Akademia pana Kleksa”.
(1) - „Przygoda księcia
Mateusza” - film fab. prod.
polskiej (1983 r., 82 min.),
reż. Krzysztof Gradowski
Powitanie
„Przygody kaczorka Alfreda
Jonatana Kwaka” - seriał
Panorama
Studio Sport - koszykówka
zawodowa NBA - magazyn
Dedykacje: „Bellini prima:
donnom
Przegląd kronik filmowych
- wydanie specjalne - noworoczne
Polska Kronika Filmowa
S2/03::'
„Pokolenia” (455) - serial
Panorama
PANORAMA
Koło fortuny - teleturniej
Krystian Zimerman gra koncerty fortepianowe Beethovena - Koncert fortepianowy
nr 2 B-dur op. 19

20.00
20.25
21.00
21.30
21.40

„Błyskawice” (18) Auto
Panorama
Sport
Reporterzy „Dwójki” przedstawiają
22.05 Noc detektywów: Perry
Mason „Fatalny strzał” film kryminalny prod.
USA
23.40 Maraton trzeźwości
0.10 Panorama ,
:

20.00 Prosto z Belwederu
20.20 Teatr Telewizji: Brian Clark
„Generali lady”, reż. . Andrzej
Łapicki
21.45 Miniatury: Zygmunt. r Rola
„Ta+ z pe
m
21.50 Jutro - wspomnienie o Powstaniu Wielkopolskim

22.05 „Klinika lalek” - film dok.
22.30 Gość Muzycznej „Jedynki”
23.00 Wiadomości
23.15 Gorąca linia
23.25
ea „Jedynka”

„Pokolenia” (455) - serial

9.40
10.05
11.00
11.05
11.10

0.15 Koncert z Asyżu - koncert

* (4) - se-

zarejestrowany w grudniu
1992 r. w Bażylice Superiore di San Francesco w Asyżu
1.00 „Błyskawice” (18) - - serial

1.00 Przeboje Bogusława Kaczyńskiego - Mira Zimińska

5.40 „Detektyw Remington
Steele” - serial
6.30 „Posterunek przy Hill:
Street”- serial
8.15 „Czarodziejskie zwierciadełko” - film dla
dzieci odc. 63
8.45 „Rodzina Trappów”,
odc. 7

7.30 Panorama
7.35 Jaka jesteś...
8.00 Programy dla dzieci: „Mamd i ja”, „Domowe przed-

szkole”
8.45

„Honor dziecka” - film fa-

bularny TVP, reż. Feridun
Eroll
9.45-10.45 „Czego się Jaś...” - blok
programów edukacyjnych
9.45 Ojczyzna - polszczyzna
10.00 Zwyczaje i obrzędy: „Godne święta w
Żabnicy”
10.15 Wspólnota w kulturze: „We
Lwowie Wigilia”
10.45 Historia - współczesność:
„Naczelny wódz - gen. Kazimierz Sosnkowski”
11.15 „W kraju Zulu Gula” - pro-

9.05 „Księga dżungli” odc. 2

930 „Detektyw Remington
Steele” - serial
10.45 „Maria” - serial, odc. 81
11.30

Magni, wyst.: Enzo Ce-

12.30
13.00
13.10
14.00
15.00
15.10
15.40

TVP (powt.)

15.35 „Od ojca do syna listy” program rozrywkowy
15.55 Program dnia
16.00-17.00 „Czego się Jaś...” blok programów edukacyjnych
:
16.00 „A bydżże śmieszny... Mikołaj Grabowski”
16.30 Mistrzowie współczesnego
kina: Jiri Menzel
17.00 Teleexpress
17.15 „Słoneczne studio”: „Kolędy w muzeum” - program
dla dzieci
18.00 Historia - współczesność:
„Powstanie Wielkopolskie”
18.25 „Pan Adam - obraz XII,”
18.50 Wydarzenie tygodnia
19.20 Dobranocka
:
19.30 Wiadomości

12.10.
12.40
13.00

Wideoklipy
Groch z kapustą
Wideoklipy
Muzyka live
Groch z kapustą
Bez negatywu
Bramki, punkty, rekordy

7.30-16.00 TV Polonia
16.00 Program dnia

16.05 Panorama
16.10 Nowalijki

14.40
15.00
15.15
15.30
-

satyr politycznych i społecznych (otrzymał nawet Len
| | nowską Nagrodę Pokoju). Jego filmy animowane,
| zwłaszcza „Stworzenie świata” i „Stworzenie człowie-

. stria

7 15 Magazyn sportowy |

ka”, pełne humorui iście francuskiego wdzięku, wą

17.45 Żyć kolorowo

1 4 cieszą się ogromnym powodzeniem na całym świecie.

18.03 PANORAMA

18.30 Świat iluzji Paula Daniel- |
sa 2/8

„Jeździec o brza-

19.10 Mój świat - program po- |
etycki
19.30 Wiadomości
20.00 Panorama

” - serial
20.05 „Różowa dama
26/70

lat 15441 1945.

film sens. USA (w rolach

gł. Sophia Loren, Ava
Gardner, Burt Lancaster)

22.58 Program na wtorek
23.00 TV Polonia

LUZ
Muzyczno-publicystyczne wydanie pd
hasłem „Czynie społeczny - wróć!” W studiu spotkal ją się młodzi i dorośli przyjaciele programu, by po| rozmawiać po prostu o tym, co można i co warto zrobić w czynie społecznym. Wątki poważne przeplatać
|| się będą z żartobliwymi, a całość zilustawję nowa pol,
|| ska muzyka rockowa.

16.30 Program dnia
16.35 Z naturą zdrowiej
17.00 „He Man”, odc. 51 - serial animowany dla dzieci
17.30 „Mała księżniczka”, odc.

|

23 - serial animowany dla

|

|

17.05 „Księga dżungli” odc. 3

18.30 Bajkowy świat

17.30 Wiadomości lokalne

19.00 Historia westernu - John

- amerykański miniserial
19.00 Informacje

19.15

20.00 Prosto z Belwederu
20.10 „Henryk Mikołaj Górecki - autoportret” - pr rozrywkowy
21.00 Panorama
21.25 Gość TV Polonia

„Footloose”

„Brawo mistrzu” - film fab.

23.00 Godzina muzyki: „Barbara
Hendricks w Warszawie”
0.00 Panorama
0.05 Program na wtorek

23.00
23.30
0.00
0.10
0.30

„Jerzego Satanowskiego

przystanek życie” - pro-

od zamiaru zamążpójścia.

animowany

dla

Generał
i lady

20.00 „Sąsiedzi”, odc. 25 i 26 australijski serial obycza-

jowy
21.00 Kino Satelitarne (powt.) „Człowiek z Rio”, Fran-

20.00 Nowiny i pogoda |
20.10 „S.H.E.” - film sensacyjny
prod. USA
22.00 Pasjonaci - felieton filmowy

- musical,

Jean

zyka angielskiego lekcja 6, - nauka języka niemieckiego nr 6
23.00 Nowiny
i pogoda
23.15 „Soul Man” - komedia produkcji USA
0.50 Pasjonaci - felieton filmowy
1.20 „Pionierzy”
- film USA
Ź o Nasi goście
00 „Del cie mi głowę Alfredo
- film sensacyjny
prod. USA
5.50 Z sal koncertowych
6.30 Muzyka na dzień dobry

5.40 Powtórka filmu z godz. s
6.30 Powtórka flmu z godz. 22

020
„Generał i lay” to kameralny dramat
sychologiczny. Niemłodzi już małżonkowie, na-

cja-Włochy 1964, reż.
Philippe de Broca, wyk.:

22.30 Szkoła w telewizji: - nauka ję-

„gram rozrywkowy
0,50. giedem dni sio. Spor1 .40-7 x Przerwa

19.45 Film

v

1984 rok, reż. Herbert Ross
(115 min.)
Wiadomości lokalne
„Posterunek przy Hill Street” - serial
Krzyżówka szczęścia
Kronika
Puls miasta
Wideoklipy
„Dzieciątko o imieniu Jezus” - film

22.00
22.20

do domu narzeczonego. Frannie próbuje odwieść córkę

- brazylijska telenowela

„Maria”
- serial, odc. 82

20.00

Ś Frannie jest gospodynią domową. Mieszka
wraz z mężem, teściową, swoją 20-letnią córką i nastoletnim synem. Pewnego dnia dziewczyna przyprowadza

19.15 „Supermodelka”, odc. 89

Wayne.

serial

A teraz Frannie

dzieci

18.00 „Queenie”, cz. IV (powt.) |

-

Paul

Belmondo,

eżący do londyńskiego

|

Francoise Dorleac, Simo-

establishmentu, toczą początkowo mało znaczącą

|

| rozmowę. Dialog dystyn-

ne Renant

22.30 Informacje (w przersie

|

gowanej pary staje się jed-

nak czymś w rodzaju ca-

filmu)
23.10 „Mała
John”

tharsis. Pozwala obojgu

i duży
Laura
(powt. ), USA

spojrzeć na nowo na
wspólnie przeżyte lata

| uk „Też. L. Mabo. B
0.35 Program na o.

e

gnanie

artości, kt
| zańCOW i są dla dk

EE

=
||

—

12.40 zai

w

e

12.00 „Zwariowane rekordy”

„|.

+ 12.30 „Sprawność z DSF” (powt.)

: sza

I

13.00 „Tele-Giełda” - aktualności

CZe-

Austru 1 W

iełdy
13.45 nA

13.00 Wiadomości

iej

frankfurckiej
z DSF

s

wy Jork - seriał dok

13.10 „Karyntia pod panowaniem

14.00 Mistrzowie sportu: Wayne

12.00 Wspinaczka sportowa: PŚ

nie
TV"

Hokejna lodzie: Puchar Euro14.15 Gry

Mag. sportówIronman - zawody
13.00 Triathlon:
14.00

pietra”
15.10 A
(1/4) - nowy serial 1 RE

py (MalmBIF - Sparta Praga)
16.45 Mistrzowie sportu: Eric He-

EEE
7

pra
13.40
Pa

:
:
s
Na
16.10 „Dinozaury” (1/4): „W poszuki
serial
waniu praszczurów”

17.00

18.00 Magazyn sportowy

PY

p

iden
u
Histori
„Historia Formuły 1”? (powt.)

(najważgórskie
Kolarstwo
:
:o:
”
Kreuz” (1/6) i-. 18.30 niejsze
16.55 enia
Wydarzenia)
nowy serial obyczajowy
17.40 „Narty na wesoło” (1/4): kurs

19.30 Hokej na lodzie: Puchar Euro-

narciarski z Tonim Sailerem
18.10 „Jedwabny szlak” (1/6) - nowy

py (DAsseldorfer IF - Devils
Mediolan)

18.00

RADA sie
200
h

nych :sportów z

2200 Terra X: Najstarsze cywili-

e
Wiadomości

23.00 „Ring wolny”: wrestling ko-

21.00 Wyścigi samochodowe: NA-

22.30 a

19.00

19.20 „Piaskowy dziadek”

2330 „Monster Trucks” - wyścigi

ciężarówek

20.00 Wiadomości

0.00 Piłka nożna: liga hiszpańska
1.00 „Ring wolny” (powt.)

20.15 „Mr. North”- film obyczajowy,
USA 1988, reż. Danny Huston,

10.55 „Pół żartem, pół sercem” - serial

12.55 Przegląd prasy

11.25 „Powrót anioła” - serial

13.00 Wiadomości

12.25 Blok filmów animowanych
R gramów dla dzieci: Vampy

13.05 Magazyn informacyjny ARD
13.45 „Magazyn kulinarny”

12.30

:

14.00 „Fantastyczne podróże do rze-

„Śpiochi ferajna”

- program popuczywistości”
larnonaukowy dla dzieci

Vampy
12.55
13.00 „Mila Superstar

14.25 „Telefon szczęścia ZDF

13.25 Vampy

14.30 „Kamilla i złodziej” (1/2) -

13.30 „Belle i Sebastian”

film dla dzieci

14.00 „Dzikie łowy Grumpa”
16.00
16.08
17.00
17.15

Vampy
„Nastolatki z Beverly Hills”
Vampy
„Dookoła świata z Willi Fo-

|

giem”

15.20 Vampy

„Iogo” - wiadomości dla dzieci
„Lucky Luke” - serial dla dzieci
Wiadomości
Magazyn regionalny

17.55 „Clara” (2) - serial

19.00 Wiadomości

18.00 ”Dast 8z Mutt Wacky Race,
- serial animowany (A/S)

10.45 „Siedem dni w Afryce”
11.00 |Tete a tete” (powt.)

13.30 „Odkrycia w kraju Havla” -

film dokumentalny- quiz

18.30 „Flinstonowie - serial ani-

14.00 „Jestem sławny

19.00 „Wieczór z Bagsem i Daffy”

- magazyn medyczny

17.00 Wiadomości

10.05 bb

17.05 „Une peche d'enfer” - pro-

magazyn kulinarny

wyst.: Clint Eastwood, Jeff Fahey, George Dzundza, Alun

19.30 Programy regionalne
20.00 (*) Wiadomości

swiato-

19.30 Wiadomości tv belgijskiej
20.00 „Stawka/Punkt”

Armstrong i in. (108 min) Holly-

20.15 „A bomba cyka” - niemiecki

— 0.00 „Pillow to Post” - komedia,

21.00 Wiadomości tv francuskiej

22.25 „Miasteczko Twin Peaks” -

. wyjeżdża na początku lat 50-

tych do Konga, aby pracować

wy serial kryminalny

nad swoim nowym filmem...

0.20 „Samotna kobieta” - USA 1983,

SULSU

0.20 Wiadomości
0.25 „Nauka w krzyżowym ogniu
pytań”: A
,
s

oooNa O

=="

gram dla dzieci
cia” - magazyn popu17.35
larnonaukowy

2135 „Sacree soiree” - show

1945, reż. Vincent

Sherman,

Thorsten NĄhter (85 min)

wyst.:

23.05 „Wielkie wydarzenia XX

Sydney

wieku” - serial dokumentalny

21.40 Studio sport

Greenstreet, Ida Lupino,

22.10 „A bomba cyka” (2/2) - nie-

William Prince, Stuart Erwin

miecki dramat obyczajowy
23.35 „Klan z Denver bez makijażu” - film Gakumemiany

i in. (92 min) Małżeństwo — 0.30 „Klub o północy” - magazyn
1.30 Powtórzenia programów:
może być receptą na kłopoty
„Szansa dla Sen
mieszkaniowe... (A)

>

A

Sow

*

iw

wiz

r)

7

SES

i
jo

M

AH

0.05 Wiadomości tv francuskiej

s.

EW
-E-JMA
z

„USA

a:

Debbie-

:
11.00 Władomości
11.05 „Polly” (2) - musical, USA

w a

Śnieżko o poszukiwaniach

zaginionych w Katyniu.

Fragment filmu z obozu internowanych w Szwajcarii.
W studiu rozmowa o przygotowaniach do wystawy negatywów ze Szwajcarii podarowanych redakcji PKF.

(35 Ay

:

Pokolenia

12.30 Wiadomości

UE

W kolejnym odcinku fascynującego seri alu,

||| przecyta na nim nazwisko Ruth.

i in. (111 min) Pasażerowie

USA

czystości w listopadzie tego roku.
Bykownia” o polskich grobach pod
rage ik
Kijowem. W studiu rozmowa z prokuratorem Stefanem

:

14.00 Popołudnie z Jedynką

22.05 „The Conspirators” - film ' 18.00 „Pytania dla mistrza” - teleturniej
sensacyjny, USA 1944, reż.
” Jean Negulesco (101 min) 18.30 Wiadomości
i cyfry” - teleturniej
Szpiegowska intryga z cza- 19.00 „Litery

dramat obyczajowy, reż.

:

sj

16.25 „Jak się czujesz?” - magazyn

gram dla dzieci
18.30 „Piaskowy dziadek” - serial
18.35 Wiadomości sportowe
18.45 „DAS!- studio wieczorne”

woodzki reżyser John Wilson

mowych

który każdego poranka i popołudnia przykuwa uwagę
tysięcy polskich widzów, bohaterów spotkają nowe
| || niespodziewane wypadki. Henry znajdzie gdzieś. w
| starych szpargałach plakat sprzed lat. Ze zdumieniem

21.45 Wiadomości
22.15 „Biały myśliwy, czarne serce” dramat psychologiczny, USA
1990, reż. Clint Eastwood,

20.15 „Cover Up” - serial

roni

nalnej” - serial
13.25 Wyniki losowania Lotto
13.30 Wiadomości
.
13.55 „Trzy minuty o...

17.30 „Zwierzęta Hiszpanii” (13):

21.15 Studio sport: wrestling WWF

kronik fil

12.35 „Kobieta w historii krymi-

16.50 „Kuchnia muszkieterów” -

luksusowego statku ze zdziwieniem odkrywają, że już
nie żyją...(A/F/Fin/S)

Przegląd

15.10 „Luwr” (powt.)
16.00 Wiadomości
16.10 „Vision 5” - magazyn popularnonaukowy

street, John Garfield, Ele-

sów II wojny
wej...(A/F/S)

w
dydak
ydaktycznie Dobro ro wygrywa.

ognoza pogody

19.25 „Bonds of Love” - dramat psy-

19.00 „Powrót anioła” - serial
20.00 Wiadomości

ce

14,50 „Wszystko wiedzieć” (powt.)

Blatt, wyst.: Sydney Green-

„W niedźwiedzim parku” serial przyrodniczy
18.00 „Ulica Sezamkowa” - pro-

NAN

z nie.

gł orki

dzieli)

13.35 „Wiem wszystko” (powt.)

mat: „Urodzinowe życzenia
dla Sydneya Greenstreeta”
„Between Two Worlds” - film sf,
USA 1944, reż. Edward A.

chologiczny, USA 1992, reż.
Larry Elikann (95 min)
21.00 Korespondencje ze świata

OOOO

9.30 Flash
Ro sky A
iadomo

z godz. 06.00)

16.05 „Śpioch i ferajna”
16.30 Vampy
16.35 „Daktari” - serial

|

niet.
Skit iai
pro
3 AGH A
a

» ale A
Wiadomości tv szwajcarskiej — 1E20
12.45
ak
a
13.05 „Minister” - serial (powt.

20.00 Filmowy wieczór TNT na te-

:

| tu odwieczna walka Dobra ze Złem. I jak w każdej baj-

Wydanie specjalne - noworoczne, podsumowujące akcjei działania pozaantenowe przeglądu kronik.
Film sprzed prawie roku- apel o ekshumację pod Malechowem. Hlustracją są zdjęcia wykonane podczał uro-

12.05 | Szansa dla piosenek” - show

- serial animowany(A/S)

anor Parker, Paul Henreid

reż. Peter Sasdy, wyst.: PiaZadora, Lloyd Bochner, Bibi
Besch Josepb Cai iin (87 ri

8.35

mowany (A/F)

17.05 „Piękna Marianna” - serial

Wiadomości
„Ruck Zuck” - teleturniej
„Proszę o uśmiech”
Wiadomości

8.05 Wiadomości tv kanadyjskiej

nie, Amsterdam” - nowy holenderski serial obyczajowy

dokumentalne

-

stasa” - talkshow

3.00 Noc z teledyskami

RÓ

— 15.30 „Nadać kształt” (2/4) - film
dokumentalny
16.15 „Bremeńskie warsztaty zdrowia”: „Masaż partnerski” (7)

z Jay Leno”

0.30 Wiadomości NBC
1.00 „Nocne rozmowy Boba Co-

0.00 Rockw MTV | 2.00 Marijne przedstawia

rial animowany (A/F/S)

Irlandia”, „Miami” - filmy

_| aluzji do „Gwiezdnych wojen”. Jak w każdej bajce jest

- show z udziałem telewidzów

ro

17 30 „Down Wit Droopy'D - se-

14.30 „Europa i świat”: „Północna

jeczą

sy

proje

tów plastycznych. „Akademia Pana Kleksa”, za sprawą
muzycznej czołówki Andrzeja Korzyńskiego, pełna jest

22.00 Biznes europejski
23.00 „Wieczór

ka

Tych

. 0.00 „Rozmowy intymne” z talk-

je

błyskawiczny (powt.)

13.00 „Medyczne Centrum Zachod-

19.20 Prognoza pogody

17.40
17.45
18.20
18.50

22.30 Informacje giełdowe

6.00 - 17.00 Blok filmów animosk wanych dla dzieci
„Jonny Quest” - (A/S)
17.00

15.25 „Alvin i Chipmunki”

15.55 Vampy

23.15 Magazyn nowości filmo-

AEK

okumeNtci naa

p

ę

- ma-

dziś, jutro”

gazyn
21.30 Wiadomości ITN

i
WynaOy
leziony 100 lat temu - zamek

e

cyrkowe
12.35 Przegląd wydarzeń

Krzysztof Gradowski, człowiek-instytucja, 10 lat przy-

a

OD m EKOoNczny y'

21.00 Muzyczny non-stop
22.00 Przeboje Paula Kinga

e

rial dok.

11.03 (*) „Gwiazdy areny” - występy

(powt.
9.20 „Ruck Zuck”
4 i obt)
o
955 a
10.25 „Adam 12” - serial

-

- seria

0.00 Zew mórz: Gatunki oddychające powietrzem - se-

1.30 „Monster Trucks” (powt.)

21.45 „Coś nowego”

W ciągu roku obejrzało ten film 14 milionów widzów.

- maga20.00 „Kronika zniszczeń”
.

show

Muru - film dok. |

23.00 „Eurogoals” - najciekawsze

Do

Sy

23.00 Bieg wzdłuż Chińskiego

22.00 Boks: walki zawodowców

wy

Fioaiki prowadzą 10-letniego Adasia Niezgódkę w zatantazii Jary Brzech
sA
czarowany świat fantazji Jana Brzechwy.

wości kulturalnych

ych

>

Omi

Olmoniowych

SCAR w USA

biet

- serial

19.30 „Nauka w 3 SAT” - magazyn

:

AMIE 6

23.00 Raport Coca-Coli

zację Ameryki - serial

niejsze wydarzenia)

1ado

o 1-

„Wczoraj,

8a>

a ;
eel
- seria! doK.
skaru

rzenia)
19.30 Wiadomości sportowe

przebojów Wielkiej

z Madaca:

rza: Lemury

cjach (najważniejsze wyda-

F

ojalne

j świat dzikich zwie-

21 00 Odl

18.30 Narciarstwo: PŚ w akroba-

20.00 I

e

20.00 Rajd Paryż - Dakar (najważ-

kryminaln
kryninany

18.00 Lista

prowypo

„Eurofun” - magazyn dziw-

SNY Przygoda księcia Mateusza
ŚŚ „Witajcie w naszej bajce”. Te właśnie słowa

19.00 Wiadomości ITN
h
19.30 _Art i Pop”
„AL 1 POD; + magazyn no

17.30 „The Grind” - show

20.00 Ekstremiści: Oblatywacze
aty
w - serial dok.

15.30 Hokej na lodzie: Spengler
Cu
:
P

zat

EN

18.00 „Dzisiaj” - magazyn infor-macyjny

17.00 Wiadomości
17.15 3 From 1

TF
A dok.
19.05 Poza rok 2000

na Hawajach (najważniejsze
wydarzenia)

22.00 Piłka nożna: liga hiszpańska

18.50 „Los człowieka” -serial

14.15
14.20
14.45
1450

14.30 „Koło fortuny” - magazyn
Magazyn nowości filmo- seriala. | 1645 wych
ryby:w Łosoś
18.30 NaTylko
motorowych | 19.00
ekonomiczny
Ą
Hollywood- se-

jap chtsski porta] dok:

(najważniejsze wydarzenia)

macyjny

16.30 Raport Coca-Coli

Ankotyków

Naszyw infor-

13.00 Dzisiaj” -

14.00 Simone ZADTRSZE

No-

s

18.00 seks

MŚ

jest uwikłany w niejasne sprawy związane z przemytem

Raport Financial Times

1

:

darzeni

11.00 AAA RYWOWE tach

kieruje inspektor Massimo Fedeli. Syn Massima, Luca,

230 spodarcze

1300 Przeboje Paula Kinga

17.30 Orangutany - ludzie na

strzostwa Niemiec (najważ-

afery
prania brudnych pieni
rzez
katym gy Sieawem
prowndaicjo
A oeapoNitwtskaTrop syatię

|

12.00 Światowe wiadomości go-

10.00 Ingo przedstawia

nologia - serial dok.

9.00 Łyżwiarstwo figurowe: Mi-

Życie na sprzedaż (4)

9.00 Zakupy w TV

17.00 Archiwum Ziemi: Biotech- — 7,00 Hity na śniadanie

8.30 Gimnastyka

najważniejsze. Głównym

atutem przedstawienia telewizyjnego jest finezyjne aktorstwo Mai Komorowskiej i Andrzeja Łapickiego.

Ss
p

wy

|

18.20 Baw się razem z nami

Steele”
kryminalny

1994 rok. Minie wtedy rocznica wielu wydarzeń, które
decydowały o przebiegu II wojny światowej, m.in. wybuchu powstania warszawskiego, lądowania wojsk
sprzymierzonych w Normandii w czerwcu 1944 roku
oraz ofensywy niemieckiej w Ardenach na przełomie

||

20.50 „Cassandra Crossing” -

17.45 Sky Studio

18.05 „Detektyw Remington

To jest historia - klub
X Zapowiedzi najciekawszych programów na

| ||

prod. wenezuelskiej, odc.

nadjeżdża” - western
prod. USA
17.30 Nowiny i pogoda

16.40 „Rodzina Trappów” film animowany dla
dzieci, odc.8

| | dziana przez Jeana Effela. Francuski rysownik i akwąx | relista, zmarły w 1982 roku, był niezrównanym aj

17.00 Eurotourism - Górna Au- ||

16.00 „Siedmiu wspaniałych

16.15 „Czarodziejskie zwierciadełko” - film animowany dla dzieci, odc. 64

* Biblijna historia stworzenia świata, opowie-

16.15 Bulldożer - mag. muz.
metalowej

sku” - prod. amerykańska
1935 r., reż. RobertN. Bradbury, wyst. John Wayne,
Marion Burns
Nowiny i pogoda - serwis
informacyj
„Wolność dla delfinów” film przyrodniczy
*
Picnik country
„Blue Jean Cop” - film sensacyjny prod. USA,
Sky Studio
Nowiny i pogoda- serwis
informacyjny
Sky Top
Szkoła w telewizji: - nauka
języka angielskiego lekcja 6,
- nauka języka niemieckiego
lekcja 6

12.00

rusico, Renzo Montagnani, Ottavia Piccolo
(115 min.)

11.30 Pegaz - magazyn aktualności kulturalnych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 „Niespotykanie spokojny
człowiek” - film fabularny
TVP, reż. Stanisław Bareja
13.35 Reporterzy przedstawiają
14.35 „W labiryncie” - telenowela

0.10

Wayne.

„Faustina” - komedia
wł., 1968 rok, reż. Luigi

gram rozrywkowy

21.35

7.00 Dzień dobry Trójmiasto
7:20 Bajkowy świat. „Opowieści
znad brzegu rzeki”
7.30 „Grunrunner” - film sensacyjny prod. USA, reż. Nardo
Castillo; wyst. Kevin Costner, Sara Botsford
9.00 Nasi goście
r
10.00 Bajkowy świat
10.30 Szkoła w telewizji: - nauka
języka angielskiego lekcja 6,
- nauka języka niemieckiego
lekcja 6
11.00 Historia westernu - John

vym
nz

sy rdr

|

R

ji
: EL

7-55 Wyniki losowania Lotto
18.00 Spotkanie w kinie

18.15 „Brylantyna” - serial

19.00 „Don Fumino” - serial
19.40 Almanach na jutro
19.50 Prognoza pogody

20.00 Wiadomości
20.30 Wiadomości sportowe
20.40 „Sissi, die jungen Kaiserin”
- austriacki film obyczajo-

wy, 1956, reż. Ernst Marischka (101 min)

22.35 Wiadomości

22.40 Gassman czyta Dantego:
„Piekło” pieśń III

23.00 „Magazyn katolicki

P

Ma

son
erry
- Fatalny st

Tym razer
Perry Mas RCA odejmuje
ye
się ry Ma R

Caya A ae. na oczach 40
bonów telowidzów: a

strzelił swojego przyjacie-

la, popularnego prezentera
tel ewizyjnego. W

świecie

filmu postać adwokata

23.30 „Fantastyczne przyjęcie” -

Masóha nierozerwalnie

film animowany
0.00 Wiadomości i prognoza po-

wiąże się z aktorem amerykańskim, Raymondem
Burrem.

U

s

*

c OGO
nn

TT

ANANS OŚ

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna
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w Gdańsku

B KOREKTY

WYK

|

NU

s

|

To.

|

| sprzeda: |

pio JESTRY

ZY
|* DRUKI

)

| CUKIER luzem
powyżej 1 t - 7000 zł za kg

ae

CJ e) 3

PEC

TN raw sj 8j Le) 14)
l PORADNIKI

PIRZKOA | ia”
KSIĘGOWE

PRZYJDŹ I KUP PO ZWAEJOWANIE NISKICH CENACH

Najtańsze

ul. Obrońców Wybrzeża 10 - 14

GDAŃSK: WRZESZCZ prym
ro

| ul. Grunwaldzka 76

e

Gdańsk, ul.

Percy

GRZEJEMY SOLIDNIE /"

oliwkowe 100g

| OSZCZĘDNIE |

ya

1 szt wik

5

Kasza Wiejska

| |

ie

Alo.

AAU

Jasny)

500 sztuk

OE DERE

sztuk
2000
dl
M

AT.

Ze

W

YU

p

5.400,-

0

2000 kg

100 sztuk

Mąka Luksusowa

Kawa
ękinaszym

stom

oządac

ee

Biuro Handlowe SKĘNTARR s.
SPÓOLKA

piniądze

„Jacobs Krónung” 250 g

dow

Sopot, ul. 3 Maja 53 A, tel. 51-56-22

'1kg. 4.900,-

ts. 84.200,-

CYWILNA

LUKSUSOWA -

Handlowa

a
OD szk

1000 sztuk

„Ludwik

e

|| ' 15.900,

1 SZŁ

| Spółdzielnia In walidów
3

od zaraz lokal handlowy
oddawdzierżowe

|

Im

opowiem

-

w Pełne pzy. Wyblekiego

zacz

| zzszezna

-

GLAZURA TERAKOTA PŁYTKI ELEWACYJNE
— — SANITARIATY: CZESKIE - KRAJOWE

ua

| "KLEJE, FARBY, LAK ERY

|
|

kz

4

PORT BRET 108 p. teka "a 2

|

:
«€ Nowoczesne - z konwektorem
. © Tanie - 7 % VAT

|

„gzzdne

Dealer
"KASIA"
w PHU
aekianE
z tl

z : def

1 szt '

|

-e 72 rodzaje do natychmiastowego odbioru
e Żawory termostatyczne HEIMEIER

,
54

m

s je -51

e

|

200 opakowań

H

SĄ NA ZAWSZE

1sz

:

ETAPIE

WIC

eS

si "HURT"
| DETAL

le
sca

er

m"

| betonowej

ATE

ul Gwiątolniaka 783
|
Gdynia |
tel.21-86-31 |

SJ

1.200,-

:

z

a

|

e

do

5000 sztuk

Topakz 14. 900

'sz.

szt.

—

3.600.-

O.OVU,

10000kg_ |

Cukier

:

szt: 59

H

ai 7.600.

900.-7

Zapr QS zamy h
nowo otwartyc

|

h.

—

kostki 2s |

= 9

ul. Gen. J. Hallera 132

na terenie Polmozbytu

|3 |

|

|

.

hal:

——— KOMMundKAUF
przy ul. Odrodzenia 10
Osiedle Zawada, Elbląg

Zwracamy uwagę na zmiany w godzinach ofworaia hal KOMM und KAUF-

,

jakości

KOSTKI
PALETKI

+

„Winiary” 100 g

|

KOMM undKAUF

kostki brukowej

| taj

czna

boy/girl

proszek do prania 1,8 kg

:

*L.GEN.J.HALLERA"

luki

e

Galaretka

„Pollena 2000

py

przy Al. Jana Pawła Il
—
na Zaspie
dd

:

„Pampersy”

"A

-' PSR800 - 120 KANAŁÓW, STEREO PANDA, PROGRAMATOR CZASOWY...
-PSR980 - 120 KANAŁÓW, POLSKA GRAFIKA, 2 WEJŚCIA ANTENOWE ...

: | Hp

r

3

500 sztuk

P apier toaletowy

|

NIE TYLKO NA anka

SZ

sle

) SZlu

11.900,-

AEO

|

12000 sztuk

PĄ Ć E , w.

ERFEKCJA DŹWIĘKU4 I OBRAZU

|

i

ZESTAWY SATELITARNE

”

- 7 „600,

| Jabłkowy 100%

sze)

1vut. 8.900, -

pe:

sa
Sok

+sz. 900,-

>J- =

:

151

=

Paa

M

10

Ea

z

:

JJ

Bałty

1 opak.
|

p

Pst/emk

”

|

WI. UCIKE

r

Napoje „Nata”

ą
p

5

m

11000 butelek

?

| stięcn pkn.

900
:

aa

Dy. Oskar

- „Pedigree Dry”

:

|

SZK

I Prosze k Fo

da

ŻĄfk

Z

3 kg

c.o.

GRZEJNIKI

*,300 sztuk

OD

|

a

:

:

8.400,-

Tszt

10.900,-

1 szt.

A Do RUA 25m” płytek ceramicznych grafis 25 kg kleju

RY

HE

|

999

UWAGA DEI.

Cukierki „One Cola”

e

e

r

yy

2000 opakowań

s

fi

- : Fit

a

”

ns

IS

Gu

niemiecKicn,

:

oe! 7.400,-

200 sztuk

|

j He: Ą

_ sCzPOŚREDNIO Z F ABY s

| „MCM” "owocowe
m

sztuk

aoi

EL wała TY

ein ul Polsko 30

R. |

|

Syropy

a

pocuaB 9 4 0 0,

płyndo naczyń
4

Szczegółowych informacji można zasięgnąć .

EN

R

gs

w Tczewie

|

2000 sztuk

—

||

>

WSZELKIE PARTIE TOWARÓW OKAZYJNYCH SPRZEDAWANE SĄ AŻ DO WYCZERPANIA SIĘ POSIADANYCH ZAPASÓW.
WSZYSTKIE PODANE CENY SĄ CENAMI JEDNOSTKOWYMI ZAWIERAJĄCYMI PODATEK VAT.
JEDNOCZEŚNIE ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO BŁĘDU W DRUKU.

Informujemy P.T. Klientów, iż od dnia 16 grudnia 1998 r.
zmienione zostały godziny otwarcia hal KOMM und KAUF przy ul. Hallera 132

|

godz. otwarcia
|
od pon. do piąt. 10% - 20%

-

soboty od 9” - 16%

Informujemy członków ELKU- CLUBSERVICE INTERNATIONAL, że w okresie przedświątecznym będą obsługiwani w ww. godzinach

KOMM und KAUF sklep w Gdańsku przy ul. Gen. J. Hallera 132 należący do firmy ELKU-POLMOZBYT spółki z o.o. Gdańsk tel./fax 41-98-86, 41-66-79, 41-59-46
ee HANDLOWEJ ELKU HOLDING AG LINZ/AUSTRIA
JOINT- VENTURES PTH Lae ora] Li Gdańska i | MIĘDZYNARODOWEJ cuUał ie
. REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ
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Plebiscyt na finiszu

Dzisiaj i jutro
ostatnie kupony
2. Tomasz

Jeszcze tylko przez dwa dni
ukazywać się będą na naszych
| łamach plebiscytowe kupony,
dzięki którym Czytelnicy
„Dziennika Bałtyckiego” już po
raz 41 dokonają wyboru najlepszego sportowca województwa

Bartosz Sikora, 5. Ryszard Sobczak, 6. Anna Rybicka, 7. Kata-

gdańskiego w zbliżającym się do

Olszewski, 6. Sylwester Hodura,
7. Katarzyna Skorupińska, 8.
Magdalena Mróz, 9. Grzegorz
Małkowski, 10. Mieczysław

Teraz nie będziemy jej zdradzać,

ale możemy uchylić rąbka tajemnicy, iż w tych ostatnich
dniach najwięcej głosów przy| chodzi na reprezentantów AZS
AWF Gdańsk: florecistkę Anię
Rybicką, florecistę Ryszarda

Gierszewski.
Marcin Domański (Głos Wybrzeża): 1. Maciej Łasicki i Tomasz Tomiak, 2. Ryszard Sob-

Sobczaka i wioślarzy Tomasza
Tomiaka i Macieja Łasickiego.
Są też głosy na Alicję Pęczak,

Adam Dobrzyński, 5. Anna Ry-

Byli nimi: Artur Partyka, Zenon Jaskuła i Roman Kosecki.
Oto pierwsza „10” ankiety: 1. Linford Christie - 111 pkt.; 2. Alain Prost (automobilizm Francja) - 90; 3. Miquel Indurain (kolarstwo -

Hiszpania) - 85; 4. Franziska van Almsick (pływanie - Niemcy) - 64; 5. Steffi Graf (tenis Niemcy) - 60; 6. Roberto Baggio (piłka nożna - Włochy) - 57; 7. Sally Gunnell (lekkoatletyka W. Brytania) - 53; 8. Michael Stich (tenis Niemcy); 9. Colin Jackson (lekkoatletyka - W.
Brytania) - 41; 10. Siergiej Bubka (lekkoatletyka
- Ukraina) - 28.
(sus)

Porażki
liderów
Koszykarze Houston

Rockets nie pobili rekordu NBA w liczbie zwy-

”,

cięstw od inauguracji

rozgrywek (przy jednej

porażce),
od sezonu 1969/70 należy do

drużyny

New

York

Knicks (23-1). Rakiety, do czwart-

ku legitymujące się kapitalnym bilansem 22-1, przegrały kolejno
dwa
- u siebie z Denver
(93:106)

Międzynarodowy
turniej hokeja
Dzisiaj w hali „Olivia” rozpocznie się międzynarodowy
turniej hokeja żaków. Oprócz
Stoczniowca wystartują w nim
zespoły Szkoły Sportowej
z Mińska, Cracovii Kraków
i Towimoru Toruń. Dzisiaj
o godzinie 17.45 odbędzie się
inauguracyjny mecz pomiędzy
Stoczniowcem i Mińskiem.
A oto dalszy harmonogram

gier

turniejowych:

28.12,

Stoczniowiec
- Towimor
(11.45), Cracovia - Mińsk
(13.15), Towimor - Mińsk
(16.15), Stoczniowiec - Cracovia (17.45); 29.12, Towimor Cracovia (8.30), mecz o III
miejsce (11.45), mecz o I miejsce 13.15.

(sus)

Spójnia bez trenera
z.

Jak

e

się

dowiedzieliśmy

Krzysztof Kotwicki zrezygnował z pełnienia funkcji trenera
piłkarzy ręcznych drugoligo„wej Spójni. Trwają rozmowy
kierownictwa z kandydatami
na nowego szkoleniowca, którego nazwisko najprawdopodobniej poznamy już a)

0

Biegacze na starł
W niedzielę, 2 stycznia o godz.
12 rozpoczną się na Skwerze Ko-

ściuszki w Gdyni dostępne dla
wszystkich zawody - Bieg Nowo-

roczny. Impreza przeprowadzona
zostanie w czterech kategoriach wiekowych: krasnali (dziewczęta
i chłopcy ur. w 1986 r. i młodsi) 500 m, młodzików (ur. 1979-85) 1500 m, juniorów (ur. 1975-78) 3000 m oraz open - 10 000 m. Organizatorzy - Klub Lekkoatletyczny

Gdynia oraz Urząd Miejski w Gdyni
- przyjmują zgłoszenia do startu (na
skrzyżowaniu Skweru Kościuszki
i ul. Świętojańskiej) nawet na godzinę przed zawodami.
b

ToTo
Duży Lotek
KKK

BDB)

szard Sobczak, 4. Marcin Maliń-

ski, 5. Bartosz Sikora, 6. Katarzyna Radtke, 7. Robert Kempiński, 8. Anna Rybicka, 9. MieDobrzyński.
Stanisław Rajewicz (Głos
Wybrzeża) 1. Iwona Guzowska,

11:91.

Phoenix

—

Tuzy

7. Bartosz Sikora, 8. Magdalena
Mróz, 9. Marcin Maliński, 10.
Teraz wypada tylko jeszcze

(5)

kontrakty

tijna, objawienie

Francisco - 43,75 mln za 6 lat gry i Mario Lemieux - 42 mln za 7
lat występów w hokejowej drużynie z Pittsburgha.

Rozgrywający Sacramento Kings, 22-letni Bobby Hurley (7
w tegorocznym drafcie), spędził święta w domu. Przypomnijmy,
że zawodnik ten miał poważny wypadek samochodowy i przez
kilkanaście dni walczył o życie w miejscowym szpitalu. Do domu
został odwieziony na wózku inwalidzkim. Czy kiedykolwiek wró-

ci na parkiet-- agencje nie podają.

(sus)
Wróżnych nastrojach spędzali święta przedstawiciele piłki
ręcznej w naszym regionie. Za-

bardzo o to się starali.

Przychylne
stanowisko
władz FIM nie oznacza jednak,
że nic w Kolibkach poprawiać
nie trzeba. Cała trasa musi zostać dokładnie ogrodzona, park
maszyn i
y zawodników bezwzględnie odizolowane od publiczności. Wypada
też, by trójmiejska policja poważniej potraktowała prośby
organizatorów i zrehabilitowa-

dziś pamiętają jego szaleńczą

ła się za tegoroczny blamaż,
kiedy to mająca przecież inne
obowiązki obsługa zawodów

pogoń za rywalami w III biegu
zawodów w 1992 roku. Nie
mniejsze emocje przyniosą zapewne jego pojedynki z aktualnym wicemistrzem świata Ste-

została praktycznie pozbawiona pomocy w chronieniu gości

przed chuliganami i złodziejami.

fanem Evertsem z Belgii, weteranem torów Włochem Alessandro Puzarem i rewelacyj-

W tegorocznej edycji MŚ

liczba biegów w każdej elimi-

Brytyjczykiem Kurtem

nacji została zmniejszona do

Nicollem.

dwóch, a ich czas do 30 min.
Powinno to skrócić zawody

uzyskał

także zapewnienie, że w kom-

i uczynić je atrakcyjniejszymi

plecie stawią się w Gdyni
Amerykanie. Gwiazdą nr | tego teamu jest dwukrotny

dla publiczności i telewizji.
Rozważa
się nawet, czy
w przyszłości nie należałoby

mistrz świata Donny Schmit,
który zapowiedział, że na Wybrzeże zjedzie z całą rodziną! Kiedy dowiedzieliśmy się, że
jedną z eliminacji przyznano
Polsce, żona i teściowa natych-

wzorem supercrossu wprowadzić dwóch półfinałów i biegu

Donny Śchmit będzie gwiazdą „Kamionki”

są tu zdecydowanie wyższe niż

Fot. Archiwum
Auto-Moto-Klubu nie ukrywali

w zawodach, które do tej pory

jednak ostatnio, że ich celem

pas Parker i Tallon Wohland,
Belgowie Bervoets i Dewitt,

Holender Evertsen. Na debiut
w tej klasie zdecydują się za-.

pewne znani już polskim kibicom medaliści MŚ 125 ccm

oglądaliśmy w Kolibkach.
Można powiedzieć, że tor
„Kamionka” robi zawrotną ka-

rierę. Zaledwie po 4 latach od
pierwszych

międzynarodo-

wych zawodów zorganizowanych w ramach igrzysk „Solidarności” kibice tej dyscypliny
doczekali się imprezy o najwyższych poziomie. Przypomnijmy, że „po drodze” odbyły
się tu eliminacje mistrzostw

jest awans do organizatorskiej
elity. Podczas

grudniowego

spotkania w Genewie władz
światowego motocrossu Z or-

ganizatorami MŚ '94 nie było
mowy o jakimkolwiek bojko-

cie gdyńskiej imprezy, co sugerował anonimowy autor artykułu w „Przeglądzie Sportowym”. Wręcz przeciwnie przyjazd do Polski zapowiedział nowo wybrany szef Ko-

pewne były powody do święto-

wania w Elblągu, jako że po za-

kończeniu pierwszej rundy rozgrywek „7” EB Start Elbląg

przewodzi

w

ekstraklasie.

W tych ostatnich kolejkach rywalki grały na korzyść elblążanek, gubiły punkty i teraz Start
ma 4 punkty przewagi nad drugą
w tabeli Piotrcovią Piotrków

ABB

Zamech

Ltd

ed zĄA

magazyn

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00; 13.00, 14,00,
15.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00
i

1.00:

Serwisy

informacyjne;9.05 Przegląd
prasy; 6.00-9.00 Przebudzenie
na życzenie; 6.15 Przeboje na
dziś; 7.15 Konkurs 13 - liter;
7.45 Nat

Broker Peugeot Stu-

dio; 9.05-12.00 Drugie śniadanie; 9.15 Kursy walut; 9.35 Ka-

Jeszcze przed rozpoczęciem
rundy trener elblążanek Jerzy
Ringwelski wypowiadał się bar-

dzo ostrożnie na temat szans
swojej drużyny. Okazuje się jednak, że na boisku tego optymi-

W różnych
nastrojach

zmu Jest znacznie więcej. Powodów do radości z takiego stanu

rzeczy jest przynajmniej kilka.
Po pierwsze z Elbląga odszedł
trener Jerzy Ciepliński okazało

się, że jego następca - dotych-

czas znany z bardzo dobrej pracy
z młodzieżą - daje sobie bardzo
dobrze radę także w ekstraklasie.
Obawiano się, że brak bramkarki
Izabeli Kowalewskiej może okazać się bardzo dotkliwy. Na
szczęście zarówno Bartnicka jak
i Wasilewska zdają bardzo do-

wyłaniającego

brze egzamin w pierwszoligowej

kurs „Gorączka

dnie z Radiem ARnet;
12.15
Magazyn - Policja i my; 14.10
Piosenki na życzenie; 15.05 20.00 Muzyka non stop; 20.0522.00 „Co w trawie piszczy” -

mag. informacyjny; 20.45 Spotkanie z firmą Hevelius Bre-

rozmowy Polaków; 2.00 - 6.00
Muzyka non stop.

Pełne wydanie wiadomości:
6.00, 12.00, 20.00; Wiadomości z kraju i ze świata: od 6.00
do 22.00 co godzina; Wiadomości lokalne: 6.00, 6.30, 7.30,
8.30, 9.30, 12.00, 13.30, 17.30,
20.00; Prognoza pogody: po
każdym wydaniu wiadomości;
Wiadomości sportowe: 8.10,
17.10; 12.10 w południe o
sporcie; Raport drogowy (i
informacje komunikacyjne:

5.38, 6.38, 7.38, 14.38; Giełda
pracy: 8.36, 14.38; Bloki
reklamowe: 22 minuty po
pełnej godzinie i 10 minut

przed pełną;

5.00 Radio EL na dzień dobry;
5.15 Przegląd wydarzeń dnia
poprzedniego; 5.45 Zapowiedzi
spodziewanych

wydarzeń;

6.45, 7.15, 7.45 Przegląd prasy;
8.00-9.00 Trybuna słuchacza;
tel. 32 63 54 w sprawie inter-

z międzynarodowym konsorcjum, które otrzymało wyłącz-

dze elblążanki dorzucą kolejny

to

chciałoby, aby motocrossowe
reguły stały się jasne nawet dla
przypadkowego widza. Polskich kibiców śpieszymy poinformować, że zarówno TVP
jak i PolSat zamierzają przekazywać obszerną transmisję
z gdyńskiego Grand Prix Polski, zaś „Dz.B.” informować
będzie na bieżąco o wynikach
rywalizacji sezonu '94.

Andrzej Mielczarek

w tym sezonie pochwalić się nie

mogą. Aktualnie zajmują szóstą
pozycję w tabeli i raczej chodzi
o to, aby przed rundą play offów
nie spaść poniżej ósmej lokaty.
Tylko takie rozstrzygnięcie gwarantuje bowiem grę bez obawy

paz

z ekstraklas

AE Woźniak

-

. Magazyn

Aktualności

Muzycznych; 22.05 Fonofobia audycja muzyczna; 00 Nocne
muzykowanie

2.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 0.00:
Wiadomości; 0.58, 6.28, 13.05,
21.05: Rybacka progn. pogody
w pr. I; 5.20 Rolniczym ekspre-

sem; 5.40, 6.40 Przegląd prasy;
6.10 Minęła doba; 7.10, 8.10,
- 16.40, 17.40 Wiadomości spo:

Radiowa giełda pracy;

11.3

Fałszywy świadek- fragm.
powieści Dorothy Uhnak; 11.45
Mag. „Solidarności”; 12.10,
12.40 Notowania giełdowe;
13.40 Konkurs filmowy; 17.20

ne i gospodarcze, notowania
walut, przegląd prasy; 10.05

konsorcjum

powt. z godz. 11.35; 20.05
Koncert życzeń; 21.05 TOP MIX

13.10, 14.10 Raport miejski;

wencji; 9.08 Serwis ekono-

Teraz

Radiowa bajka na dobranoc;
19.45 Powieść w odcinkach,

wing Company Ltd.; 20.40 Auwe; 7.35 Auto Opel Radio; 9
dycja dla CB-istów i krótkofalowców; 22.05-0.00 Słuchaj | Serwis ekonomiczny; 9.4
12.47, 13.47, 14.47 Ogłoszeni
razem z nami - prowadzi Drwal
na telefon; 7.47, 8.47, 17.4
Drąga!; 0.05 - 2.00 Nocne

brych występów w pierwszej li-

ccm.

kulturalnej; 18.05 Wędrówki w ___
czasie i przestrzeni; 19.30

złota”; 10.33

Trzy łyki klasyki; 10.50 InforPe kulturalne; 11.15 Konkurs „Kto śpiewał?”; 11.50 Horoskop; 12.00 - 15.00 Popołu-

bramce. Jeżeli jeszcze do do-

ne prawa do transmisji MŚ 250

17.30

lendarium muzyczne; 9.50 In-

pisała przed rokiem umowę

awans w europejskim Pucharze
Zdobywców Pucharów to będzie
można bez wątpienia mówić
o samych sportowych sukcesach.
Szczypiorniści Wybrzeża
Gdańsk takimi rezultatami

inf.-publ.;

Kronika miejska (wiadomości
lokalne, kronika wypadków,
raport
służb
miejskich,
notowania walut, zapowiedzi

formacje drogowe; 10.20 Kon-

Trybunalski i trzecim Montexem
Lublin.

zwycięzcę imprezy. FIM pod-

finałowego

miast oświadczyły, że jadą ze
mną - wyznał Donny, od 4
miesięcy szczęśliwy małżonek
panny Karlsson, córki Polki
i Szweda. I jak tu nie mówić,
że Ameryka to wielki międzynarodowy tygiel?
Czołową stawkę gdyńskich
zawodów uzupełnią z pewnością koledzy Schmita - Tram-

niezadowolonym był obecny
na obradach (chociaż nie zapraszany) przedstawiciel Wę-

organizacji MŚ 250 ccm, choć

ostatnich

„D.B.”

FIM Au-

striak Wolfgang Srb. Jedynym

wie” nie otrzymali ostatecznie

w sezonie '93 „złoto” w klasie
250 ccm. Gdyńscy kibice do

Reporter

misji Mitocrossowej

gier. Tyle tylko, że „bratanko-

dwóch lat, który do zdobytego
w debiucie na światowych torach mistrzowskiego tytułu
w klasie 125 ccm dorzucił

nym

w USA podpisali koszykarz Charlotte Hornets, Larry

Johnson - 84 mln za 12 lat gry, Barry Bonds, basebalista San

wa uczta dla koneserów. Zobaczymy ponownie Grega Alber-

ABB

Janusz Woźniak

las, Troya Aikmana, który za 8 lat gry w tym klubie otrzyma 50

crossie w klasie 250 cm. Grand

(adres)

a 7 stycznia 1994 roku ogłosimy
wyniki.

mln dolarów. Przypomnijmy, że dotychczas najwartościowsze

Europy i dwukrotnie mistrzostw świata w klasie 125
ccm. Działacze Gdańskiego

3

(imę i nazwisko)

raz przypomnieć. Plebiscytowe
kupony ukażą się w „DB” jeszcze tylko dzisiaj i jutro. Kto chce
wziąć udział w naszej zabawie,
ma dwie ostatnie szanse. Najpóźniej 28 grudnia, a decyduje
data stempla pocztowego, należy
kupon wysłać na nasz redakcyjny adres.

Skoro jesteśmy przy footbolu amerykańskim, agencje doniosły
o rekordowym kontrakcie 27-letniego quaterbacka zespołu Dal-

Demaria i Strijbos. bd będzie więc niesłychanie zacięta,
bowiem i prestiż, i... pieniądze

z dopiskiem „PLEBISCYT”

Mieczysław Gierszewski.

akończenie kariery koszykarskiej przez Michaela Jordana amerykańscy dziennikarze i wydawcy uznali za sportowy hit mijającego roku. Informacja ta uzyskała 874
punkty. Na drugim miejscu znalazł się zamach na Mo-

świałowe

Wszystko jest już jasne. 15
maja na torze w Gdyni-Kolibkach odbędzie się VI elimina-

A

Za Wielką Wodą

Houston

103:108;

4

(Bi LEnYCHI

Elbląg, ul. łączności 3 w terminie do 28 grudnia br.

Radtke, 6. Jarosław Olszewski,

Później wszystko policzymy,

czysław Gierszewski, 10. Adam

sobota: Chicago — Orlando
95:93;

Wypełniony kupon należy wysłać pod adresem redakcji:

zowska, 3. Ryszard Sobczak, 4.
Anna Rybicka, 5. Katarzyna

strzostwo NFL zdobyte przez futbolistów Dallas Cowboys (7).

Prix Polski jest jedną z piętnastu imprez, które wyłonią najlepszego na świecie zawodnika
w tej najbardziej prestiżowej
i widowiskowej kategorii.
Szykuje się zatem prawdzi-

zgłosił swój

Grubbę (od dawna gra w Niemczech) i żużlowca Marvina Coxa, który chociaż startuje w barwach gdańskiego Wybrzeża, to
jednak jest Anglikiem, a my głosujemy tylko na Polaków.
Teraz jeszcze kilka plebiscytowych typów gdańskich dziennikarzy.Eugeniusz Torchała (Głos
Wybrzeża): 1. Tomasz Tomiak
i Maciej Łasicki,
2. Iwona Guzowska, 3. Ry-

Słońca z Arizony okazały się
lepsze także od innego, świetnie
w br. spisującego się zespołu Seattle Supersonics (dotąd 20-2),
który pokonały na wyjeździe
87:86. Dan Majerle z Phoenix
(27 pkt., 10 zbiórek) siedem razy
rzucał celnie „za trzy”. Dallas
Mavericks drugi raz w tym sezonie wygrał na terenie przeciwnika z Minnesotą Timberwolves
(93:89), dzięki czemu tylko wyrównał niechlubny rekord Philadelphii 76ers sprzed 20 lat (20.
porażek pod rząd).

cja Mistrzostw Świata w moto-

rodem z Czech

122:112; Miami — Los Angeles
Lakers 109:92; Charlotte Hornets

Kings — Washington 114:88;
Portland Trade Blazers — Indiana Pacers 108:96; Seattle Supersonics — Phoenix Suns 86:87;

mogą być też liczone głosy oddane na pingpongistę Andrzeja

nicę Seles (528), a na trzecim drugie z rzędu zwycięstwo basebalistów Toronto Blue Jays (369) w World Series. Tylko trzy wydarzenia z pierwszej dziesiątki stanowiły informacje z imprez sportowych, zaś połowa dotyczyła śmierci lub zamachów na znane
postacie sportu. Sportowe to: Zwycięstwo Toronto Blue Jays (3),
trzecie z rzędu mistrzostwo NBA przez Chicago Bulls SG)imi-

najgorszy od 14 lat. Zarobił na
kortach ledwie milion dolarów
i spadł na 19 miejsce w klasyfikacji ATP. Gdyby tendencja
spadkowa „Ivanka” utrzymała
się w 1994 będzie to jego
ostatni rok występów. Już niebawem rozpoczyna się Austra-

udział.

109:92; czwartek: New York
Knicks — Atlanta 84:75; Orlando Magic — New Jersey Nets

Clippers 141:95; Sacramento

ale niestety z powodu jej dyskwalifikacji
nie
możemy
uwzględnić jej w gronie kandydatów. Z innych powodów nie

(91:111). Zwłaszcza porażka
z przeciętną ekipą Samorodków
stanowi duże zaskoczenie; w meczu z nimi nie pomogła świetna

Lendl. Rok 1993 był dla niego

lian Open, do którego tenisista

Washington Bullets

Golden State Warriors — LA

Wyniki — środa: Boston Cel-

|.

Z zamiarem zakończenia tenisowej kariery nosi się Ivan

pers —

nio Spurs — Utah Jazz 88:96;

i w Phoenix z Suns

tics — Atlanta Hawks

(sus)

Sfrustrowany Ivanek

Philadelphia 76ers — Miami Heat 90:98; Chicago Bulls — Minnesota Timberwolves 106:98;
Milwaukee Bucks— Dallas Mavericks 96:86; Los Angeles Clip-

— Boston 118:100; Cleveland
Cavaliers — Milwaukee 107:88;
Detroit Pistons — Chicago
72:81; Minnesota — Dallas
89:93; Houston Rockets — Denver Nuggets 93:106; San Anto-

bicka, 6. Marcin Maliński, 7.
Katarzyna Skorupińska, 8. Bartosz Sikora, 9. Mieczysław Gierszewski, 10. Katarzyna Radtke.
Tomasz Rosochacki (Głos
Wybrzeża): 1. Tomasz Tomiak
i Maciej Łasicki, 2. Iwona Gu-

zi
bo

Triumfował także w rywalizacji Pucharu Europy wygrywając 100 m i w sztafecie 4x100 m.
Na 15 tegorocznych startów, 12 razy mijał linię
mety jako pierwszy.
W ankiecie uczestniczyło 15 europejskich
agencji, które głosowały na 40 sportowców
(w tym 10 kobiet). Najwięcej było lekkoatletów
(8) i kolarzy (5). Najliczniej reprezentowani byli
SPOROWY | zAaa
A ryan (6)
6) i Niemiec
Nieme (5).

Chyba bardziej z kurtuazji niż za obiektywne zasługi głosowano też na reprezentantów Polski.

czak, 3. Iwona Guzowska, 4.

nip.

Linford Christie sportowcem Europy 1993

Gl .o| w] N|o]u] sJwln]--

masz Tomiak, 3. Anna Rybicka,
4. Marcin Maliński, 5. Jarosław

coraz więcej. Pisaliśmy niedawno o plebiscytowej czołówce.

|

na najlepszych sportowców |
woj. elbląskiego 1993 roku

czór Wybrzeża): 1. Iwona Guzowska, 2. Maciej Łasicki i To-

Trzeba przyznać, iż sympatycy sportu w tych ostatnich
dniach wyraźnie się zaktywizowali i kuponów otrzymujemy

34-letni brytyjski sprinter rodem z Jamajki,
Linford Christie wybrany został sportowcem
Europy 1993 roku w ankiecie PAP. Był to niezwykle udany rok dla mistrza świata na 100
m ze Stuttgartu, który wynikiem 9,87 ustanowił
rekord Starego Kontynentu.

KUPON KONKURSU - PLEBISCYTU | |

rzyna Skorupińska, 8. Adam Dobrzyński, 9. Robert Kempiński,
10. Katarzyna Radtke.
Tomasz Sapichowski (Wie-

końca 1993 roku.

Ft.

Tomiak i Maciej Ła-

sicki, 3. Marcin Maliński, 4.

miczny, informacje ekonomicz-

W dziesiątkę - magazyn publi-

cystyczny; 11.05 Popołudnie z
radiem EL; 11.11 Konkurs 3
x 11; 11.35 Powieść w odcin-

Audiowideo; 18.05 Nieśniertelny

rock; 19.05 Wieczór klubowy;
21.05

Ech muzyka.

muzyka:

22.00 Radio BBC; 23.00 Muzyka
ze znakiem jakości; 23.45 Noc
i poezja; 0.05 Radio dla samotnych; 4.05 Country nad ranem

|

5.50 Lektura na dzień dobryJózef
Mackiewicz
„Lewa

wolna”; od 6.00 do 0.00 (co
godzinę)Wiadomości;
18.30
(co godzinę)

6.30Skrót

wiadomości: od 6.30 do 18
(co

godzinę);

Wiadomości

lokalne: 6.10, 7.10, 8.10, 11.10,
14.10, 16.10, 17.10, 20.10;

6.43, 22.15

|

Ewangelia; 6.52

Przegląd prasy; 7.10 „Hity z winylu”; 7.25 Patron dnia; 7.44,
15.44 „Wykop” drogowy; 7.40,

18.10 Serwis sportowy; 8.40,
15.40 Serwis ekonomiczny; 9.35
Gość Plusa; 13.10 Serwis giełdowy; 13.40 Propozycje kulturalne;14.40 Serwis motoryzacyjny;
18.40 Wiadomości z życia Kościoła; 19.05 Coca Cola - is the

kach; 12.30 Informator kulturalny - Co, gdzie, kiedy?; 12.38

music live; 19.40 „Pluszowy ką-

Wędrówki

nut z piosenką aktorską i kabare-

z przewodnikiem

cik” - dobranocka; 21.31 20 mi-

(kino, wideo, teatr, książka, telewizja); 13.05 REPORT(EL ) -

tem;22.30 Na moim biurku - aud.

magazyn reporterów, radiowy
dyżur telefoniczny 32 63 54;

Lektura przed północą

13.11 Konkurs Radia EL; 14.11
Finał konkursu Radia EL; 16.00
Wydarzenia i komentarze -

Dziesięć po dwunastej czyli

ks. W. Bocka; 23.55 (około)

Józef

Mackiewicz „Lewa wolna”; 0.10
wykopaliska

rockowe; 4.00

Poranek muzyczny Radia PLUS

