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Będzie policja lokalna?

Komisja dobrego
porządku
Powstał projekt utworzenia, obok policji kryminalnej
czyli państwowej, policji lokalnej, podległej burmistrzowi
lub prezydentowi miasta. Powstał dlatego, że dotychczaso
we próby reorganizowania policji nie przynoszą oczekiwa
nych przez samorządy terytorialne rezultatów. Do zadań
władzy policyjnej w gminie należałoby utrzymanie bezpie
czeństwa i porządku publicznego oraz ochrona komunal
nych gmachów i urządzeń użyteczności publicznej. Nowy
strażnik upoważniony byłby do legitymowania, zatrzymy
wania rozrabiających obywateli, przeszukiwania ich, zatrzy
mywania pojazdów, nakładania grzywny, itp., itd.
Szczegóły na str. 4

W centrum Sopotu

Multikino

Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs urbanistyczny na za
gospodarowanie centrum Sopotu. Pierwszą nagrodę zdobyli
architekci z sopockiej pracowni architektonicznej Archidea.
Zgodnie ze zwycięską koncepcją, multikino stanie na miejscu
dawnej dyskoteki „Alga". Dom zdrojowy, ze wspaniałym wi
dokiem na morze, będzie usytuowany w okolicy pawilonu ku
racyjnego z 1913 r. Naprzeciwko Grand Hotelu zaplanowane
dwupoziomowy parking.
Więcej na temat wizji przyszłego Sopotu piszemy na str. 4

Po protezę
z mandatem

Do Zakładów Ortopedycz
nych przy ul. Nowe Ogrody
w Gdańsku inwalidzi zgła
szają się po odbiór nowych
i naprawionych protez orto
pedycznych.
Przejście każdego metra
jest dla nich często nie lada
wysiłkiem. Instytucja usytu
owana jest jednak w niefor
tunnym miejscu - wokół wej
ścia umieszczono zakazy za-

trzymywania się i postoju.
Tuż przed drzwiami zakła
dów znajduje się wjazd dla
karetek pogotowia do szpital
nej Izby Przyjęć, zatem znak
zakazu jest tu niezbędny. Bu
dynek znajduje się na rogu
skrzyżowania i tu również sa
mochodu zostawić nie moż
na.
Co może zrobić inwalida?
- czytaj na str.5

Jaki
będzie
nowy
rzqd?

Masz temat
zadzwoń!
W naszej redakcji czynny jest telefon, pod którym ocze
kujemy na informacje od Czytelników dotyczące spraw
szczególnie bulwersujących, sensacyjnych, niezwykłych.
Na tych, którzy dadzą „cynk'' w szczególnie istotnych spra
wach, czeka nagroda.

35 22 22 czynny jest całq dobę.

Nieraz w historii zdarzało się, że największe afery, bul
wersujące sprawy odkrywane były przez dziennikarzy dzię
ki pomocy Czytelników. Czasami drobna wskazówka na
prowadza na ślad wielkiego wydarzenia.
Wszystkim, którzy zechcą podzielić się z naszymi repor
terami szczególnie istotnymi informacjami, zapewniamy
nagrodę i anonimowość.

12 lutego, poniedziałek, imieniny Nory,Modesta
1386 - Jagiełło przybył do Krakowa w celach matrymonialnych
1798 - zm. Stanisław August Poniatowski, król Polski
1809 - ur. Karol Darwin, przyrodnik angielski
1813 - ur.Walenty Stefański, działacz oświatowy
1959-zm. Iwo Gall, scenograf i reżyser
Walenty Stefański, działacz narodowy, oświatowy, księgar;
lożyciel Związku Plebejuszy, osiadłszy pod koniec życia w
z/nart i został pochowany.

A JA KOCHAM
MOJĄ GDYNIĘ

To były urodziny! 70-iecie
Gdyni świętowano uroczy
ście zarówno na spotkaniach
oficjalnych, jak i podczas
biesiadowania gdynian
w WTC Expo, na które przez
cały dzień, ai do pierwszej
w nocy, waliły tłumy. Uro
dzinową piosenkę „A ja ko
cham mojq Gdynię" śpiewa
ła cała sala.
Uroczystą sesję Rady Mia
sta uświetniło niecodzienne
zdarzenie: odnalazła się Księ
ga Pamiątkowa Gdyni, założo
na 20 lipca 1928 r. przez
pierwszego burmistrza Augu
styna Krauzego, z wpisami do
konanymi przez wiele histo
rycznych osób. Na to świątecz
ne posiedzenie przybyło mnó
stwo znakomitych gości na
czele z dwoma honorowymi
obywatelami miasta: ks. prał.
Hilarym Jastakiem i Janem
Nowakiem Jeziorańskim.
Natomiast urodzinowe przy
jęcie odbyło się WTC Expo.
Prezydent Franciszka Cegiel
ska wzniosła toast za pomyśl
ność Gdyni i jej mieszkańców.

Czy PSL udało się ubezwła
snowolnić ministra Kaczmar
ka? Czy minister Miller zlikwi
duje URM i zostanie szefem
Ministerstwa Administracji Pu
blicznej? Co oznacza obecność
Zbigniewa Siemiątkowskiego
w MSW? Czym się różni prof.
Wiatr od prof. Schaffa? Co
wyniknie ze starcia wicepre
miera Kołodki z wicepremie
rem Pietrewiczem?
O tym wszystkim dyskuto
wali na Forum „Dziennika":
poseł Krzysztof Brzeziński
z SLD, Aleksander Hall, lider
Partii Konserwatywnej, poseł
Sławomir Szatkowski z PSL
i poseł Zbigniew Szczypiński
z Unii Pracy.
Całość na str. 7

Zima ściska
że hej
W ciqgu najbiiiszych dni
mróz odpuści, posypie nato
miast śniegiem i to znacznie.
Jednakże - jak przewidują
synoptycy - pod koniec tygo
dnia temperatura znowu opad
nie grubo poniżej zera. Nie
mogą więc liczyć na łaskawość
zimy spece* od usuwania awarii
wodóciągowych; w ostatnie
dni, kiedy to w niektórych re
jonach Wybrzeża temperatura
spadła nawet do - 30 st. C,
mieli pełne ręce roboty.
Zamarzała woda w przyłą
czach budynków,'rozsadzała
potężne magistrale wodociągo
we. Tak było w Gdyni, Gdań
sku, Kartuzach i Kościerzynie.
W lepszej sytuacji są ciepłownicy, którzy nie odnoto
wali katastrofalnych sytuacji.
Bardziej boją się ocieplenia, bo
wraz z nim mogą zacząć lawi
nowo pękać kaloryfery.
O tym, jak zima daje się we
znaki i o tym, jakie ma plany szerzej na str. 3

Reporter weka

Zachmurzenie
duże i okresami
„ Wiatr
południowowschodni
umiarkowany,
okresami dość silny i
porywisty,
powodujący zamiecie
śnieżne.
Uwaga!
Na drogach
ślisko.

Forum
„Dziennika"

Na temat jubileuszowej fety
piszemy obszernie na str. 4

Zwycięskie
Najlepiej w miniony weekend spisały się koszykarki Star
tu Gdańsk i Warty Gdynia,%odnoszqc ligowe zwycięstwa.
Takim dubletem nie mogą pochwalić się piłkarki ręczne, jako
że wygrał Start EB Elbląg, a przegrały gdańskie akademiczki, tra
cąc pozycję liderek tabeli. Kompletu punktów nie zdobyli także
szczypiorniści, wśród których wygrała Spójnia, a zremisował
GKS Wybrzeże.
Szczegółowe informacje sportowe na stronach 14,15,16

Błyskawiczna akcja gdańskiej policji

Zwyrodnialcy
w SKM

Z kolejki SKM wypchnięto studenta III roku Akademii Me
dycznej w Gdańsku, 21-letniego Ireneusza R. - zginął na
miejscu. W ciągu kilku godzin policja ustaliła personalia
sprawców zbrodni. Wszystkich zatrzymano wczoraj, we
wczesnych godzinach popołudniowych.
W niedzielę, tuż po godz. 5,
Ireneusz R. wracał ze swoją
sympatią z dyskoteki. W kolejce SKM zaczepiła ich nastolat
ka, która bez powodu zaczęła
ubliżać dziewczynie. Według
ustaleń policji, Ireneusz R. po
wiedział, by zostawiła ich
w spokoju. Nastolatka odeszła,
ale w chwilę później wróciła
z sześcioma kolegami. Ci wy
ciągnęli Ireneusza R. z prze
działu do korytarza, otworzyli
drzwi i wypchnęli go. Kolejka
dojeżdżała do stacji Przymo
rze. Chłopak wypadając pocią
gnął za sobą jednego z napast
ników.

ul. Wiesława 1, tel. 31-20-30

Gdy kilkanaście minut później na miejsce tragedii dotarła
zaalarmowana policja, Ireneusz
R. nie żył. Obok niego leżał
ciężko ranny 18-letni Robert
O., którego natychmiast prze
wieziono do szpitala. Rozpo
częto poszukiwania pozosta
łych sprawców tragedii. Po kil
ku godzinach policja dyspono
wała portretami pamięciowy
mi, które posłużyły dzielnico
wym do wytypowania uczest
ników rozboju.
Ok. godz. 13 zatrzymano
19-letniego Daniela L. Potem
następnych: 19-letnią Annę A.,
21-letniego Macieja T., 19-let-

niego Andrzeja M., 18-letniego
Piotra P. i 18-letniego Krzysz
tofa W.
Wszyscy są uczniami szkół
zawodowych, albo się nie
uczą. Należą do pseudokibiców Lechii-Gdańsk. W więk
szości już wcześniej wchodzili
w konflikt z prawem.
Daniel L. w czasie przesłu
chania całą winę zrzucał na
Roberta O. Inni nie przyznawa
li się.
- To wstrząsające, los ude
rzył w dwoje wartościowych,
obiecujących ludzi, którzy po
prostu mieli nieszczęście spo
tkać na swojej drodze bandę
podpitych wyrostków - powie
dział „Dziennikowi" komen
dant komisariatu Gdańsk-Przymorze, Robert Ratajczyk.

Wiceadmirał
Ryszard
Łukasik

Dowódcą
MW?
Przesunięć kadrowych na
najwyższych stanowiskach
dowódczych w Marynarce
Wojennej RP moina spo
dziewać się w tym miesiącu.
Nieoficjalnie dowiedzieli
śmy się, że na stanowisku do
wódcy MW miejsce przecho
dzącego na emeryturę admirała
Romualda Wagi może zająć
wiceadmirał Ryszard Łukasik,
szef Sztabu MW, natomiast
stanowisko szefa Sztabu MW kontradmirał Roman Krzyżelewski, dowódca 3 Flotylli
Okrętów w Gdyni Oksywiu.
Obecnie w Wojsku Polskim
służbę pełni 6 kontradmirałów,
w tym kontradm. Toczek, były
dowódca Nadwiślańskich Jed
nostek MSW, pozostający poza
marynarką. Stopień wiceadmi
rała posiadają dwaj oficerowie
w służbie czynnej - wiceadm.
R. Łukasik i biskup polowy
WP, wiceadm. Leszek S.
Głódź. Stopień kontradmirała,
nadany przez Rząd Emigracyj
ny RP w Londynie, ma także
ks. prałat Henryk Jankowski.
Wśród kadry oficerskiej
MW panuje przekonanie, że
dowódcą MW mianowany bę
dzie wiceadm. R. Łukasik. Ma
opinię dobrego marynarza, któ
ry przeszedł wszystkie szcze
ble kariery, m. in. na stanowi
skach zastępcy dowódcy i do
wódcy okrętów w zespołach
kutrów torpedowych oraz ra
kietowych. Podobno przez pe
wien okres służby w MW miał
kłopoty i był odsuwany od
wyższych stanowisk.

(JAS)

Ewa Boguszewicz

Dziewczyna
Roku „WW"

„Dziewczynę Roku Wieczoru Wybrzeża" wybierano w ubiegłą
sobotę na dorocznym balu w „Cristalu". Do konkursu stanęło
dwanaście wieczorynek, wybranych przez Czytelników „WW"
w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku.
Rolę gospodarza wieczoru pełnił Maciej Orłoś, przyśpiewywał
Ryszard Rynkowski, grał zespół ZAYAZD, żartował i starał się
rozśmieszać publiczność - Krzysztof Piasecki.
Dziewczyną Roku „WW" została Ewa Boguszewicz. Otrzyma
ła nagrodę główną ufundowaną przez EB - samochód fiat 126. II
Dziewczyną Roku „WW" została - Paulina Kornaga, a III Dziew
czyną Roku „WW" - Małgorzata Kęsik.

Dziewczyna Roku „ WW" Ewa Boguszewicz (w środku), z lewej Dziewczyna
Czytelników „ WW" Teresa Trzeżwińska.
Fot. Maciej Kostun
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TU SIĘ KUPUJE

Aleja Rzeczypospolitej

Tanie i wygodne zakupy
każdego dnia
Centrum Handlowe. Zaprasza pon.-sob. 9-21, niedz. 11-20. Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 33
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Czarny protest

Moczulski
po raz siódmy
W Warszawie zakoń
czyła się w sobotę trzecia
nadzwyczajna tura V Kon
gresu Konfederacji Polski
Niepodległej. Leszek Mo
czulski po raz siódmy został
przewodniczącym konfedera
cjiKongres zobowiązał Mo
czulskiego i Radę Polityczną
KPN, aby do połowy tego ro
ku przygotowane zostały
podstawy całkowitego zjed
noczenia prawicy.

zachodnim
mówię, że Polska
zda egzamin

Szef MON

•» Minister obrony naro
dowej, Stanisław Dobrzański
udaje się dzisiaj z dwudnio
wą wizytą do Londynu na za
proszenie sekretarza stanu ds.
obrony Wielkiej Brytanii,
Michaela Portillo.

„Solidarność" apeluje

RdR o referendum
»» Zarząd Główny Ruchu
dla Rzeczypospolitej wzywa
wszystkich członków RdR
oraz osoby darzące RdR za
ufaniem, do udziału w refe
rendum 18 bm. i oddania gło
su zgodnie ze wskazaniem
„Solidarności".

Od 6 lutego w kopalni „Piast" 11 górników prowadzi strajk okupacyjny pod ziemią - na poziomie 650 m.
pracodawców ze związkowcami z „S",
kupację siedziby zarządu Nadwi
ślańskiej Spółki Węglowej którzy także na dziś zaplanowali wstrzy
(NSW) w Tychach rozpoczęli manie wysyłki węgla z kopalń Rybnickiej
w minioną sobotę członkowie Porozumie Spółki Węglowej.
nia Związków Zawodowych NSW. Żądają
Zapasy na trzy tygodnie
oni - podobnie jak strajkujący od 6 dni
Zapasy elektrowni i elektrociepłowni
członkowie NSZZ „S" - podwyżki płac.
w węgiel wynoszą obecnie ok. 3,8 min ton
Dzisiaj mają zostać wznowione rozmowy

O

Marines
w Kłodzku

Zginął taternik

32-letni Jacek K., tater
nik z Warszawy, który ze
swym partnerem wspinał się
w rejonie Mokrej Wanty nad
Morskim Okiem, poślizgnął
się i spadł ok. 200 metrów,
zabijając się na miejscu. Dru
giemu taternikowi nic się nie
stało. To już 5 wypadek
śmiertelny w Tatrach w br.

Tragiczny bilans

•» Siedmioro zabitych,
w tym troje dzieci, oraz dwo
je ciężko rannych - to bilans
tragicznego wypadku drogo
wego, do którego doszło
wczoraj niedaleko Wrocła
wia. Podczas manewru wy
przedzania kierowca merce
desa zderzył się czołowo
z nadjeżdżającym z przeciw
ka audi z Wrocławia.

700-lecie śmierci
Przemysława

^ W Poznaniu odprawio
no 11 bm. mszę - w 700.
rocznicę śmierci Przemysła
wa II (1257-1296), monar
chy, który po 200-letnim
okresie rozbicia dzielnicowe
go zainicjował proces jedno
czenia ziem polskich.

(»rz)

Kilkuosobowa grupa ofice
rów i podoficerów amerykań
skiej piechoty morskiej udała
się do Kotliny Kłodzkiej, gdzie
do środy będzie brała udział
w szkoleniu narciarskim
i szkole przetrwania w warun
kach górskich.
W Kłodzku ćwiczenia
z amerykańskimi marines będą
prowadzić żołnierze z 2 bata
lionu piechoty górskiej, wcho
dzącego w skład 22 Karpackiej
Brygady Piechoty Górskiej.

POWSZECHNE
ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE
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Done 110.02
Kupno/sprzci
51
BRE (Gd.)
PKO (O. III,Gd.) | 49
60
PKO (O. I, Gd-a) I 49
60
Kantory
"Max" (Gd.)
.57
52
54
"Xamax" (Gd.) j 50
"Monte" (Sop.)
50
57
"Merkury" (Gd-a) 54
60
"Silvant" (Elb.)
55
59
"C. Remix" (Elb.) j 54
58
Banki
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USD
DEM

NBP
(kurs
średni)

254,10
172,70

FRF JT 50,17
NLG
154,18
CHF |
211.13
SEK
36,61
GBP
390,68
16,23
ITL
SUR
Złoto
33,61

49,5/50
151/152
207/209
35,5/36
384/387
15,9/16,4
3/5
19/20

252,5/253,5
171,5/172,5

252/254
171/172

50/50,5
50/50,5 I
152,5/153.5 151,5/152,5
208/210
208/209
35,8/36,2 35,8/365
387/389
387/390
16/164
16,2/16,8
5/6
19/20
18/19

o dużych miastach, o finanso
waniu gmin, powiatowa);
• udział w tworzeniu no
wej konstytucji, a ściślej roz
działu o samorządzie;
• powstanie Federacji
Związków i Stowarzyszeń
Gminnych.
Spytany na konferencji pra
sowej o to: w którym miejscu
na drodze do europejskich
standardów samorządowych
znajdujemy się zakładając, że
w 1991 r. zaczynaliśmy od ze
ra - odpowiedział: w połowiedrogi.
Z przebiegu dyskusji pro
gramowej wynika, że najpil
niejszymi do rozwiązania pro
blemami są: uporządkowanie
relacji między radami a zarzą
dami miast; kategoryzacja
gmin, ifzyskanie dostępu do
rządowego banku informacji
analitycznych.
(jo)

Inn Nowak Jeziorański,
zapytany o zdanie na temat
aktualnej sytuacji naszego
kraju, powiedział:
Zwycięstwo komunistów
i wydarzenia, związane m.in.
z tym, co opublikowało
„Wprost", to tragedia osobista
i narodowa. Nie mam zamiaru
orzekać, że Oleksy jest winien,
ale istnieje uzasadnione podej
rzenie, że szef rządu dopuścił
się zdrady państwa, a jego par
tia stoi na stanowisku, że jej
przywódcy stoją poza prawem.
Gdy politycy zachodni pyta
ją mnie, czy jest możliwe, że
w Polsce prowadzona jest po
dwójna gra, odpowiadam, że
przesłuchania komisji parla
mentarnych odbywają się
w sposób taki sam, jak to się
dzieje w USA, a prasa i telewi
zja świetnie spełniają swoją ro
lę, dzięki czemu pan Oleksy

Po raz czwarty 11 lutego ob
chodzony był na całym świecie
jako Światowy Dzień Chorego.
Został on ustanowiony przez
Jana Pawia II 13 maja 1992 r. w 75. rocznicę objawień fatim
skich i w 11. rocznicę zamachu
na placu Św. Piotra w Rzymie.
Centralna uroczystość i spo
tkanie chorych z całego świata
odbyło się w meksykańskim
sanktuarium w Guadalupe,
gdzie Matka Boża w 1531 r.
pocieszała biednego Indianina
Juana Diego z Cuautilan, który
prosił o uzdrowienie swojego
krewnego.
„Prosimy was wszystkich,
którzy cierpicie, abyście nas
wspierali. Właśnie was, którzy
jesteście słabi, prosimy, aby
ście stawali się źródłem mocy
dla Kościoła i ludzkości.
W straszliwym zmaganiu się
pomiędzy siłami dobra i zła, niech wasze cierpienia w jed
ności z Krzyżem Chrystusa
przeważy!" - zaapelował pa
pież.
(PAP)

Jan Nowak - Jeziorański z aktem, nadającym mu tutul Honorowego Obywatela Miasta

-

Fot. Maciej Kostun

Gdyni

Wiecowanie zakończone
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1,210
6,970
0,652
1567,1
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grafik - Krzysztof Ignatowicz.
Oddziały: Elbląg - 32 44 86, Gdynia - 21 05 11, Sopot - 51 54 55,
Tczew - 31 63 26, Starogard Gd.-220 80, PruszczGdański - 82 23 25.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsyła
nych materiałów oraz nie zwraca tekstów nie zamówionych.
REKLAMY I OGŁOSZENIA
Dzid Sprzedaży Reklam - „Dom Prasy", Targ Drzewny 3/7,80-886
Gdańsk; Biuro dyrektora -tel7fax 31 04 42;
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Świętojańska 141b, tel. 20 04 79, Biuro Ogł. w Sopocie, ul. Kościuszki
61, tel 51 54 55, Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3, tel./fax 32 70
94, tel. 32 5080. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
SPRZEDAŻ I KOLPORTAŻ
Dział promocji i sprzedaży: tel7fax 31 00 33; 31 50 41 w. 272,
Prenumerata z darmową dostawą do domu, biura, urzędu (zniżka do
20 proc.): tel. 31 5041 wew. 154, tel. 31 96 14.
DRUK:
Drukarnia
Offsetowa
„Prasa
Bałtycka", Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Wester
platte 5, dyrektor Mirosław Kowalski
- tel. 82 30 68, fax 83 28 20

Jeszcze w sobotę w Groźnym manifestanci czeczeńscy, zgromadzeni na placu przed ruinami p
Co najmniej 10 osób zginęło, a 18 odniosło ciężkie rany podczas starć, do
których doszło w miniony piątek i sobotę między wojskiem rosyjskim i czeczeń
skimi demonstrantami na centralnym placu w Groźnym - informuje agencja France
Presse ze stolicy Czeczenii, powołując się na źródła szpitalne.
Ostatni demonstranci opuścili plac czy demonstranci nie pozostawili min lub
wczoraj rano. Przez cały tydzień, dzień bomb w ruinach pałacu, gdzie schronili się
i noc. przebywali na placu przed zniszczo ostatniej nocy. Jeden z rosyjskich żołnie
nym pałacem prezydenckim, żądając wy rzy wdrapał się na gmach i ściągnął powie
wającą tam od miesięcy czeczeńską flagę.
cofania wojsk rosyjskich z Czeczenii.
Szef administracji prezydenta Jelcyna,
Siły porządkowe odblokowały około
południa dostęp do placu po sprawdzeniu, Nikołaj Jegorow, który oświadczył, że nie

Wczoraj w drugim dniu
pobytu w Wenezueli papież
Jan Paweł II modlił się o „bu
dowę bardziej sprawiedliwe
go społeczeństwa", bardziej
solidarnego, bardziej ekolo
gicznego i bardziej moralnego.Wieczorem papież Odle
ciał do Watykanu.

Groźby Zyrinowskiego

>+ „Jeśli polskie kierow
nictwo dąży dzisiaj do NA
TO, to ostrzegam, że nie będę
jak Stalin, czekał do 22
czerwca" - oświadczył w so
botę w Moskwie Władimir
Żyrinowski, nawiązując do
daty inwazji Niemiec hitle
rowskich w 1941 r. na ów
czesny ZSRR.

Holbrooke w Sarajewie

Zastępca sekretarza sta
nu USA ds. europejskich Ri
chard Holbrooke przybył
wczoraj do Sarajewa z misją
umocnienia kruchego dotąd
procesu pokojowego w Bo
śni.
„Przybyłem dzisiaj, żeby
nalegać na całkowite prze
strzeganie porozumienia
z Dayton, bez wyjątku, bez
zmiany, i żeby zobaczyć, czy
zdołamy załagodzić obecne
napięcia" - oświadczył na lot
nisku w Sarajewie negocjator
porozumienia pokojowego
w Bośni.

Zamach bombowy
w Algierze

Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla - za 10 000)
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Papież modli się

o sprawiedliwość

Niemcy żqdajq

1,477

i*
Centralne Biuro Ogłoszeń - tel7fax 31 80 62, tel. 31 5041 w. 169,
1 i' 127. Biuro Reklamy „Dziennika Bałtyckiego"- tel7fax 31 14 74, tel.
ca 31 17 51 lub 31 50 41 wew. 203, 207, 209. Biuro Ogł. w Gdyni ul

Zanotowała: Wiesława Kwiatkowska

»» Irlandzka Armia Repu
blikańska (IRA) przyznała się
w sobotę do dokonania dzień
wcześniej w Londynie zama
chu bombowego. Zamach jak podkreślają komentatorzy
- oznacza koniec trwającego
od 5 miesięcy „zawieszenia
broni".

"• Niemiecki minister
spraw zagranicznych Klaus
Kinkel wezwał Rosję o zwró
cenie dzieł kultury wywiezio
nych z Niemiec przez Armię
Czerwoną w roku 1945.
Uczynił to podczas urządzo
nej w Bonn uroczystości de
koracji żołnierza amerykań
skiego, dziś 85-letniego Wal
tera Farmera, który zapobiegł
w tym samym czasie wywie
zieniu do Stanów Zjednoczo
nych 202 płócien mistrzów
malarstwa.

Oznaczenia: USD -dolar amerykański, DEM - marka niemiecka,FRF -frank francu
ski, NLG -gulden holenderski, CHF -frank szwajcarski, SEK - korona szwedzka,
GBP - funt brytyjski, 1TL - lir włoski, SUR - rubel rosyjski (notowania z Moskwy).
Zioto: w złotych za gram, z Londynu - za uncję.

a!

nie mógł niczego ukryć. Zatem
mechanizmy demokratyczne
działają i jeśli zostaną zacho
wane, Polska egzamin zda. Na
tomiast gdyby się okazało, że
Józef Oleksy i ci, którzy przyj
mowali pieniądze na rozbudo
wę swojego imperium, stanęli
poza prawem, wtedy wiary
godność Polski zostanie po
ważnie zagrożona.
Gdy w 1918 r. Polska odzy
skała niepodległość, społeczeń
stwo integrowały takie autory
tety, jak Piłsudski, Dmowski,
Witos, dziś takich łączników
brak. Ale najbardziej niepokoi
przerost indywidualizmu i oso
bistych ambicji u przywódców,
bo uniemożliwia powstanie
wspólnego frontu. Ale w na
szej historii były gorsze sytu
acje i Polska wyszła z nich
zwycięsko.

Papież
do
cierpiących

Czeczenia

Dane z kantorów (10.02)
Londyn
„Xamax"
„Max"
„SiWant"
1 dolar
Gdańsk
Elbląg kurs średni
Gdańsk
Jagiellońska 10 Długa 81/831 1 Maja 41

253/254
171/172

W połowie
drogi
W atmosferze jubileuszo
wych obchodów obradowało
w minionq sobotę w Gdyni
XI Zgromadzenie Ogólne
Związku Miast Polskich.
Związek powstał, a. raczej
został restytuowany w nawią
zaniu do chlubnej tradycji II
Rzeczpospolitej, w styczniu
1991 r. i skupia dziś 195 miast.
Mówiąc o trudnych doświad
czeniach i dokonaniach minio
nych pięciu lat - prezes ZMP:
prezydent Poznania Wojciech
S. Kaczmarek za największe
sukcesy uznał:
•zachowanie niezależności
politycznej - Związek nigdy
nie opowiadał się po stronie
którejś z partii;
•zdobycie mocnej pozycji Związek inicjuje i opiniuje ak
ty prawne dotyczące'samorzą
du terytorialnego (np. ustawy

FotMICAF

- bez nowych dostaw, przy obecnych tem
peraturach - wystarczy go na ok. 3 tygo
dnie. Istnieją również możliwości importu
energii elektrycznej i węgla z zachodniej
Europy - poinformował dyrektor Departa
mentu Górnictwa, Energetyki i Paliw Mi
nisterstwa Przemysłu i Handlu, Andrzej
Pietrzak.
(PAP)

Pięć lał Związku Miast Polskich

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

NOTOWANIA
_ $ —
Kupno
/sprzedaż,

IRA przyznała się

Politykom

jedzie na Wyspy

...do
społeczeństwa
o wzięcie udziału w referen
dum uwłaszczeniowym 18
bm. Rzecznik prasowy
związku - Piotr Żak podkre
ślił, że będzie to pierwsze
wolne referendum w Polsce
po 1945 r. i należy w nim
wziąć udział - chociażby dla
tego, aby nauczyć się korzy
stać ze swoich praw obywa
telskich. Jego zdaniem, po
wszechne uwłaszczenie jest
najkrótszą drogą do dekomu
nizacji kraju.

ŚWIAT

Jan Nowak • Jeziorański
dla „Dziennika":

Fot.PAPICAF
należy całkowicie wycofywać rosyjskich
wojsk z Czeczenii, czego domagali się
uczestnicy wiecu w Groźnym. Dałoby to,
jego zdaniem, sygnał do połączenia się
wszelkich nacjonalistycznych ruchów na
Kaukazie.
Optymalnym wariantem, wg Jegorowa,
byłoby rozprawienie się z bojownikami,
z drugiej zaś - przygotowanie wyborów
powszechnych i lokalnych w republice.

(PAP)

"• Wczoraj w centrum Al
gieru nastąpiła silna eksplo
zja. Według pierwszych in
formacji, celem zamachu dokonanego, jak się zdaje, za
pomocą samochodu-pułapki był „Dom Prasy", mieszczą
cy redakcje kilku niezależ
nych dzienników algierskich.
W zamachu zginęło 14
osób, a ponad 30 odniosło ra
ny.

(mrz)

Lepiej mieć
niż nie mieć
l A /zeszłotygol / \ / dniowym feV V li et onie
w „Rejsach" pisałam
po ,Xrp}nAouiCt&dĄcfi-/'
min. o „ przetłumaczycielach", którzy prze
kładają zawiłą i na
szpikowaną obcymi wyrazami mowę polityków i komentatorów na ję
zyk prosty i zrozumiały. Nie spodziewałam się, że wnet i mnie przyj
dzie być jednym z nich. I to prawie co dzień. Pytają mnie mianowicie
ludzie, o co chodzi w tym referendum uwłaszczeniowym, „bo z tego,
co mówią w telewizji, trudno się połapać, a pani się tyle nasłuchała,
to chyba wie. Czy w ogóle warto fatygować się na glosowanie 18 lu
tego?"
To, że takie pytania słyszę, wystarcza właściwie za recenzję me
dialnych wyjaśnień, więc nie będę pisać o panelowych dyskusjach, in
formacjach i instruktażach. Powiem krótko, nie o tym, co w ogóle my
ślę o referendum i o uwłaszczeniu, tylko, jak się zachowam w przyszłą
niedzielę i dlaczego. A więc:
1. Będę glosować.
2. Odpowiem „tak" na pytanie Watęsowe: „Czy jestem za", oraz
na pytania 1,2 i 4 w rubrykach poniżej, a „nie" na pytanie 3 (o po
większenie puli Narodowych Funduszy Inwestycyjnych).
Czyli postąpię tak, jak chce „Solidarność" i Kościół. Ale nie dlate
go, że oni tak chcą i radzą, bo nie bardzo wierzę, by referendum mia
ło naprawdę zrobić z każdego dorosłego Polaka posiadacza albo bo
daj otworzyć mu drogę do posiadania jakiegoś namacalnego mająt
ku. Ale jeśli referendum wypadnie po myśli sil pozaparlamentarnych,
a nie rządzącej koalicji (czyli: 4 x „ tak",raz „ nie") to:
1. Będzie musiał być nareszcie spisany i wyceniony majątek naro
dowy (a raczej to, co z niego jeszcze zostało).
2. Powstrzymana będzie, przynajmniej na jakiś czas, prywatyzacja
kapitałowa (czyli wyprzedaż) i uwłaszczenie polityków i urzędników
(rozbudowa NFI).
3. Przez oddanie części majątku państwowego na zasilanie fundu
szy emerytalnych zarysuje się możliwość obniżenia składek na ZUS,
dzięki czemu młodzi ludzie nie będą łożyć na emerytów (dziś spłacają
długi, których narobiła PRL przywłaszczając sobie składki ich rodzi
ców).
I na koniec, po piąte: chłopska mądrość podpowiada, że lepiej do
stać mało niż nic.

Janina Wieczerska
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Dziś W WYDANIACH
LOKALNYCH DB

Od dwóch miesięcy wejherowskie Muzeum Piśmien
nictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej ma fisharmonię.
Instrument ten został wypro
dukowany w Wejherowie
przez Augustyna Deronia,
najprawdopodobniej w latach
30. XX wieku. Fisharmonia
jest sprawnym instrumentem,
można na niej grać.

Sir. 3

'"tego 19%

„Piiennik" sprawdza firmę, która może wszystko

Potentat
z kapitałem 20 zł

KOCIEWIE
Tylu prezydentów i burmi
strzów z całej Polski w Staro
gardzie jeszcze nie było.
W piątek zjechali do stolicy
Kociewia przedstawiciele
Związku Miast Polskich. Ra
da Miejska Starogardu ufun
dowała związkowi sztandar,
a poświęcił go biskup pelpliński, Jan Bernard Szlaga
podczas uroczystej mszy św.

ELBLĄSKIE
WW części elbląskich rodzin
źle się dzieje. Dzieci są za
niedbane, głodne, nie mają
warunków do nauki i odpo
czynku. Z pomocą posieszył
im MOPS, organizując dla
nich świetlice środowiskowe
w szkołach. Wiele dzieci
przychodzi do świetlic głów
nie dlatego, że dostaje tu po
siłki. Nie muszą więc żebrać
0 kromkę chleba... W Elblągu
ze schronienia przed biedą
1 innymi zagrożeniami ze
strony zaniedbanego, rodzin
nego domu korzysta 284
dzieci.

TRÓJMIASTO
Do Zakładów Ortopedycz
nych przy ul. Nowe Ogrody
w Gdańsku inwalidzi zgła
szają się po odbiór nowych
i naprawionych protez orto
pedycznych. Instytucja usytu
owana jest jednak w niefor
tunnym miejscu - wokół wej
ścia umieszczono zakazy za
trzymywania się i postoju. In
walidzi muszą przyjeżdżać
z kierowcą, który odtranspor
tuje im samochód na parking.
Inaczej, czeka ich mandat.

Tu mieści się siedziba spółki, która może wszystko - wydobyć torf, wybudować mieszkanie, anawet statek.
Trójmiejska spółka Ekoinwest Holding oferuje mieszkania, domy, obiekty handlowe
w Osowej i Kokoszkach. Zamierza także kupować oraz sprzedawać grunty pod nieruchomo
ści i same nieruchomości. Oferta jest na tyle atrakcyjna, ie postanowiliśmy rzecz sprawdzić.
O sprzedawaniu terenów
i nieruchomości nie znaleźli
śmy, niestety, nawet słowa
w dokumentach dotyczących
zakresu działalności firmy. Ka
pitał zakładowy spółki zamyka
się sumą 20 zł.

Centrala w ruinie

Z dokumentacji złożonej
w Wydziale Gospodarczym
gdańskiego Sądu Rejonowego
wynika, że siedziba spółki mie
ści się przy ul. Źródło Marii 39
w Gdyni, tam również zamel
dowany jest jej szef.
Każdy, kto zechciałby od
wiedzić prezesa w centrali,
zbladłby na miejscu ze zdzi
wienia. Dojazd samochodem
absolutnie nie wchodzi w ra
chubę, a pokonując drogę pie
szo trzeba brnąć w śniegu po
kolana. Domostwo pod „39",
to klasyczna rudera z rozpada
jącą się werandą. Nikt w niej
nie mieszka, nikt też jej nie
pilnuje. W środku hula beztro
sko wiatr. Pokoje zawalone
zniszczonymi
meblami.
W oknach - tych nie zabitych
dechami - zamiast firanek, wi
szą szmaty.

Szczypta historii

Poszukiwany

Ekoinwest Holding powstał
w czerwcu 1995 roku, prze

kształciwszy się z „Ovintexu"
zarejestrowanego blisko 11 lat
temu w Sądzie Rejonowym
w Gdańsku, jako Ośrodek
Wdrażania Nowych Technolo
gii. Na początku ośrodek miał
8 stałych udziałowców, którzy
z upływem czasu odsprzeda
wali swoje udziały innym. Ka
pitał zakładowy zamykał się
sumą 200 tys. ówczesnych zł.
Za podstawę działalności przy
jęto opracowywanie i wdraża
nie nowych technik i technolo
gii dla potrzeb gospodarki, pro
wadzenie działalności gospo
darczej, usługowej i produkcyjnej oraz usługi konsultingo
we.
Kiedy w ub.r doszło do
przekształceń, lista oferowa
nych przez spółkę usług wzro
sła niemal trzykrotnie, ale ka
pitału firmy nie podniesiono
nawet o złotówkę - przelicza
jąc na nowe pieniądze, wynosi
on obecnie 20 zł i rozkłada się
na 9 udziałowców: 6 - to
w większości, gdańskie spółki,
pozostali zaś, to osoby fizycz
ne. Prezes, Marian Gackowski,
posiada największy pakiet
udziałów - w sumie 20, które
wyceniono na 4 zł, reszta zaś
zadowoliła się o połowę mniej
szymi pakietami, po 2 zł każ
dy.

Wydobywać, budować
ubezpieczać

Obok przygotowania terenu
pod budowę i wznoszenia
kompletnych budowli, Ekoin
west zamierza wydobywać
torf. kruszywo, glinę, a tak
że... budować i remontować
statki. Firmie nie straszne jest
zagospodarowanie odpadów
metalowych i złomu oraz ich
hurtowa sprzedaż, dalej im
port, eksport, reklama, do
radztwo podatkowe oraz
ubezpieczenia na życie i rze
czowe.
Spółka stawia jednak
przede wszystkim na „mieszkaniówkę", co potwierdza
grudniowy „Ranking wybra
nych ofert mieszkaniowych
Trójmiasta" na łamach „Gło
su Wybrzeża". Na trzeciej po
zycji sporej tabeli widnieje
właśnie Ekoinwest Holding,
który proponuje budynki wie
lorodzinne w Gdańsku Oso
wej oraz zabudowę szerego
wą wraz z obiektami usługowo-handlowymi w Kokosz
kach na osiedlu Bajkowym.
Prezes, urzędujący gościnnie
przy Klonowej 1 we Wrzesz
czu, jest optymistą, chociaż
przyznaje, że Kokoszki mogą
nie wypalić... ze względu na

małą liczbę chętnych. Nie
ukrywa, przy tym, że inwe
stycje mają powstać za kredy
ty z Polsko-Amerykańskiego
Banku Hipotecznego w War
szawie. - To dobry bank. Ak
tualnie dopinamy sprawę mówi prezes.

Kredyt na wodzie pisany

Innego zdania jest Andrzej
Kabak z gdańskiej filii PAMBank. - Obecnie nie mamy
najmniejszych podstaw do
udzielenia firmie kredytu.
Trudno nawet mówić o szan
sach - podkreśla. - Spółka
zwróciła się jedynie z prośbą
0 udzielenie jej informacji na
temat możliwości uzyskania
kredytu i stawianych przez
nas wcześniej warunków.
1 tylko tyle zrobiliśmy. Stąd
do sfinalizowania transakcji
droga bardzo daleka. Nie czy
nimy jakichkolwiek wyjąt
ków; wszyscy Chętni - wyja
śnia Kabak - muszą dołączyć
do wniosku odpowiednią do
kumentację techniczną z ak
tem własności gruntu, pozwo
leniem na budowę, ponadto
informacje potwierdzające
wiarygodność finansową, wy
cenę nieruchomości stanowią
cej zabezpieczenie kredytu
i polisę ubezpieczeniową pro
wadzonej budowy. Żadnego
z tych dokumentów nie otrzy
maliśmy od spółki.

Dariusz Janowski

Awaria za awarie;

Zima ściska
Akumulator pod kaloryfer, denaturat do paliwa, łopata
do ręki. Zima jeszcze nie odpuszcza • w ciqgu najbliższych
dni będzie wprawdzie cieplej, ale synoptycy zapowiadajg
znaczne opady śniegu. Po nich - znowu przyjdq mrozy. Ma
my zimę jak z obrazka, na Kaszubach mróz nawet do • 30
st. C, i mamy awarie...
Termometry będą w najbliż
szych dniach powoli pięły się
w górę. Ocieplenie może być
znaczne - jeszcze w sobotę
w południe w Gdyni zanotowa
no - 10 st. C, a w Rębiechowie
aż - 18 st. C. Wczoraj było już
nieco cieplej i - jak przewidują
synoptycy - w ciągu tygodnia
temperatura będzie rosła;
w czwartek w ciągu dnia może
podskoczyć do - 2 st. C. - Może
wreszcie będziemy mieć trochę
spokoju - marzą pracownicy
pogotowia ciepłowniczego
i wodnokanalizacyjnego. A pó
ki co, mają ręce pełne roboty.

w Kartuzach. Z wyrwy w as
falcie wybijała woda, w mgnie
niu oka marznąc. Drogę za
mknięto, a siarczysty mróz
utrudniał pracę i ludziom,
i maszynom.
W Kościerzynie w ostatnie
dni było mniej awarii, chociaż
wczorajsza - głównego wodo
ciągu o przekroju 250 mm,
wzdłuż ulicy Dworcowej - data
nieźle do wiwatu usuwającym
przeciek. Do późnych godzin
nocnych trwało wykonywanie
odwiertów, aby go w ogóle
zlokalizować.

Zamarznięte rury

- Mimo niskich temperatur,
na szczęście, nie było do tej
pory jakichś katastrofalnych
sytuacji - utrzymuje Jerzy Szablewski, kierownik zmiany
w gdańskim pogotowiu cie
płowniczym. - W niedzielę
i sobotę doszło do trzech awa
rii, jednak tylko na ul. Racibor
skiej, na krótko, odcięto do
pływ ciepła. Awarie na Koło
brzeskiej i Uczniowskiej nie
spowodowały wyziębienia bu
dynków.
Wraz z ociepleniem mogą
zacząć pękać grzejniki na wy
ziębionych klatkach schodo
wych - informują ciepłownicy.
- Ale to nie jest tragedia. Odci
namy taki zbiornik i już - po
ciesza pan Szablewski. - Nie
ma to absolutnie wpływu na
kaloryfery w mieszkaniach,
które będą grzać, jak grzeją,

- W ostatnich dniach
w Gdyni notujemy w ciągu do
by po kilka awarii spowodowa
nych uwarunkowaniami pogo
dowymi - przyznaje Marek Kę
dzia, z gdyńskich wodociągów.
- Najczęściej zdarza się, że za
marza woda w przyłączach,
czyli rurach o niewielkim prze
kroju, dochodzących bezpo
średnio do budynków. Wpraw
dzie staramy się na bieżąco,
przy pomocy energii elektrycz
nej, zapewniać przepływ wody,
jednak kłopotów nie da się
uniknąć.
Zdarzają się także poważne
awarie, chociażby wczorajsza;
na skrzyżowaniu ulic Unruga
i Boisko w Gdyni pękł wodo
ciąg. Z powodu zamarznięcia
gruntu woda wypłynęła na
wierzch w pewnej odległości
od uszkodzonej rury. Cały
dzień ekipy wodnego pogoto
wia próbowały zidentyfikować
miejsce awarii, co jest bardzo
trudne przy zamarzniętym
gruncie.
Przez półtorej doby walczyli
z pękniętą rurą w pobliżu al.
Grunwaldzkiej gdańscy spece
od wodociągów. Na szczęście
awaria nie spowodowała więk
szych perturbacji z dostawą
wody do okolicznych do
mostw. Wczoraj po południu
zlikwidowano przeciek i zaczę
to nawadniać sieć.
Jeszcze gorzej jest w Kartu
zach i okolicy, gdzie tempera
tura w ostatnich dniach spadała
do - 30 st.C.
- Zamarzają przede wszyst
kim przyłącza w niedostatecznie
dogrzanych budynkach - poin
formował nas pracownik kartu
skiego Pogotowia Wodno-Ka
nalizacyjnego. - Pękają także co
rusz rury, bo wodociągi położo
ne są zbyt płytko pod ziemią.
W lodowisko zamieniła się
wczoraj ul. Bielińskiego

Potriebny toki dom

Dla samotnych matek
Dom Samotnej Małki w Małemblewie funkcjonuje 24 go
dziny na dobę. Każda samołna kobieta w ciqży, która się tu
zgłosi, otrzyma natychmiastową pomoc. Zdaniem pracowni
ków socjalnych, największy problem stanowig kobiety w cigły, chore psychicznie.
9 bm. około godz. 14.55
trzech mężczyzn dokonało na
padu rabunkowego na kasjerkę
jednej ze spółek przy ul. Pohulanka w Gdańsku. Łupem na
pastników padło ponad 10 min
zł (starych).
Na podstawie zeznań świad
ków sporządzono portret pamię
ciowy jednego ze sprawców.
Rysopis: wek 20-23 lata, wzrost
około 183 cm, szczupłej budo
wy ciała, sylwetka wysportowa
na, twarz szczupła, romboidalna
z wyraźnie zaznaczonymi kość
mi policzkowymi, cera jasna,
zdrowa, bez zarostu.
Ubrany był w jasnobeżową
kurtkę (3/4), ciemne spodnie,
czarną wełnianą czapkę.
Osoby rozpoznające przed
stawionego na portrecie męż
czyznę proszone są o kontakt
z Komendą Rejonową Policji
w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody
27, tel. 38-62-22 lub z najbliż
szą jednostką policji - tel. 997.
O kontakt z policją prosi się
również wszystkie osoby, któ
rych informacje mogą dopomóc
w ustaleniu i zatrzymaniu
sprawców napadu.
Zapewniamy dyskrecję i ano
nimowość.
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NAJWIĘKSZA W POLSCE HURTOWNIA
SOPOT - KAMIENNY POTOK
al. Niepodległości 962

GLAZURA - TERAKOTA
600 rodzajów i 1000 dekoracji
z Włoch, Holandii, Niemiec, Hiszpanii

ARMATURA - SANITARIATY
SYSTEM SPRZEDAŻY RATALNEJ LUKAS

28705/2463?
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poniedziałki - piątki godz. 9-18, soboty 9-16
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Fot. Robert Kwiatek

od koniec ubiegłego
roku do domu w Matemblewie trafiła 15letnia dziewczyna w siódmym
miesiącu ciąży. Matkę zabił
konkubent jednym pchnię
ciem noża, sam trafi! za krat
ki. Iwona wędrowała po róż
nych domach dziecka. W koń
cu przygarnęło ją schronisko
wychowawcze dla nieletnich.
Uciekła...
Zamieszkała z dużo star
szym od siebie mężczyzną.
Pierwszą ciążę straciła. Teraz
snuje plany. Dziecko urodzi

u sióstr w Domu Samotnej
Matki. Po wyjściu narzeczone
go z więzienia wezmą ślub.
Dalszy scenariusz ułoży samo
życie. Bardzo pragnie dziecka.
To nic, że sama jest jeszcze
dzieckiem.
Do Matemblewa w 1995 r.
trafiło sześć dziewcząt znaj
dujących się w podobnej sytu
acji. Trzy mają od 15 do 17
lat. Przeważnie wyrzucone
z domu, zdane na laskę i nie
łaskę obcych ludzi. W Domu
Samotnej Matki znalazły ci
chą przystań, pełną ciepła
i serdeczności, spokoju i zro
zumienia.
Według regulaminu, kobiety
przyjmowane są na dwa mie
siące przed rozwiązaniem.
Wraz z osiągnięciem szóstego
miesiąca życia dziecka, powin
ny się usamodzielnić.
- Życie często płata figle,
dlatego każdy przypadek roz
patrujemy indywidualnie mówi Weronika Leśniewska,
pracownik socjalny w matemblewskim domu.
W wielu sytuacjach przedłu
żamy pobyt. Czasami jednak
podopieczne układają sobie
życie i wyprowadzają się
wcześniej.
Ale, co zrobić z ciężarny
mi, chorymi psychicznie? Ten
problem spędza sen z oczu,
i siostrom, i pani Leśniew
skiej.
Chociażby Kamila. Trafiła
ze Starogardu do Matemblewa
latem, była w trzecim miesią
cu ciąży. Nikt nie wiedział, że
jest obciążona psychicznie.
Napady agresji wobec współlokatorkek, bójki i kłótnie sta
wały się coraz częstsze. Po
wnikliwych badaniach okaza
ło się, że przez kilka miesięcy
była leczona w szpitalu na
schizofrenię.
- Nie wiedziałyśmy, co zro
bić - mówi pani Leśniewska. Kóregoś dnia sama zrezygno
wała z pobytu w naszym do
mu. Pomogłyśmy się jej spako
wać. Pojechała do miasta; roz
rabiała. Ktoś wezwał policję,

ktoś inny karetkę. Zabrano ją
w kaftanie bezpieczeństwa do
szpitala na Srebrzysku. Za dwa
miesiące rodzi.
- Podobnych przypadków
jest, niestety, coraz więcej mówi Krystyna Zygmuncik,
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gdań
sku. - W mieście nie ma jednak
punktów opieki dla takich ko
biet, gdzie mogłyby liczyć na
fachową opieką medyczną

i pomoc specjalnie wyszkolo
nego personelu.
Dyrektor Zygmuncik zapo
wiada starania o taki dom,
gdzie - obok chorych ciężar
nych kobiet - znaleźliby opiekę
inni z psychicznymi obciąże
niami.
Ma nadzieję, że przy pomo
cy miasta i Wojewódzkiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
uda się otworzyć go jeszcze
w tym roku.
(Mas)

Pękajqce kaloryfery

I tak źle, i tak niedobrze

Ocieplenie nie oznacza, że
zima spasowała, powietrze
znad Morza Północnego przy
niesie opadj śniegu i silne wia
try; grożą nam zatem zamiecie.
- Od piątku ponownie znaj
dziemy się pod wpływem zim
nego wyżu nad Białorusi twierdzi Longin Wójcik, kie
rownik biura prognoz Instytutu
Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Gdyni. - Nastąpi
oziębienie, jednak już nie takie
drastyczne, jak w ostatnich
dniach.

Niebezpieczne drogi

- Mamy bieżące prognozy
pogody i o zapowiadanych
opadach śniegu już poinformo
waliśmy służby drogowe - za
pewnia Krzysztof Matysek, dy
żurny Dyrekcji Okręgowej
Dróg Państwowych. - Obecnie
(w niedzielę - dop. red.)
wszystkie główne drogi są
przejezdne, co nie znaczy, że
są bezpieczne. Tak np. na dro

dze nr 7, w kierunku Warsza
wy, trafiają się zalodzone frag
menty, na które trzeba szcze
gólnie uważać.

Denaturat do paliwa?

Kierowców czeka zatem ko
lejna porcja rannego piłowania
silników. W zimne noce warto
zatem wyjąć akumulator i po
stawić go pod kaloryferem. Jak
twierdzą znawcy, okrywanie
pod maską kocykiem na nic się
zda. Większe szanse na uru
chomienie wychłodzonego sa
mochodu daje akumulator trzy
many w specjalnie izolowanym
futerale.
Do paliwa można dodać nie
co denaturatu, na bak ze dwie
„setki", to rada domorosłych
znawców silników. Denaturat
łączy się z wodą i powoduje jej
usunięcie ze zbiornika i prze
wodów. Tym samym uniknie
się powstania grudek lodu
w przewodach paliwowych.

Po lodzie do Niemiec

Lód pokrywa nie tylko Za
lew Wiślany, ale także Zatoki;
Szczecińską i Pomorską. Gru
by lód łączy Świnoujście z nie
miecką wyspą Rugią. Zatoka
Gdańska broni się przed zalodzeniem w miarę skutecznie,
jednak cienki lód, łączący
większe kawałki kry, spotkać
można na całym jej obszarze.
Zamarznięta jest natomiast pra
wie całkowicie Zatoka Pucka.

Strażacy ratujq łabędzie

Mrozy dają się we znaki
ptakom, przede wszystkim ła
będziom i kaczkom.
- Chciałbym podziękować
za pośrednictwem „Dziennika"
gdańskim strażakom; pomaga
ją nam ratować łabędzie, kiedy
tylko ich wzywamy - powie
działa wczoraj pani Ludmiła
Sirowajska z Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami.
To właśnie strażacy w nie
dzielę, przez kilka godzin, pe
netrowali 3 stawy w Jelitkowie
w poszukiwaniu uwięzionych
i osłabionych ptaków. Niestety,
jednemu łabędziowi, którego
znaleźli, nie dało się już po
móc, był martwy.
Zimą ptaki można dokar
miać - w przeciwieństwie do
innych pór roku, gdy są w sta
nie same znaleźć pożywienie.
W czasie mrozów należy poda
wać im małe porcje - najlepsze
jest ziarno, gotowane ziemnia
ki, makaron, jarzyny. Nie nale
ży podawać solonej żywności.
Informacje o chorych lub
poszkodowanych ptakach kie
rować - tel. 52-34-68 (w dni
robocze, godz. 8-15). Ptaki
można także przynosić do
„azylu" przy ul. Polanki 122,
w pobliżu Schroniska dla Nie-

-

letnich

(aks, elp,TG, edi)

Sukcesy elblgskich
i gdańskich rolników

Najlepsi w kraju

Dużym sukcesem dla gdańskich i elblgskich rolników za
kończył się krajowy finał konkursu „Agroliga '96". Zarów
no wśród firm rolniczych jak i właścicieli gospodarstw zna
leźli się na pierwszym i drugim miejscu. Jest to jednocześnie
triumf ośrodków doradztwa rolniczego w Starym Polu - woj.
elblgskie i w Gdańsku Lipcach.
Konkurs organizowany był
przez redakcję miesięcznika
„Agrobazar" oraz audycję
„Notowania" programu I tele
wizji. Elbląscy i gdańscy fina
liści pokonali wszystkich i za
jęli czołowe pozycje. W kate
gorii przedsiębiorczy rolnik
pierwsze miejsce w kraju zajął
Andrzej Śnieg z miejscowości
Pastwa, gmina Kwidzyn, woj.
elbląskie. Na drugim miejscu
znalazł się zespół rodzinny:
Irena i Henryk, Elżbieta i To
masz oraz Anna i Leszek
Chmielewscy z Mirotek
w gminie Skórcz, woj. gdań
skie. Spośród firm za najlepszą
uznano Przedsiębiorstwo Ob
rotu Produktami Importowany-

mi „Rolpasz" sp. z o.o.
w Gdańsku. Drugie miejsce
przypadło Przedsiębiorstwu
Agropowiśle sp. z o.o. z Czer
nina koło Sztumu, woj. elblą
skie.
Jak powiedział nam dyrek
tor ODR w Gdańsku, Medard
Jakusz Gostomski, nagrody
wręczał m.in. prezes zarządu
TVP S.A., Wiesław Walen
dziak. Nagrodą za pierwsze
miejsce był dla rolnika kompu
ter z drukarką i oprogramowa
niem. W uroczystości nie
uczestniczył minister rolnic
twa, Roman Jagieliński, bo
w tym czasie odbiera! nomina
cję na wicepremiera.

Kazimierz Netka

W Gdyni

Policyjna gwiazda porno
W bajce Andersena był nagi król. Gdyńskiej policji przy
trafił się nagi oficer.
Pewien policjant dyżur miał Policji w Gdańsku, podinsp.
spokojny, więc by zapobiec Wojciecha Deptuły, to, co
nudzie kupił sobie w kiosku uczynił kom. Krzysztof W. jest
kilka gazet. Między innymi moralnie naganne i nie licuje
magazyn „Peep Show". Przej z postawą oficera. Takiego sa
rzał to bezpruderyjne pisemko
mego zdania jest również ko
i zbaraniał. W rozdziale pod
mendant wojewódzki, nadkom.
tytułem „Igraszki" zobaczył na Marian Prekop. - Trzy dni te
dziesięciu zdjęciach swojego
mu Krzysztof W. napisał raport
kolegę wraz z małżonką - go- o zwolnieniu ze służby - po
lutkich, w wymyślnych ero wiedział nam Deptuła.
tycznych pozach. Ponieważ nie
Rzecznik nie chciał się wy
był samolubem, pokazał fotki
powiadać na temat motywów,
przełożonemu.
którymi kierował się policjant.
Gwiazda magazynu porno,
Jednemu z jego znajomych
Krzysztof W., oficer Wydziału trudno we wszystko uwierzyć.
Dochodzeniowo-Śledczego Powiedział:- To jest zupełnie
KRP w Gdyni z dwunastolet normalny facet, doświadczony
nim stażem, zarobił na tym se policjant i dobry kolega. Czym
się kierował, nie mam pojęcia.
ansie około 7 min starych zł.
W komendzie o niczym innym
Według rzecznika prasowe się nie mówi w ostatnich
go Komendy Wojewódzkiej dniach...
(MSjDAJ)
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A ja kocham moją Gdynię

TEATRY

Uroczysta sesja Rady Miasta

Teatry nieczynne

• Księga Pamiątkowa powróciła do Gdyni

KINA
GDAŃSK, Neptun ul. Długa:
Girl Guide, pol., 15 1., g. 14
i 18; Desperado, USA, 15 1., g.
10 i 20; Nagła śmierć, USA, 15
l.,g. 12 i 16
Kameralne, ul. Długa: Goldeneye - Złote Oko. USA, od 15
l.,g. 17.30; Girl Guide, pol., 15
l.,g. 15.45 i 20
Helikon, ul. Długa: Desperado,
USA, 15 1., g. 15.45; Apollo13, USA, 15 1., g. 17.30; Farinelli - belg7fr. 18 1., g. 20
Żak. Wały Jagiellońskie: Wiel
ki błękit, Francja, 5 1., g. 15.15;
Projekcja DKF, g. 17.30; Golde
Eye, Wl. Bryt ./USA, 15 1., g.
19.30
Znicz, (ul. Szymanowskiego):
Ace Ventura, USA, 12 1., g. 16
i 20; Desperado, USA, 15 1., g.
18

Zawisza (ul. Słowackiego 3):
Babe - świnka z klasą, b/o,
USA, g. 18.30; Rycerz Króla
Artura, USA. 15 1., g. 20

Bajka, ul. Jaśkowa Dolina: Po
wer Rangers, USA, b/o, dub
bing, g. 16; Showgirls, USA,
18 1., g. 17.45; Nagła śmierć,
USA, 151., g.20
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Mon
te Cassino 30: Ojciec narzeczo
nej 2, USA, 15 1., g. 16; Ace
Ventura, USA, 12 1., g. 18 i 20
Polonia, ul. Boh. Monte Cassi
no 55: Ace Ventura, USA, 12
1., g. 16; Młodzi gniewni, USA,
15 1., g. 18 i 20
GDYNIA, Warszawa, ul. Świę
tojańska: Girl Guide, pol., 15 1.,
g. 12, 14, 18; Desperado, USA,
15 1., g. 10 i 20; Nagła śmierć,
USA, 151., g. 16
Goplana. Skwer Kościuszki:
Power Rangers, b/o, USA, g.
14; Jade, USA, 15 l.,g. 16; De
sperado, USA, 15 1„ g. 18: Girl
Guide, pol., 15 1., g. 20
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

• Honorowi obywatele oraz szacowni goście
•Nagrody i prezenty
Uroczysty sesję uświetniło niecodzienne zdarzenie: odnalazła się Księga Pamiqłkowa
Gdyni, załoiona 20 lipca 7928 r. przez pierwszego burmistrza Augustyna Krauzego, z wpi
sami dokonanymi przez wiele historycznych osób. Ks. bp Andrzej Śliwiński przekazał jq
prezydent Franciszce Cegielskiej.

MUZEA
i WYSTAWY
GDAŃSK: Narodowe, ul. To
ruńska - Czynne niedz., śr.,
czw., pt., sob. w g. 9-15: wt.
w g. 10-16; Narodowe (Pałac
Opatów w Oliwie, ul. Cyster
sów 15); Wokół kapizmu - ma
larstwo; Polska sztuka współ
czesna; Galeria Pałacowa - Sta
nisław Fijałkowski - malar
stwo; Salon Mistrzów - Jerzy
Panek - drzeworyt; Polskie
szkło unikatowe; Salon Kary
katury - Jan Solka - rysunek.
Czynne wt.-sob. 9-15, niedz. 916; Archeologiczne, Rodowód
słowiańskiego Gdańska, Orzeł znak żołnierza polskiego oraz
Schorzenia ludności prahisto
rycznej na ziemiach polskich;
czynne wt., czw., pt. w g. 9-16;
śr. 10-17; sob. i niedz. 10-16;
Poczty i Telekomunikacji,
pon.-pt. g. 10-16; sob. i niedz.
10.30-14; we wtorki nieczynne;
Etnograficzne w Oliwie: 1.
„Tak się żyło kochanińkie...
Wileńszczyzna w fotografii
S.F. Fleury 1858-1915"; 2.
„Dawne rybołówstwo ludowe
Pomorza Wschodniego"; czyn
ne wt.-niedz. 9-15; Muzeum
Historii Miasta Gdańska - Ra
tusz Głównego Miasta (ul. Dłu
ga 47) - wystawa „Grenlandia
dzisiaj". Czynne wt., śr., czw.,
sob. 10-16; niedz. 11-16; pon.
i pt. - nieczynne; Centralne Mu
zeum Morskie i jego oddziały Żuraw, budynek „B", statekmuzeum „Sołdek", wt.-pt. g.
9.30-16; sob.-niedz. 10-16
GDYNIA: Marynarki Wojennej
(bulwar Nadmorski), g. 10-16;
Oceanograficzne i Akwarium
Morskie (al. Zjednoczenia 1),
codz. g. 10-17; Dar Pomorza, g.
10-16; Muzeum Miasta Gdyni,
Pawilon Wystawowy, ul. Wa
szyngtona 21 - Wystawa stała:
Morski rodowód Gdyni; Czyn
ne g. 11-17, oprócz pon.; Do
mek Abrahama, ul. Starowiejska 30: „Antoni Abraham Gdynia-wieś". Czynna wg. 1117 codz. oprócz pon.
WYSTAWY
GDAŃSK Zeidler Art Gallery,
ul. Długa 81 - stała kolekcja
dzieł sztuki dawnej polskiego
i europejskiego kręgu kulturo
wego.
ul. Ogarna 65 - kolekcja grafi
ki, rysunku, plakatu oraz anty

kwariat. Galerie czynne g. 1118, sob. 11-15, niedz. nieczynne
Klub Studentów Wybrzeża i
„Żak" (Wały Jagiellońskie): 4
Dariusz Sitek - rzeźba. Czynne
w godz. 12-16
Galeria Glaza Expo-Design
(Długi Targ 20/21)-malarstwo, S
arafika rvsnnek"mstela akwa- >
rela, ceraTnika, biżuteria: Czyn- 1
ne codz w godz 10-18

Wpisał się do niej marszałek
Józef Piłsudski, prezydent
Ignacy Mościcki, minister Eugeniusz Kwiatkowski, inżynier
Tadeusz Wenda, Jan Kiepura,
który w lipcu 1939 r. dał koncert na pl. Grunwaldzkim
i wiele innych osób. Znalazł
się wśród nich nawet przedwojenny komunista Karol Radek,
Księgę tę odnalał w maju 1945
r. Zygmunt Adamski w zdewastowanym
budynku
we
Wrzeszczu, wśród innych rzuconych na stertę polskich dokumentów. Przechował ją do 9
marca 1977 r. i przekazał ówczesnemu przewodniczącemu
WRN, Tadeuszowi Fiszbachowi. Następny wpis od roku
1945 pochodzi z grudnia 1989,
kiedy to odbyło się pierwsze
posiedzenie rady nadzorczej
Funduszu Daru Narodowego,
której przewodniczącym byt
prymas Józef Glemp, a członkami Tadeusz Fiszbach. Bronis aw
' Geremek, Jan Nowak Jeziorański, Andrzej Stelmachowski i Lech Wałęsa. Księga

Galeria „DIORAMA" (Podbielańska 1, b. hotel „Monopol") wystawa gdańskich artystów |||
plastyków; czynna pon.-pt. w g.
s~\ i
11-18; sob. 11-14
'
(j7Q|Q
Gdańska Galeria Fotografii (ul.
Grobla I róg św. Ducha): Jaro_ ; „_
i
sław Bujny KI7SZONKI. ś
Czynne: wt-pt g. 11-17 z prze- v; ^
rwą 13.30-14, sob i niedz. 11QVViQZQ

miała trafić na Jasną Górę.
ostatecznie jednak wróciła do
Gdyni.
Teatr Muzyczny był wypełniony dostojnymi gośćmi, tak.
że prowadzący uroczystą sesję
Wojciech Szczurek witał ich
długo. Byli przedstawiciele
miast siostrzanych z nadburmistrzem Kilonii Otto Kellingiem
i wiceprzewodniczącym Rady
Gmin i Regionów Europy Janem Olbrachtem, szefowie
uczelni, sądów, prokuratury,
wojska, policji, rektorzy i posłowie ziemi gdańskiej.
A przede wszystkim honorowi
obywatele miasta Gdyni: ks.
prał. Hilary Jastak - od lat czterech i Jan Nowak Jeziorański od niedawna. Nie było natomiast Lecha Wałęsy, choć RM
także mu ten tytuł nadała.
Jana Nowaka Jeziorańskiego przywitano skandowanymi
brawami. W pięknym przemówieniu dziękował on gdynianom, którzy pomagali mu
w czasie, gdy jeździ! na Zachód jako kurier Armii Krajo-

Nadbałtyckie Centrum Kultury,
Dom Aukcyjny - Ratusz Staromiejski (ul. Korzenna 33/35) Stała kolekcja malarstwa i grafiki, meble, zegary, rzemiosło
artystyczne oraz wydawnictwa
artystyczne. Czynne codz. g.
11 19,sob g il 15
Galeria NCK (ul. Korzenna
33/35): wystawa fotograficzna
Remigijusa Treigysa Czynna
codz w e 10-18
cooz.wg.iui8
Galeria „Na Piętrze (Dom
Kultury - Morena, ul. Nałkowskiej 3): rysunek i malarstwo
„Jeden pejzaz Anny Sokolskiej z Gdańska studentki Europejskiej Akademii Sztuki
w Warszawie. Czynna pon.-pt.
wg. 10-19.
Autorska Galeria Rzeźby.
Gdańsk, ul. Pomorska 68 d Wystawa retrospektywna Józefa Sarnowskiego. Czynna wt.sob.g. 12-17
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul.
Bytowska la). Czynna g. 10-15
SOPOT: Galeria „Triada"
(Boh. Monte Cassino 36) - wystawa zbiorowa twórców Wybrzeża: malarstwo, grafika, ceramika, rzeźba, unikatowa biżuteria artystyczna. Czynna
pon.-pt. g. 11-18; sob.11-16
Państwowa Galeria Sztuki (ul.

powstańców warszawy 2 6)

Czynna codz. w g. 11-18,
oprócz pon.

Spotkania Anonimowych Alkoholików
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przedpoludnie należało do najmłodszych, którzy mieli okazję wziąć udział w różnych
konkursach, wystąpić na estradzie i oglądać przygotowane dla nich występy. Popołu^ zacz^0 s^ za§ 0(j dyskoteki, a potem na estradzie zmieniały się zespoły i nastroje. Urodzinową piosenkę „A ja kocham moją Gdynię" śpiewała cała sala.
'
Fot. Kamila Betlke

,
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Konkurs rozstrzygnięty
•
w•

I I I lriv B I•

Grupy Al-Anon

W gdańskiej siedzibie Stowarzyszenia Architektów Pol
skich rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs urbanistyczny na
zagospodarowanie centrum Sopotu. Pierwszq nagrodę zdo
byli architekci z sopockiej pracowni architektonicznej Archi-

12-16)

Informacja o AIDS - 958
„Pogotowie Makowe", środy,
piątki, 16-18, tel. 51-59-22;
„Anonimowy Przyjaciel", tel.
988 (od 16 do 6 rano).
Poradnia dla Rodzin Narkoma
nów „Powrót z U", środy, piątki,
w g. 15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71.
Gdańsk, Wojewódzka Przy
chodnia Odwykowa - Pomoc
dla osób z problemem alkoho
lowym i ich rodzin, ul. Łąkowa
58, 31-51-32 (codziennie od 8
do 20)
Dzienny Oddział Odwykowy,
ul. 3 Maja 6, tel. 32-26-52.

rzyć takie spotkanie przy
wspólnym stole (podobną de
klarację złożył sekretarz mia
sta). A reprezentowani byli:
Roszczynialscy, Grubbowie,
Hundsdorffowie, Prangowie,
Czappowie, Vogtowie (dwoje
specjalnie przyjechało z zagra
nicy), Schroederowie, Różkowscy, Ruszkowscy, Tutkowscy, Plichtowie, Pokrywkowie,
Ledtkowie, Szarzy, Potrykusi,
Bieszkowie, Konkolowie. Ta
deusz Skwiercz przedstawił hi
storię ul. Starowiejskiej,
a Franciszek Grzegowski dzieje swojej rodziny. O in
nych opowiedziała red. Krysty
na Weiss. Jej gościem był też
rektor WSM Józef Lisowski.
Siedemdziesiąt dziewcząt
z gdyńskiego Technikum Hote
larskiego pod wodzą Małgo
rzaty Makowieckiej bardzo
sprawnie roznosiło poczęstunki
(50 tortów, wędliny, gorące pa
rówki) z szampanem na ko

Policja lokalna

—
|,|| •

„SOS" Przychodnia Rejonowa Gdańsk Chełm, ul.
Chałubińskiego lp. pok. 46
„Iskierki" Kościół NMP KRS salka bł. Kingi Gdańsk
Przymorze, ul. Zwycięzców 19
Wszystkie spotkania o godz, 17.00

Telefony Zaufania: Antymafijny telefon zaufania - Gdańsk
32-27-30, Gdynia 20-65-29,
czynny codz. w g. 8-15.15 (dy
żurują prokuratorzy rejonowi
obu miast)
AMAZONKI - Telefon zaufa
nia: 25-08-80; 41-60-85; 57-2458; 51-59-88, w g. 19-21 (śr.

Przedpołudnie należało do
małolatów, którzy mieli okazję
wziąć udział w różnych kon
kursach, wystąpić na estradzie
i oglądać przygotowane dla
nich występy. Popołudnie za
częło się zaś od dyskoteki,
a potem na estradzie zmieniały
się zespoły i nastroje. Cały
program „spinał" z wdziękiem
konferansjer Krzysztof Tyniec.
Urodzinową piosenkę „A ja
kocham moją Gdynię" śpiewa
ła cała sala.
Specjalnością biesiady mia
ły być stoły: rodów gdyńskich,
morski, urodzonych 10 lutego,
mieszkających przy ulicy o tej
nazwie, honorowych gości. Po
mysł znakomity, ale nie spełnił
się do końca, bo tłumy ludzi,
głośna muzyka i ogólna weso
łość nie sprzyjały kameralnym
rozmowom, ani prezentacji al
bumów, czy starych pamiątek.
Przedstawiciele znanych ro
dów zamierzają jednak powtó

niec; również z półmiskami
weszła między ludzi pani pre
zydent. W bufetach można by
ło kupić karkówkę z grilla, ka
napkę ze śledziem i różnie
przyrządzone rybki, ale naj
więcej zwolenników mial wiej
ski chleb z domowym smal
cem. Ktoś zaproponowałaby
w Gdyni częściej organizować
takie biesiady, a mieszkańcy
przynosiliby przygotowane
przez siebie potrawy. Dobry
pomysł! Wielkim powodze
niem cieszyło się „stoisko"
medyczne Szpitala Morskiego.
O godz. 21 prezydent Fran
ciszka Cegielska wzniosła toast
za pomyślność Gdyni i jej
mieszkańców. Złożyła też ży
czenia urodzonym 10 lutego,
a kiedy zgromadzili się na sce
nie - pokroiła dla nich cztero
piętrowy tort czekoladowy
(również swój kawałek otrzy
mał urodzony 10 lutego woje
woda Maciej Płażyński).
Żeby ta cała machina biesia
dy sprawnie funkcjonowała,
czuwały organizatorki z firmy
Haczet: Hanna Witucka i Aga
ta Gierjatowicz.
Mimo takiej masy ludzi nie
było ani jednej awantury.

(ANK.),(MS)

-

w centrum
Sopotu

TELEFONY
INFORMACYJNE

Fot. Robert Kwiatek

Pięćdziesigt tysięcy osób odwiedziło w sobotę WTC ixpo,
gdzie od godziny 10 do pierwszej w nocy trwała biesiada
gdyńska. Tak duiej frekwencji nikt się nie spodziewał, ale
tei nie było jeszcze nigdy tak urządzonej ogólnogdyńskiej
zabawy. Przyszli starzy, młodzi i najmłodsi, całymi rodzina
mi. Były panie w bardzo wytwornych futrach i „szalikowcy".
Byli włodarze miasta i honorowi goście z kraju i z zagranicy.

Gala

.

Wiesława Kwiatkowska

Biesiadowali starzy i młodzi

,„L

^
ola uczczenia 70-lecia
Gdyni w dniach od 23 do
J6
0(łb ę dłie $ię
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Prezydent Franciszka Cegielska pełniła honory gospodyni zarówno w czasie uroczy
stej sesji Rady Miasta, jak i w trakcie biesiady, podczas której złożyła życzenia uro
dzonym 10 lutego i pokroiła dla nich czteropiętrowy tort czekoladowy.

Tłumy w WTC Expo

Q IIT!11QSiyCZnyCh

... odbędą się dzisiaj (poniedziałek) o godz. 17 w
następujących punktach: „Cedron", Wejherowo, os. Chopina,
ul. Kusocińskiego; „Bursztyn", Gdańsk, ul. Łąkowa 58 (w
Klubie Abstynenta „Jantar"); „Pierwszy Krok", Wrzeszcz, al.
Zwycięstwa 31 (w Przychodni Specjalistycznej); o godz. 17.30
-„Arka", Gdynia, ul. Traugutta 9 (w Klubie Abstynentów)

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA: handel,
usługi, produkcja, pon.-pt. w g.
9-18, 24-22-65, 56-51-29.
Wspomaganie niepełnospraw
nych wt.-pt. w g. 9-15, 46-5670
POMOC DROGOWA:
* HOLSERVICE, 52-29-87,
56-64-98, usługi całodobowe
USŁUGI POGRZEBOWE:
* ZIELEŃ, Partyzantów 76,4120-71,41-73-35
* WRZOS, 82-22-51, wew.
264,43-41-14, transport zwłok,
dojazd bezpłatny
Urząd Miejski Gdańsk: 32-4617; Gdynia: 20-72-71; Sopot:
51-20-21
Telefoniczna Poradnia Języko
wa UG - porady z zakresu języ
ka polskiego od pon. do pt. w g.
13-15, tel.41-15-15
Rzecznik Praw Ucznia - 310744

wej. - Na mnie, jak na wystrze
lonym w przestrzeń astronaucie, skupiły się wszystkie świa
tła, a ci, dzięki którym przeży
łem, pozostali w cieniu - po
wiedział i wymienił nazwiska
dziesięciu pomagających mu
bezpośrednio mieszkańców
Gdyni. - Miasto to, było uko
chaną jedynaczką całej Polski,
źródłem wiary we własne siły,
jest pomnikiem niespożytej
mocy polskiego ducha - dodał.
Wręczone zostały trzy meda
le im. Eugeniusza Kwiatkow
skiego. Otrzymali je: mgr far
macji Jerzy Biliński (żołnierz
AK, później znany społecznik),
Morski Instytut Rybacki (za
współtworzenie morskiego cha
rakteru Gdyni i otwieranie jej
na świat) oraz gdyński oddział
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej i wchodzącego
w jego skład koła Tajnego Huf
ca Harcerzy.
Nagrody przewodniczącego
RM „Czas Gdyni" otrzymali:
pierwszą - Centromor za naj
lepszą inwestycję (Euromar-

ket), a wyróżnienie OPEC (za
nowoczesne inwestycje i co
roczną, międzynarodową im
prezę „Nowoczesność w pol
skim ciepłownictwie"). Dyrek
tor Aleksander Wellenger od
wdzięczył się ciekawym pre
zentem: portretem prof. E.
Kwiatkowskiego, jako pierw
szym do galerii honorowych
obywateli Gdyni.
Prezentów było zresztą du
żo. Wśród nich herb Brodnicy,
która za dwa lata obchodzić
będzie 700-lecie, collage ze
Szczecina,
dedykowany
„młodszej siostrze przez star
szego brata", drzewko bonsai
z Kilonii jako symbol przyjaź
ni oraz miniatura poznańskiego
ratusza, przekazana przez Woj
ciecha Szczęsnego Kaczmarka,
prezesa Związku Miast Pol
skich.
W foyer wzniesiono toast
szampanem i odśpiewano „Sto
lat". Impreza była nad wyraz
udana i kameralna, choć goście
zjechali z całej Polski, a Jan Je
ziorański specjalnie na nią
przybył z USA.
Całość uświetnił koncert
Filharmonii Bałtyckiej, a soli
stą był Konstanty Andrzej Kul-

Na rozesłane 16 październi
ka zeszłego roku warunki kon
kursu odpowiedziało 17 zespo
łów. Celem, ogłoszonego przez
sopocki zarząd konkursu, było
uzyskanie wizji centrum Sopo
tu, czyli dolnej części ul. Boha
terów Monte Cassino, placów
Zdrojowego i Kuracyjnego, aż
po molo. Dziesięcioosobowe
jury pod przewodnictwem An
drzeja Jagodzińskiego za naj
lepszą uznało pracę sopockiego
zespołu: Hannna Sienkowska,
Marcin Sienkowski, Jerzy
Wolski, Tomasz Dziurdziński
oraz Maciej Berendt.
- Połączyliśmy elementy tra
dycyjnej
dziewiętnasto
wiecznej architektury Sopotu
z rozwiązaniami nowoczesny
mi, co widać zwaszcza w kon
cepcji domu zdrojowego - mó
wi Jerzy Wolski:
Zgodnie ze zwycięską kon
cepcją, multikino stanie na
miejscu dawnej dyskoteki „Al
ga", a nie jak proponował ame
rykański koncern ITI Cinema w pobliżu domu towarowego

przy monciaku. Dom zdrojo
wy, ze wspaniałym widokiem
na morze, będzie usytuowany
w okolicy pawilonu kuracyjne
go z 1913 r. Naprzeciwko
Grand Hotelu zaplanowano
dwupoziomowy parking, a sa
mochody „zejdą do podziemia"
dzięki tunelowi pod ul. Po
wstańców Warszawy. Zago
spodarowany zostanie też plac
na tyłach kawiarni SPATiF.
Dodatkowo jury przyznało
dwa wyróżnienia wysokości 5
tys. zł zespołom z Sopotu
i Gdańska.
- W przyszłym tygodniu roz
poczynamy rozmowy z inwesto
rami. Dzięki konkursowi może
my im przedstawić konkretne
wytyczne. Budowa multikina
ruszy prawdopodobnie jeszcze
w tym roku - powiedział Jan
Kozłowski, prezydent Sopotu.
Prace konkursowe można
oglądać w siedzibie SARP do
16 lutego, a od 21 lutego do 8
marca w sopockim Urzędzie

Miejskim.

Aldona Kaszubska

Biblioteka
uniwersytecka

Komisja dobrego porządku Za rok
budowa?

- Nie znam kraju na zachód od Odry, gdzie nie byłoby
decentralizacji policji. U nas wiqzałoby się to z reformą ca
łego państwa, ale idea jest słuszna.
Tak podsumował projekt
ustawy Związku Miast Pol
skich o strażach gminnych,
podczas spotkania komisji bez
pieczeństwa Rady Miasta, ko
mendant gdyńskiej policji,
Franciszek Pizuński. Zdecydo
wanymi oponentami byli: rad
ny SLD, Mieczysław Karwow
ski, który uważa, że z decentra
lizacji jest w Polsce więcej mi
nusów niż plusów - i to we
wszystkich dziedzinach - oraz
naczelnik Wydziału Prewencji,
Zbigniew Walesa, który na
zwa! projekt bardzo chorym
dokumentem, nie przystającym
do idei demokracji i prawo
rządności.
Projekt autorski prof. Mi
chała Kuleszy i Marcina Ra
dwan Róhrenschefa to wstępna
koncepcja utworzenia, obok
policji krymianalnej czyli pań
stwowej, także czegoś na

kształt policji lokalnej, podleglej burmistrzowi lub prezy
dentowi miasta. Powstał dlate
go, że dotychczasowe próby
reorganizowania policji nie
przynoszą oczekiwanych przez
samorządy terytorialne rezulta
tów. Zdaniem autorów, jest to
dostateczne uzasadnienie do
upodmiotowienia gmin oraz
decentralizacji administrowa
nia porządkiem, bez ryzyka po
gorszenia jego stanu i bez na
ruszenia status quo ministra
sprawiedliwości i komendanta
głównego policji.
„Do zadań władzy policyj
nej w gminie należy utrzyma
nie bezpieczeństwa i porządku
publicznego w gminie oraz
ochrona komunalnych gma
chów i urządzeń użyteczności
publicznej". Nowy strażnik
upoważniony byłby do legity
mowania, zatrzymywania roz

rabiających obywateli, prze
szukiwania ich, zatrzymywania
pojazdów, nakładania grzyw
ny, itp., itd. Byłby to zatem
wydzielony z policji pion pre
wencji, z wszelkimi przynależ
nymi uprawnieniami. Ogólny
nadzór nad władzami policyj
nymi w gminie sprawowałby
komendant główny policji,
a bezpośrednio nad strażnikami
gminnymi - apolityczna komi
sja dobrego porządku z upraw
nieniami głównie opiniodaw
czo-doradczymi, ale także wy
posażona w uprawnienia do
przeprowadzania dochodzeń.
Projekt wymaga wielu po
prawek, a przed wdrożeniem wielu zmian w polskim prawpdawstwie. Jednakże jeżeli gmi
ny zdecydują, że wart byłby
wprowadzenia (a one wiedzą
najlepiej, co jest dla nich do
bre), Związek Miast Polskich
miałby legitymację do działa
nia i nacisków na parlament.

Małgorzata Sokołowska

Co wdychamy...
Państwowa
Inspekcja
Ochrony Środowiska w Gdań
sku zanotowała w czasie od 5
do 9 lutego następujące stęże
nie średniodobowe niektórych
rodzajów zanieczyszczeń at
mosfery nad Trójmiastem.
W nawiasach - najwyższe za
wartości, stwierdzone w tym
samym okresie.

1. Gdańsk, Główne Miasto:
dwutlenek azotu - 38(77), dwu
tlenek siarki - 57(81), pył za
wieszony - 84(117).
2. Sopot, rejon mola: dwu>tlenek azotu - 39(52), dwutle
nek siarki - 77(112), pył zawie
szony - 83(119).
3. Gdynia, okolice Urzędu
Miejskiego: dwutlenek azotu 69(91), dwutlenek siarki -

60(109), pył zawieszony 82(95).
Dopuszczalne normy wyno
szą: dwutlenku azotu - 150,
dwutlenku siarki - 200, pyłu
zawieszonego - 120.
Podane wyżej wartości wy
rażone są w mikrogramach na
metr sześcienny powietrza.

List intencyjny w sprawie
budowy biblioteki uniwersy
teckiej z prawdziwego zda
rzenia, która słułyłaby nie
tylko studentom, ale wszyst
kim mieszkańcom Trójmia
sta, podpisano rok temu.
Swoje poparcie dla tego
projektu zgłosiły wówczas
władze wojewódzkie, przed
stawiciele świata nauki, biz
nesu, media. Jest szansa, łe
w tym roku powstanie pro
jekt techniczny obiektu.
Konkurs na projekt tech
niczny biblioteki wygrał zespół
architektoniczny pod kierow
nictwem prof. Szczepana Bau
ma. Aby można było przystą
pić do pracy nad nim, a potem
przygotować plac budowy w kwadracie ulic Bażyńskiego,
Abrahama, Wita Stwosza
i Grunwaldzkiej - Uniwersytet
Gdański musi zebrać przynaj
mniej 3 min zł.
- Na ten cel przeznaczona
zostanie część dochodów wła
snych uczelni oraz pieniądze
przekazane przez sponsorów powiedział Jerzy Gwizdała,
dyrektor administracyjny UG. Niektórzy już wpłacili zadekla
rowane wcześniej kwoty. Jeże
li uda się nam zgromadzić oko
ło 12 min zł, prace powinny ru
szyć w 1997 r.

(A.F.)
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Św. Jan Besko, założyciel
zgromadzenia księży sale
zjanów, został oficjalnym
patronem społecznego Li
ceum Salezjańskiego w Ru
mi. Na szkolnym sztandarze,
z wizerunkami orła białego
i Jana Bosko, wyhaftowano
dewizę życiowy świętego:
„Daj mi duszę, resztę za
bierz".
Liceum Salezjańskie po
wstało w 1992 roku i już po
kilku miesiącach uzyskało sta
tus szkoły publicznej. Szkoła
mieści się przy domu parafial
nym kościoła NMP i jak na
trzyletnią działalność jest do
skonale wyposażona w pomoce
dydaktyczne. Licealiści osiąga
ją znaczące sukcesy sportowe,
zwłaszcza w lekkoatletyce, co
jest o tyle ciekawe, iż ćwiczą
w starej kaplicy zaadaptowanej
na salę gimnastyczną. Coraz
częściej sięgają też po laury
w regionalnych olimpiadach
przedmiotowych.
Dziś w 8 oddziałach uczy
się 155 osób, a niedawno 34
uczniów bawiło się na pierw
szej w historii liceum stud
niówce.

Walenty '96
Radio RMF FM oraz Kąpie
lisko Morskie Sopot organizuje
w najbliższą środę imprezę
„Walenty '96". Odbędzie się
ona na sopockim molu w godz.
13-17. Przewidziano „akcje
i konkursy dla wszystkich",
koncerty, pieczone kiełbaski,
prażoną kukurydzę i losowanie
nagród, wśród których jest
weekend w Paryżu.
(07")

GORĄCY
TELEFON
W pobliżu osiedla domków
jednorodzinnych na Suchaninie
usytuowany jest przystanek au
tobusowy „na żądanie". Osie
dle się rozbudowuje - pasaże
rów przybywa. Czy w związku
z tym. Zakład Komunikacji
Miejskiej w Gdańsku nie
mógłby pomyśleć o przystanku
stałym? - pytają mieszkańcy.

Mrożeni pasażerowie
- W ub. środę rano w auto
busie 112, wyjeżdżającym ze
Świbna o godz. 8.05, powietrze
było tak lodowate, że na szy
bach osadziła się gruba war
stwa szronu - skarżą się pasa
żerowie. - Czyżby kierowcy
nie zauważyli, że wożą ludzi,
a nie mrożonki?

„Kablówka" do tablicy!
Przed wejściem do Zakładów Ortopedycznych, jak przed wejściem do hotelu Ritz. Można się tu tylko zatrzymać, a samochód winien trafić na parking. Tylko, kto go ma tam
odtransportować? U Ritzasą portierzy...
Fot. Robert Matek

Gdzie zaparkować pod gdańskim szpitalem?

Po protezę z mandatem
Do Zakładów Ortopedycznych przy ul. Nowe Ogrody w
Gdańsku inwalidzi zgłaszają się po odbiór nowych i
naprawionych protez ortopedycznych. Przejście każdego
metra jest dla nich często nie lada wysiłkiem. Instytucja
usytuowana jest jednak w niefortunnym miejscu - wokół
wejścia umieszczono zakazy zatrzymywania się i postoju.
Tuż przed drzwiami zakładów znajduje się wjazd dla karetek
pogotowia do szpitalnej Izby Przyjęć, zatem znak zakazu jest tu
niezbędny. Budynek znajduje się na rogu skrzyżowania i tu
również samochodu zostawić nie można. Najbliższy parking jest
na ul. Pohulanka, ale najczęściej nie ma tu wolnych miejsc.
Problem zgłosił niepełnosprawny Czytelnik, który otrzymał
mandat za parkowanie w niewłaściwym miejscu. Dopiero po
wyjaśnieniu całej sprawy, mandat anulowano.

- Zdaża się, że inwalida parkuje przed wejściem - powiedzieli
nam pracownicy Wojewódzkich Warsztatów Ortopedycznych. Co ma zrobić? Jeśli proteza jest uszkodzona, to trudno się
przecież poruszać.
- Samochody oznakowane znaczkiem „Inwalida" mogą się tu
tylko zatrzymać (nie parkować). A parkować muszą dalej, bądź
na parkingu - poinformował nas Antoni Szczyt, naczelnik
Wydziału Komunikacji UM w Gdańsku.
Z tego co twierdzi A. Szczyt wynika, że inwalidzi muszą
przyjeżdżać do warsztatów ortopedycznych z kierowcą, który
odtransportuje samochód na parking. Jak kierowcy nie mają, to
muszą mieć na mandat. No, chyba że trafią na litościwego stróża
porządku.

Sopodanie pła<zq i płacę

W tanecznym zwarciu
Bal Energetyka odbył się w minioną sobotę w ośrodku
szkoleniowym „Jon" Zakładu Energetycznego Gdańsk SA
w Straszynie. Bawili się zarówno pracownicy firmy, jak i za
proszeni goście, wśród których byli znani gdnńscy literaci,
jak i aktorzy trójmiejskich scen. Pragmatyzm inteligencji
technicznej, doprawiony szczyptą fantazji humanistów dał
mieszankę wyborowej jakości.
Standard Acoustic Gdańsk, który
potrafił zadowolić najbardziej
wyszukane gusta muzyczne. Par
kiet był pełen do wczesnych go
dzin porannych.
Następnego dnia balowicze
0 najlepszej kondycji udali się
na spacery w malowniczą oko
licę, a humaniści podziwiali
zabytkową elektrownię wodną
1 nadziwić się nie mogli, w jaki
sposób krasnoludki przenoszą
prąd po drucie.
!vj\

Wystawa na UG

Wydawnictwa
z Bremy

,,Brema, Uniwersytet Bremeński i jego biblioteka" to
tytuł wystawy przygotowa
nej z okazji 20-lecia kon
taktów tego niemieckiego
miasta i Gdańska, którą od
dzisiaj można oglądać w ho
lu Biblioteki Głównej Uni
wersytetu Gdańskiego w So
pocie.
Ekspozycja obejmuje zdję
cia i plansze z opisem cieka
wych wydarzeń z dziejów Bre
my oraz bremeńskiego uniwer
sytetu. Najwięcej miejsca po

APTEKI

Prawdziwy przystanek

Bal Energetyka

Bal nie miał tak obecnie mod
nych szczytnych celów charyta
tywnych, a jedynym celem, jaki
postawili przed sobą organizato
rzy, było stworzenie dobrej za
bawy, ponieważ pracownik za
dowolony jest lepszym pracow
nikiem. Aby całości nadać ru
mieńców. przygotowano liczne
atrakcje i konkursy oraz odpo
wiednie menu, o napojach
„z prądem" nie zapominając. Do
tańca grał znakomicie zespół

INFORMATOR

46-22-44
S1-54-55
21-78-32

Rumskie
liceum
ma patrona

święcono jednak wymianie
wydawnictw niemieckiej i pol
skiej uczelni, która obejmuje
całe serie z różnych dyscyplin
naukowych. Dzięki niej stu
denci i wykładowcy UG mają
szansę - nie wyjeżdżając
z Gdańska - skorzystać z tam
tejszych publikacji.
Wystawa czynna będzie do
22 lutego, od godz. 8 do 18,
a w soboty od godz. 9 do 14.
Pod koniec lutego przeniesiona
zostanie do holu Wydziału Filologiczno-Historycznego UG
w Gdańsku Oliwie.
(af)

Dlaczego
az tyle?

Od 1 stycznia br. w Sopocie wprowadzono nowe, podwyż
szone opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Kwota wzro
sła trzykrotnie i operacja ta, co zrozumiałe, wywołała po
wszechne niezadowolenie. Chociaż o sprawie już pisaliśmy,
wracamy do niej, bo emocje nie słabną, a nieporozumienia
się mnożą.
Do redakcji przyszedł list
podpisany „Mieszkańcy Sopo
tu", którego autor m.in. pisze:„Prezydent, jako jedyny
w województwie gdańskim,
nakazał od 1 stycznia 1996 r.
podwyższyć skokowo - w sto-'
sunku do stawek 1995 r. - trzy
krotnie - wymiar czynszu
dzierżawy wieczystej za użyt
kowanie gruntów przydomo
wych. Okazał tym potworną
pazerność i bezwzględność nie
licząc się raczej z ogólnie bar
dzo trudną sytuacją finansową
mieszkańców Sopotu, którzy
w większości głosowali na nie
go licząc na spełnienie obiet
nic, że będzie kierował się ich
dobrem." Wprawdzie obyczaj
każe, aby anonimy wyrzucać
do kosza, jednak tym razem ro
bimy wyjątek, bo ton listu dość
wiernie oddaje nastroje. Wielu
zainteresowanych uważa, że
podwyżkę wymyślono w magi
stracie. O wyjaśnienie zwróci
liśmy się do Jana Kozłowskie
go1, prezydenta miasta.
- To nie tak, to nie jest żad
na iokalna inicjatywa - powie
dział prezydent - Zarząd Mia
sta jest zobligowany w tym
względzie do działania według
procedur narzuconych z góry.

W 1992 roku przepis, na
podstawie którego naliczano
opłaty, został uchylony przez
Trybunał Konstytucyjny, który
dopatrzył się w nim niezgod
ności z konstytucją. Obywatel
nie miał możliwości odwołania
się od decyzji. Dopiero pod ko
niec 94 roku weszły w życie
przepisy zmieniające formę po
bierania rocznych opłat z tytu
łu użytkowania wiefczystego
gruntu. Teraz obywatel może
pisać skargę do Samorządowe
go Kolegium Odwoławczego.
Tylko co mu to da, skoro nie
jest ono władne obniżyć usta
lony procent.. Sejmowa opie
szałość - trzyletnie nowelizo
wanie ustawy - spowodowała,
że przez owe trzy lata nie była
przeprowadzana wycena grun
tów. Wykonują ją biegli z listy
wojewody. W 1992 roku śred
nia cena m. kw. gruntu w So
pocie wynosiła 260 - 280 tys.
starych zł. Obecnie - 850 tys.
starych zł. Opłata, zgodnie
z przepisami, wynosi 1 procent
od wartości gruntu. Stąd tak
drastyczna podwyżka.
Wycenę gruntu przeprowa
dzali biegli w ubiegłym roku.
Prezydent uważa, że trzeba by
ło się z tym spieszyć, bo prze

ciąganie sprawy oznaczałoby
jeszcze większą podwyżkę.
Ceny gruntów w Sopocie
wzrosły i z pewnością będą ro
sły w przyszłości. Aby opłaty
za dzierżawę gruntu nie były
tak drastyczne i nie powiększa
ły się horrendalnie, trzeba
zmiany przepisów. Gminy po
winny mieć wpływ na ustalane
kwoty. Prezydent Kozłowski
wystąpił 24 stycznia z pismem
do Urzędu Rady Ministrów,
w którym postuluje, aby opłata
wynosiła do 1 procenta i aby
Rada Miasta mogła ustalać,
w zależności od indywidual
nych uwarunkowań, czy ma to
być np. 0,3, czy 0,5 procenta.
Dla sprawy pozyskał już po
parcie wszystkich posłów
gdańskich. 6 lutego otrzymał
z URM pismo podpisane przez
Zofię Stawowiak, dyrektorkę
departamentu, z którego wyni
ka, że „wystąpienie pana pre
zydenta w sprawie rozważenia
możliwości mechanizmu po
zwalającego gminom uela
stycznić system opłat za użyt
kowanie wieczyste gruntów,
zostało przekazane do Departa
mentu Urbanistyki i Gospodar
ki Mieszkaniowej w Minister
stwie Gospodarki Przestrzen
nej i Budownictwa."
I oby nie utknęło tam w ja
kiejś szufladzie na kolejne 3 la-

Rita Krzyżaniak

Pani Eleonora O. zamiesz
kała przy ul. Długie Ogrody 41
w Gdańsku skarży się, że nie
może odbierać programu Travel. Skontaktowanie się telefo
niczne z „kablówką", aby ścią
gnąć fachowca, to syzyfowa
praca. W słuchawce najczę
ściej słychać „zajęty" sygnał.
Zdarza się, że do abonentów
trafiają rachunki bez blankietu
Wpłaty. Czy dla wygody swo
ich odbiorców PTK nie może
wprowadzić jednego formula
rza faktury, podobnie jak robi
to telekomunikacja?

Dlaczego
... tylko do godz. 13 można
pobierać formularze PIT
w Urzędzie Skarbowym przy
ul. Kołobrzeskiej na Przymo
rzu? - pytają interesanci.

asniono
Mieszkańcy osiedla Cygań
ska Góra w Gdańsku skarżą
się, że Przedsiębiorstwo < 5ospodarki
Mieszkaniowej
Gdańsk Śródmieście nie chce
instalować w budynkach indy
widualnych liczników ciepła
Z wyjaśnienia otrzymanego
z PGM wynika, że rozliczanie
zużytej energii cieplnej wg
wskazań liczników będzie moż
liwe po wykonaniu w łulym br.
regulacji sieci i przejęciu jej
przez Gdańskie Przedsiębior
stwo Energetyki Cieplnej.
Umożliwi to montowanie na
grzejnikach w mieszkaniach
tzw. podzielników kosztów. Po
ich zainstalowaniu, poczynając
od sezonu grzewczego 1996/97,
PGM przejdzie na systeni ii vii
czeń indywidualnych.

RZECZPOSPOLITA
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LAB0X-PRESS

KOWALSTWO
• ogrodzenia
• kraty
• bramy
• balustrady
• galanteria kowalska
80-043 Gdańsk
ul. Jedności Robotniczej 72
tel. 39-40-43

Apteki pracujące non stop:
GDAŃSK, „Dworcowa" Dworzec Główny, tel. 31-28-41
do 45 (w. 210); Apteka w Po
gotowiu Ratunkowym, al.
Zwycięstwa 49, tel. 32-47-01
PRZYMORZE, ul. Opolska 3;
tel. 56-38-22
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 5692-71
WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka
52, tel. 41-23-06
SOPOT, „Sopocka", al. Nie
podległości 750, tel. 51-68-08
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Armii Krajowej 42, tel. 21-0032; „Pod Gryfem", ul. Starowiejska 34, tel. 20-19-82
RUMIA, ul. Gdańska 19, tel.
71-00-17

POGOTOWIA
RATUNKOWE

dy 1/6; Interna: Szpital Stocz
niowy; Okulistyka: Klinika
Chorób Oczu AM, ul. Dębinki
7
GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-7501

Morski, Redlowo, ul. Powsta
nia Styczniowego 1, tel. 22-0051
OGŁOSZENIA PŁATNE
* LEKARZ domowy - ALKMEDYK, 31-89-53,20-68-16
* WIZYTY lekarskie, EKG,
53-69-86,51-65-97
* WYJAZDOWA POMOC le
karzy specjalistów 57-33-33
* WETERYNARYJNE wizyty
całodobowe, Trójmiasto, 5689-56
* POGOTOWIE WETERY
NARYJNE - tel. 983 (całodo
bowo)
POGOTOWIE DLA ZWIE
RZĄT (bezpańskich, rannych
i podejrzanych o wściekliznę),
22-21-48 (czynne całą dobę)

GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 lekarz ogólny, gabinet zabiego
POLICJA
wy dla dorosłych w wolne sob.,
niedz. i święta - całą dobę,
-997
w pozostałe dni w godz. 19-7
GDAŃSK, dyżury oficerów
- poradnia dla dzieci chorych
Komendy Wojewódzkiej Poli
i gabinet zabiegowy w wolne
cji, tel. 39-53-33; oficer dyżur
sob., niedz. i święta - całą dobę
ny ruchu drogowego, tel. 31w pozostałe dni w godz. 19-7
92-12; oficer dyżurny Komen
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa
dy Rejonowej Policji, tel. 3849
62-22 (Straż Miejska 31-30-11)
- czynne całą dobę
SOPOT, dyżury oficerów Ko
- wypadki - 999*
mendy Rejonowej Policji, tel.
- nagłe zachorowania: tel. 3251-30-51,997 (Straż Miejska
29-29,41-10-00.
51-20-21 w. 214)
Biuro Przewozów Sanitarnych
GDYNIA, Komenda Rejono
- 32-39-24 lub centr. 32-30-76,
wa, Gdynia, ul. Portowa 15,
32-36-14,32-39-44 w. 236
oficer dyżurny - 20-63-43;
Ambulatorium chirurgiczne Straż Miejska, Gdynia, ul. Za
czynne całą dobę.
kręt do Oksywia 10. tel. 20-82- Laryngolog przyjmuje w dni 86; 986
powszednie w g. 19.30-7.30,
RUMIA, Komenda Rejonowa
w soboty robocze 17.30-7.(30,
Policji, ul. Derdowskiego 43,
w wolne soboty, niedziele
tel. 710-25; Straż Miejska, ul.
i święta - całą dobę,
Abrahama 17, tel. 710-134
- stomatolog w dni powszednie
STRAŻ POŻARNA: 998
w g. 19.30-7.30, w soboty ro
bocze, w g. 17.30-7.30, wolne
POGOTOWIA
soboty, niedziele i święta - całą
dobę.
ZASPA, ul. Pilotów 21, tel. 991 - energetyczne; 992 - gazo
centr. 56-69-95, 47-82-51 - na we; 993 - ciepłownicze; 994 głe zachorowania, wypadki, wodociągów i kanalizacji; 995
ambulatorium chirurgiczne - techniczne
GDAŃSK
czynne całą dobę
Przychodnia Międzyrejonowa, - ciepłownicze: 31-20-88, ener
getyczne: 41-23-23, - gazowe:
ul. Startowa 1 - w dni robocie
. 31-18-68, 52-14-62, techniczne
wg. 19-7.30
- lekarz pediatra, lekarz ogólńy PKM: wodociągów i kanaliza
cji: 31-20-67, opiekuńcze pań
w wolne sob., niedz. i święta
w g. 8-8 oraz stomatolog stwowe: 41-10-42
SOPOT - gazowe: 51-10-68
wgodz.10-16,
(czynne w g. 6-22); - wodocią
- gabinet zabiegowy dziecięcy
w dni robocze w g. 19-7.30, gów i kanalizacji: 51-40-55
GDYNIA
w dni wolne od pracy w g. 8-8,
- gabinet zabiegowy ogólny, - ciepłownicze: tel. 23-19-41;
w wolne sob., niedz. i święta dźwigowe: teł. 23-36-65; 23I
40-24; energetyczne: tel. 20w g. 8-18.
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - 45-50; gazowe: tel. 20-44-73;
20-44-79;
wodociągów i kana
wejście od ul. Mieszka I. Tele
lizacji: 21-90-19
fony: 51-11-56, 51-24-55 i tel.
alarm. 999. Ambulatorium chi RUMIA
- gazowe: tel. 711-882; wodno
rurgiczne czynne całą dobę.
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury kanalizacyjne: 710-030
14, czynne całą dobę - nagłe
TAXI
zachorowania i przewozy cho
rych, tel. 20-00-01, 20-00-02 NA TELEFON
ambulatorium stomatologiczne
* Hallo TAXI, 9197, 31-59-59,
czynne w g. 20-7
20 proc. taniej + superkonkurs
OBŁUŻE - Podstacja Działu Po z samochodem
mocy Doraźnej, ul. Białowieska * CARO-MILANO TAXI, 961 (tel. 25-19-99), dla mieszkań
27, 37-30-30, 370-800, na tele
ców dzielnic: Obłuże, Pogórze, fon 30 proc. taniej!
Oksywie, gm. Kosakowo - pedia * CITY Taxi 91-93, 46-46-46,
tra, lekarz ogólny, gabinet chi fax 43-21-21. Wysoka jakość,
rurgiczny, czynne w g. 15.30-7
atrakcyjna cena
RUMIA - Pogotowie Ratunko * CHRONOS Taxi, 91-92, 43we, ul. Derdowskiego 24, tel. 22-22, taniej na kartę, telefon.
710-811
Comiesięczny konkurs
, ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
OSTRE
osób niepełnosprawnych, tel.
DYŻURY
23-50-78, wg. 7-21
GDAŃSK. Chirurgia: Szpital PRZESYŁKI KURIERSKIE im. Kopernika, ul. Nowe Ogto- 52-00-71 do 76
Dział reporterski,Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel. 31-45-17;
Oddział Sopot, ul. Kościuszki 61, tel 51-54-55 i 51-72-55
wew. 122 oraz 123
Oddział Gdynia, ul. Świętojańska 141 B, tel/fax 21-05-11;
21-78-32

Czy galerie muszę zginąć?
W ciqgu ostatnich dwóch lał obserwuję w Trójmieście corai mniejsze zainteresowanie dziełami
sztuki wystawianymi w galeriach. Nie tylko prawie nic się nie sprzedaje, ale ostatnio ludzie nawet do
tego typu placówek nie zachodzę. W niedzielę galerie, prócz naszej, wszystkie sklepy z biżuterią ze
srebra i bursztynu przy ulicy Mariackiej, sq pozamykane. Do galerii chodzg teraz prawie wyłącznie ar
tyści.

Fot. Robert Matek
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ

Tak mówi właściciel Galerii „U Literatów" przy ul.
Mariackiej, Mieczysław Preis. Jego obserwacje potwier
dza prezez Oddziału Gdańskiego Związku Artystów
Rzeźbiarzy, artysta rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz,
zawiadujący Gdańską Galerią Rzeźby przy Długim Tar
gu. Inni galernicy, choć nie zawsze się do tego przyznają,
sprzedaży również prawie nie mają. Każdy ratuje się, jak
może, przede wszystkim wprowadzając do galerii sprze
daż innych artykułów - biżuterii artystycznej i wyrobów
rzemieślniczych, ramek itp. Właściciel sopockiej galerii
„Herman", Michał Herman, otworzy! przed kilku dniami
przy swojej placówce urokliwy lokalik gastronomiczny
„Błękitny Pudel".
Jeszcze dwa lata temu zakupów w galeriach sztuki
w Polsce dokonywano sporo, w znakomitej części re
alizowali je cudzoziemcy. Takie transakcje były dla
nich wysoce opłacalne z uwagi na korzystne przelicz
niki dolarowe. Teraz cena obrazu w Polsce i w innych

krajach Europy zrównała się. I skończyła się masowa
sprzedaż. Gdy do wartości dzieła doda się koszt hotelu
i utrzymania okazuje się, że nie zawsze warto wieźć
obraz, czy rzeźbę na przykład z Gdańska do Hambur
ga. Kupują w ostatnim czasie w polskich galeriach
prawie wyłącznie zagraniczni miłośnicy sztuki, kolek
cjonerzy, którzy szukają na przykład dzieła o konkret
nej tematyce, albó ulegną urokowi jakiegoś obrazu.
Sytuację ratują zakupy dokonywane przez polskie
instytucje, przede wszystkim banki, które coraz czę
ściej wyposażają swoje wnętrza sztuką współczesną.
Właściciele galerii organizują od czasu do czasu
sprzedażne wystawy polskich autorów za granicą i,
o ile robią to fachowo, sprzedają prace powierzają
cych im swe wytwory, artystów. Znakomita więk
szość plastyków jednak sama występuje w roli swoich
menagerów, nawiązując światowe kontakty, wysta
wiając, sprzedając.

Sytuację Gdańskiej Galerii Rzeźby ratuje usytu
owane w niej duże stoisko z biżuterią. Ta jedyna pla
cówka wystawiennicza rzeźby w Trójmieście nie
otrzymuje żadnych dotacji, musi więc utrzymyać się
sama. Tutaj sprzedaż odbywa się „skokowo". Na
przykład w styczniu podpisano sporo korzystnych
transakcji nie tylko z zagranicznymi, ale i z polskimi
kontrahentami. Z powodu braku pieniędzy nie organi
zuje się tutaj od kilku miesięcy wernisaży. Pokazy
prac autorów są, ale bez najmniejszego nawet katalo
gu, czy programu.
- Dostaliśmy w ubiegłym roku - mówi Andrzej
Szwechowicz - z puli Urzędu Wojewódzkiego 15 mi
lionów, oczywiście starych, złotych z przeznaczeniem
na dwie wystawy. Tej „zawrotnej" sumy nie wykorzy
staliśmy, była za mała, by przeznaczyć ją na cokol
wiek. Planowaliśmy w przyszłym, jubileuszowym, ro
ku plenerowy pokaz rzeźby środowiska gdańskiego.
Niestety, nie dojdzie do tego, gdyż pomysł nasz nie
został włączony do obchodów 1000-lecia miasta. Nie
mamy aż tyle środków, aby pomysł nas, ważny chyba
nie tylko dla środowiska rzeźbiarzy, zrealizować. Wi
dać władze nie są zainteresowane taką formą promocji
Gdańska na świecie.
KofCZak

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. i69 w pon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-16.00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbląg, tel.Aax 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00- 16.00; Tczew, tel./tax 31-63-26 w godz. 8.00- 16.00; Starogard Gdański, tel./fax 220-80 w godz. 8.00- 16.00 MM
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BEST SZKOŁA
AffłJAl® WfTH

BEH JĘZYKOWA
Z PRZYJAZNĄ I OTWARTĄ ATMOSFERĄ
WYKWALIFIKOWANYMI I DOŚWIADCZONYMI
NAUCZYCIELAMI (ANGLICY I POLACY)
I PROFESJONALNYM PROGRAMEM NAUCZANIA

English

ANGIELSKI

U N L I M I T E D

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Renomowana szkoła językowa z wieloletnim doświadczeniem
zaprasza
dzieci, młodzież i dorosłych na:

NIEMIECKI

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
ZAPISY NA SEMESTR WIOSENNY

ANGIELSKI

|

• 70 godzin zcjfć
• 350,-zł płatno w 2 ratach

ZESPÓŁ LEKTORÓW BEST

NIEMIECKI

Gdańsk - Wrzeszcz, ul.Pestalozziego 11/13
tel.41-29-02 w.6 w godz. 10.00-17.00

Zakładając firmę miałem niewiele,
ale teraz mam znacznie więcej.
Każdy może mieć więcej. Każdy
może mieć to, czego potrzebuje
żeby rozwinąć niczym
nieograniczoną działalność.

wszechstronna oferta:
kursy ogólne, egzaminacyjne, przygotowujące do matury i do
egzaminów wstępnych na studia, intensywne, przedpołudniowe,
sobotnie oraz kursy dla firm Business English

TV iLB/A

ZAPISY

ANGIELSKI

ZAPISY

tylko tu 5% rabatu

KSIĘGARNIE ANGIELSKIE

do końca lutego
Gdańsk, ul. Chopina 40

Gdańsk, ul. Podmłyńska 10 tel.31 33 73
Gdynia, u. Świętojańska 14

tel./fa< 45 45 00,

godz. 10-18
godz. 10-18

MIĘDZYNARODOWA KSIĘGARNIA
"LIBRI MUNDI"

Organizator

K il
Muzyczna
Scena

DZIENNIK BUTYCKI

JgteBffKEB

Towarzystwo Finansowo Leasingowe

godz. 10-18
godz. 16-20

najszerszy wybór podręczników do nauki języków obcych
rabaty dla szkół i nauczycieli
' Gdańsk, ul. Rajska 1/5 f
godz. 10-18

Gdynia, ul. Portowa 4, tel7fax 20-30-24, tel. 20-02-47
Pracownia Projektowa Gdynia, ul. Portowa 6, tel. 20-02-47
Elbląg, ul. Królewiecka 96, tel. (050) 34-64-25

118,1

- NIEMIECKI

GDAŃSK, Podmłyńska 10 tel.31 33 73, 31 79 33
GDYNIA DI LO, ul. Legionów 27, tel. 22 15 30

Zapraszamy do Gdańska

tel. kom. 090 50 56 37

Radio Gdańsk

UWAGA! Widowisko Roku w Polsce

INFOLINIA O - 800 - 67 - 666

ZJAZD Gwiazd - przeboje SO-lecia

GDAŃSK ul. Wały Piastowskie 1, tel. (058) 37 47 06, 37 44 63, fax 37 43 19

T

-

GDAŃSK ,ul. Podmłyńska 10 tel. 31 33 73,
31 79 33
godz. 10-18
WRZESZCZ, ul. Klonowa 1, tel.41 96 76
godz. 14-20
OLIWA V LO, ul. Polanki 130, tel. 52 11 91
,
CHEłM SP. 8, ul. Dragana 2, tel. 32 71 52 godz. 16-20
GDYNIA ID LO,ul. Legionów 27, tel. 22 15 30
KARWINY SP 42, ul. Staffa 10 tel.29 20 00
1

Leasing TFL umożliwia
nabycie maszyn i urządzeń,
samochodów ciężarowych,
komputerów, telefonów. Leasing
TFL to indywidualne rozwiązania
w oparciu o potrzeby Klienta,
szeroka oferta przedmiotów
leasingu, profesjonalna obsługa.

28 lutego 1996 r. Hala "Olivia" godz. 18.30

Tylko jeden koncert!

KOSMETYCZKI

HURT także DETAL /raty/
TV PHILIPS 154B 21" txt
985 zł
TV PHILIPS 165B 21" txt
1070zł
TV LEXUS
14"
565 zł
TV LEXUS
21" txt
795 zi
TV LEXUS
25" txt st
1275 zl
TV LEXUS
29" txt st
1370 zl
TVCLATR0NIC; 14" txt
595 zl
TV CLATR0NIC 20"
675 zl
TV CLATR0NIC 21"txt
775 zł
TV R0YAL
14"
565 zł
TV REC0R
20" txt
700 zł
TV REC0R
21" txt
735 zł
WSZYSTKIE CENY Z GWARANCJĄ OGÓLNOPOLSKĄ

MARCONI
e N

i

Czerwonych Gitar, Darek Kordek, Mariola Góra, Big Band, formacja taneczna "CHARLESTON"

Usłyszycie m.in.: Przeboje Karin Stanek, Kasi Sobczyk, Czesława Niemena i Maryli Rodowicz.
Prowadzenie: Krzysztof ibisz i Paulina Smaszcz
Scenariusz i reżyseria: Leszek Kumański

3,5 godziny show jakiego jeszcze nie widzieliście!

Bilety m. in. w kasach ORBISU na terenie Trójmiasta, Tczewa i Elbląga, kasa Hali "0livia" oraz nieodpłatny dowóz biletów pod nr. 46-77-98,46-12-26
OFICJALNI - GŁOWNI SPONSORZY

i

'
!
»
|

MĄKIpiekamicze
paczkowane
JĘCZMIENNE

J

WIELKA PROMOCJA
KSIĄŻKI dla przedsiębiorczych,
aktywnych, otwartych na nowości

orzechowe
lyiUSLI owocowe
czekoladowe

poniedziałek 12 - środa 15 lutego
godz. 10.00-18.00

PRZEDSTAWICIELSTWO
MŁYNÓW SZYMANÓW
"BA-ZA Ltd" Gdańsk

0 /
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TA NTFT
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,
/W

n

Ml
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li OKOCIM b

PRZYJDŹ!
PRZEŻYJ TO SAM!

KASZE

mazurska
wiejska pęczak
kasza manna

Zapraszamy do współpracy sklepy i hurtownie
Gwarantujemy ciągłość dostaw
Wysyłamy katalog

<VV

KONCERTU

Gdańsk, Chodkiewicza 2A Ji
Tel. 434545,435888, Pon.-Pt.lGfl8, Sob. I0rl4,|

ZŁOTE I KOLOROWE
DAMSKIE I MĘSKIE
84-207 KOLECZKOWO k/Gdyni
Firma LUDEK
76-00-86 76-00-87 76-03-10 76-03-11

Wystąpią m. in.: Marcin Daniec, Trubadurzy, Skaldowie, grupa VOX, Beata Kozidrak z zespołem BAJM, Tadeusz Drozda, Żuki - z przebojami

TELEWIZORY NOWE

MARS

BIO -sWdio

zaprasza miłe klientki
do nowo otwartego salonu
kosmetyczno-fryzjerskiego
w Gd.-Wrzeszczu
przy al. Grunwaldzkiej 132 A,
tel. 41-36-49
od godz. 11.00 do 19.00.

Księgarnia

°J BUSINESS

Gdynia, ul. Wolności 11A, tel.20-67-85

SILNIKI 16V MFI DOHC: 1.6i, 2.0i
PODUSZKA POWIETRZNA, ABS,
KLIMATYZACJA

PLUS HISZPAŃSKIE SŁONCE
Kupując NISSANA PRIMERĘ od 1.02.96
do 31.03.96 bierzesz udział w losowaniu
dwóch dwuosobowych, siedmiodniowych
wycieczek do Hiszpanii.
W programie zwiedzanie fabryki Nissana.
Losowanie nagród w maju 1996r.
ZAMÓW NISSANA

NISSAN-TELEGAZETA STR.
I REASEKURACJI S.

KONTYNGENT '96

PEŁNE UBEZPIECZENIE
W CENIE SAMOCHODU

EDMUND LEWANCZYK

STANISŁAW MALINOWSKI

81-361 GDYNIA, ul. Wadysława IV 30
tel.(58) 21 63 56, 21 90 33, fax (58) 29 71 42

83-200 STAROGARD GDAŃSKI, ul. Zblewska 20
tel.(69) 297 78, fax (69) 297 79

nrt „.p^uDiiiDWL^ni
.^-'HAbćAMY UU NAb/YLH tf,'UH UfjŁUbltN

PKO BP

NOWOCZESNE
FINANSOWANIE
ZAKUPU ROZŁOŻONE
NA LATA.

CENTER-MOT Stanisław Ciągło
81-861 SOPOT, Al. Niepodległości 881
tel/fax (58) 51 45 41

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, wpon. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-16.00 fax 46-35-68 catą dobę; Gdynia, tel. 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbląg, tel./fax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00-16.00; Tczew, tel./fax (06H) 31-63-26 w godz. 8.00 -16.00; Starogard Gdański, tel./fax (069) 220-80 w godz. 8.00-16.00
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Forum „Dziennika"

Jałta 1945

Jaki będzie nowy rzqd?

Na Forum „Dziennika" dyskutowali: poseł Krzysztof Brzeziński z SLD, Aleksander Hall,
lider Partii Konserwatywnej, poseł Sławomir Szatkowski z PSI i poseł Zbigniew Szczypiński
z Unii Pracy. Dyskusję prowadziła Barbara Szczepuła
Red.: Mamy już nowy rząd.
Premier Cimoszewicz zmienił
kilku ministrów. Najbardziej
krytykowani odeszli, bowiem
w Ministerstwie Sprawiedliwo
ści Jerzego Jaskiernię zastąpił
prof. Leszek Kubicki, Jerzego
Koniecznego w MSW - Zbi
gniew Siemiątkowski. Leszek
Miller został szefem URM, a na
jego miejsce w Ministerstwie
Pracy awansował dotychczaso
wy wiceminister, Andrzej
Bączkowski. Ministrem eduka
cji został prof. Jerzy Wiatr.
W Ministerstwie Przekształceń
Własnościowych pozostał, mi
mo oporów PSL - Wiesław
Kaczmarek.
Sławomir Szatkowski:
Zacznę od ministra Kacz
marka. Udało nam się ubezwła
snowolnić go w pewnym sen
sie. Teraz będzie tak, że naj
pierw Rada Ministrów podej
mie decyzję w sprawie prywa
tyzacji, a dopiero potem mini
ster Kaczmarek będzie mógł ją
realizować. 1 o to nam chodziło.
O realizację uzgodnień koali
cyjnych.
Zbigniew Szczypiński:
Minister Kaczmarek w wy
wiadzie telewizyjnym powie
dział przedwczoraj wzburzonym
głosem, że to niemożliwe, by
Rada Ministrów, która jest cia
łem tylko konsultacyjnym, po
dejmowała decyzje prywatyza
cyjne. Gdyby się tak stało, było
by to, zdaniem Kaczmarka, zła
maniem normy konstytucyjnej.
Sławomir Szatkowski:
Nie słyszałem tego, ale my
ślę, że jeśli minister nie będzie
chciał realizować ustaleń, to
długo ministrem nie będzie.
Krzysztof Brzeziński:
Jestem zaskoczony wypo
wiedzią Kaczmarka. Niestety
nie jest to pierwsza wypowiedź
przedstawiciela rządu niezgod
na z wcześniejszymi ustalenia
mi. Jeśli zaś chodzi o inne no
minacje, to chciałbym zatrzy
mać się przy Leszku Millerze,
bo ta kandydatura wzbudza
wśród opozycji kontrowersje.
Tymczasem Miller ma za zada
nie likwidację URM.
Red.: Mówi się jednak, że po
przekształceniu URM w Mini
sterstwo Administracji Publicz
nej, Miller miałby zostać jego
szefem, czyli de facto pierw
szym wicepremierem.
Aleksander Hall:
W gruncie rzeczy w nowym
rządzie mamy do czynienia je
dynie z przesunięciem akcen
tów, a nie ze zmianą linii poli
tycznej. Retusz kosmetyczny
raczej, niż przemeblowanie.
Odeszli ministrowie, którzy nie
tylko narazili się opozycji, ale
także opinii publicznej. To, co
wyczyniał pan Jaskiernia prze
szło bowiem granice tego, co
dopuszczalne. Odszedł pan Ko
nieczny, który niedługo wpraw
dzie zajmował ministerialny fo
tel, ale nie wyrobił sobie z pew
nością opinii bezstronnego fa

chowca od służb specjalnych
i bezpieczeństwa państwa. My
ślę, że ten rząd dotrwa do wy
borów parlamentarnych i teraz
ważne jest to, czy opozycja
postsolidarnościowa zdoła się
skonsolidować i wystąpić ze
wspólną listą i wspólnym pro
gramem, czy nie.
Zbigniew Szczypiński:
Mówiłem tydzień temu, że
probierzem nowego rządu bę
dzie to, czy zostanie w nim Je
rzy Konieczny. Nie jestem
wprawdzie przekonany, czy za
miana pana Koniecznego na
pana Siemiątkowskiego świad
czy o niezależności premiera
Cimoszewicza, ale jednak Ko
niecznego nie ma i to się liczy.
Chcę podkreślić z uznaniem, że
expose, które wygłosi w środę
premier Cimoszewicz jest kon-

grona kierowniczego SLD i jest
jednym z najbliższych współ
pracowników prezydenta Kwa
śniewskiego. O ile w przypadku
ministra sprawiedliwości, pod
jęta została próba postawienia
na tym stanowisku kogoś spoza
układu politycznego, i znalezio
no prof. Kubickiego, o tyle
w tym przypadku, jest to osoba
nie tylko z tej formacji, ale do
bry znajomy premiera Oleksego
i przyjaciel prezydenta.
Krzysztof Brzeziński:
Chciałbym przypomnieć jed
nak, że pan Siemiątkowski
swoimi wypowiedziami wywo
ływał czasem konsternację
w klubie SLD. Na przykład
w sprawie konkordatu. Uwa
żam, że nominacja Zbigniewa
Siemiątkowskiego, który istot
nie jest człowiekiem prezyden-

Aleksander Hall, Zbigniew Szczypiński, Barbara Szczepuła, Krzysztof Brzeziński, Sławomir Szatkowski.
sultowane z klubami opozycji,
z Bronisławem Geremkiem
i Zbigniewem Bujakiem.
Aleksander Hall:
Mnie się to wydaje dziwną
praktyką. Expose premiera jest
przedstawieniem stanowiska
koalicji rządzącej, a konsultacje
przed wygłoszeniem expose
sprzyjają zatarciu granic, które
powinny być, moim zdaniem,
bardzo wyraźne. Ja bym się od
takich konsultacji uchylał.
Red.: Zbigniew Siemiątkow
ski został ministrem spraw we
wnętrznych. Mówi, że ma za
miar uspokoić atmosferę wokół
MSW. Tymczasem to właśnie
pan Siemiątkowski oskarżał ten
resort o prowokację, jak wyka
zały badania speckomisji, cał
kowicie bezpodstawnie. To pan
Siemiątkowski, nie czekając na
wyniki śledztwa powtarza, że
Józef Oleksy jest niewinny.
Jednym słowem jak dotąd pod
grzewał sprawę.
Aleksander Hall:
Siemiątkowski należy nie
wątpliwie do najściślejszego

ta, wskazuje na to, że prezyden
towi Kwaśniewskiemu zależy
na wyjaśnieniu sprawy Olekse
go. Siemiątkowski ma jej przy
pilnować.
Aleksander Hall:
Sprawa jest już w rękach
prokuratury, więc punkt ciężko
ści znajduje się teraz w Mini
sterstwie Sprawiedliwości.
Zbigniew Szczypiński:
Jak dotąd mieliśmy do czy
nienia ze złą praktyką, bowiem
prezydent Wałęsa, nadużywając
zapisu w malej konstytucji, po
prostu desygnował trzech mini
strów. Nie chciałbym by casus
ministra Siemiątkowskiego był
sygnałem, że ta praktyka po
wraca.
Red.: Ministrem edukacji zo
stał prof. Jerzy Wiatr. Niektó
rzy uważają go za jednego
z ideologów poprzedniego sys
temu.
Sławomir Szatkowski:
Znam go z prac w Komisji
Konstytucyjnej. Kompetentny.
Wykształcony. Powinien być
dobrym ministrem.

Wainy raport
socjologów
74proc. Polaków uważa, że Kościół ka
tolicki jest jednym z filarów społeczeństwa,
jednocześnie zdaniem 56 proc. nie powinien
on wypowiadać się w kwestiach politycz
nych. Dane te są wynikami badania „Społe
czeństwo polskie wobec wyzwań demokra
cji" przeprowadzonego przez pracowników
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszaw
skiego. Badania prowadzono w październi
ku 1995 r. wśród 1585 dorosłych Polaków.
Prezentacja ich wstępnych rezultatów odbyła
się 30 stycznia w Warszawie.
Zdecydowanej większości badanych nie prze
szkadza obecność religii w życiu publicznym:
87 proc. ankietowanych nie zgłasza obiekcji wo
bec krzyży w budynkach publicznych, 79 proc.
nie rażą lekcje religii w szkołach, 75 proc. uwa
ża, że nie ma nic niewłaściwego w religijnym
charakterze przysięgi wojskowej.

Wpływ na politykę

Występowanie księży w telewizji publicznej
i wypowiadanie się Kościoła na tematy moralne
i obyczajowe nie razi 69 proc. badanych.
Jednocześnie Kościół jest postrzegany jako
uczestnik życia politycznego i ta jego rola nie
jest społecznie akceptowana. 61 proc. uważa, że
Kościół katolicki jest opozycją wobec rządu. Po
nad połowa badanych - 56 proc. oczekuje od
rządzących uniemożliwienia Kościołowi wpły
wania na politykę. Taki sam procent osób dekla
ruje, że razi ich zajmowanie przez Kościół sta
nowiska wobec ustaw uchwalanych przez Sejm.
Tylko 41 proc. uważa, że politycy podejmując
decyzję powinni uwzględniać opinię Kościoła.
W październiku 1995 r. 94 proc. Polaków de
klarowało się jako ludzie wierzący. Na pytanie,
kim jest dla pana(i) Jezus, 48 proc. odpowie
działo: „Bogiem-Człowiekiem", a 30 proc. „Mo
im Panem i Bratem". Dla 64 proc. badanych Ko
ściół jest wspólnotą ludzi wierzących w Boga,
dla 17 proc. instytucją nauczającą jak ludzie po
winni żyć, dla 9 proc. instytucją stawiającą trud
ne, ale słuszne wymagania moralne. Tylko 6

i

swoim człowiekiem, prof. Mi
rosławem Pietrewiczem
Sławomir Szatkowski:
Może to wyglądać tak, jak
pani mówi, ale może być i tak,
że prezes Pawlak miał inną
koncepcję rządu. Może cho
dziło o to, by stworzyć w rzą
dzie przeciwwagę dla wicepre
miera Kołodki. Rywalizacja
jest podobno zdrowa i dobrze
robi. Poczekajmy, co ze starcia
Kołodki z Pietrewiczem wy
niknie. Lepiej, jeśli w rządzie
jest dwu równorzędnych fa
chowców, niż jak dotąd, jeden,
który dominuje nad całą Radą
Ministrów.
Red. :W najbliższą niedzielę
czeka nas referendum uwłasz
czeniowe. Minister Kaczmarek
mówi, że nie weźmie w nim
udziału. A panowie? Jak bę
dziecie głosować?
Krzysztof Brzeziński:
Będę głosował cztery razy
nie. Poprę jedynie rozszerzenie
Narodowych Funduszy Inwe
stycyjnych.
Sławomir Szatkowski:

A ja odwrotnie: cztery razy
tak i przeciwko rozszerzeniu
NFI.
Zbigniew Szczypiński:
Prezydium Unii Pracy zaleca
głosować trzy razy tak, dwa nie
- na pytanie o rozszerzenie NFI
i o bony uwłaszczeniowe. Bony
uwłaszczeniowe stwarzają
oczywiste zagrożenie, że przy
ich pomocy sprywatyzujemy
wszystko do imentu. Natomiast
ja sam w ogóle nie wezmę
udziału w referendum. Im dłu
żej słucham Mariana Krzaklew
skiego i Macieja Jankowskiego,
tym bardziej jestem przekona
ny, że jest to humbug politycz
ny. Jankowski mówił wprost,
że po prostu chodzi o to, by lu
dzie wyrazili wolę polityczną,
natomiast rolą Sejmu będzie
przygotowanie ustaw odpowia
dających intencji związku. To
mi przypomina anegdotę o fa
cecie, który wynalazł fajkę
szabasową. - Co to za fajka? -

Fot. Maciej Kostun
pyta urzędnik Urzędu Patento
wego, do którego wynalazca się
zgłosił. - To fajka, która sama
się zapala w szabas. - A w jaki
sposób? - Tego nie wiem, ja
wymyśliłem fajkę szabasową,
reszta do mnie nie należy. Refe
rendum przypomina mi właśnie
taką fajkę szabasową.
Sławomir Szatkowski:
Oj, panie pośle, nam, jako
posłom, nie wypada nie iść.
Głosować może pan jak pan
chce, ale udział w referendum
i w wyborach jest przecież oby
watelskim obowiązkiem.
Aleksander Hall:
Ja będę głosował, tak jak ca
ła niemal prawica. Cztery razy
tak, raz nie - jestem bowiem
przeciwny rozszerzeniu NFI,
w tej konkretnej sytuacji, w ja
kiej się znaleźliśmy. Nie ukry
wam, że idę głosować też
z przyczyn politycznych, bo
udział w referendum jest oczy
wiście także testem politycz
nym.
Współpraca:

Aleksandra Szczepańska

Yatłemecum podatkowe

Polacy o Kościele katolickim

Wspólnota

Aleksander Hall:
Profesor Wiatr był istotnie
jednym z ideologów PZPR,
specjalistą od problematyki na
rodu, interpretowanej w myśl
marksizmu-leninizmu. To czło
wiek bardzo reprezentatywny
dla swojej formacji. „Stary wy
jadacz".
Zbigniew Szczypiński:
Wie, skąd wiatr wieje. Ale
poważnie mówiąc. Znam Jerze
go Wiatra ze studiów z Uniwer
sytetu Warszawskiego jeszcze.
Robił przede wszystkim karierę
naukową i nie jest ona banalna.
Miał też okresy ideologicznej
działalności, z której PZPR nie
była zadowolona. Nie jest to
oczywiście Adam Schaf, ale nie
jest też tak, że Wiatr jest przy
kładem ortodoksyjnego ideolo
gaRed.: Pomówmy o wicepre
mierach. PSL,a właściwie Wal
demar Pawlak, „wycofał" Alek
sandra Łuczaka i zastąpił go

Eksperci odpowiadają

proc. uważa go za instytucję przestarzałą, nie
nadążającą za współczesnym światem. Określe
nie siebie jako osoby wierzącej znalazło się
w pięciu najważniejszych tzw. tożsamościach
społecznych: wybrało je 74 proc. badanych.
Częściej wybierano jedynie bycie Polakiem - 88
proc. i bycie kobietą lub mężczyzną - 84 proc.

Praktyka
55 proc. badanych praktykuje regularnie, 86
proc. przestrzega postów ścisłych, np. w środę
popielcową i Wielki Piątek, 65 proc. bierze
udział w rekolekcjach przed świętami Bożego
Narodzenia i Wielkanocy. Do wspólnot, stowa
rzyszeń i ruchów religijnych deklaruje przyna
leżność 4 proc. badanych, co lokuje je w pierw
szej piątce organizacji najliczniej zrzeszających
Polaków.
Według autorów odpowiedzi te pokazują, że
3/4 Polaków wyznaje wiarę w zgodzie z credo
katolickiego Kościoła, dla większości społe
czeństwa Kościół jest ludem Bożym. Wiara nie
zamyka się tylko w zorganizowanych formach
kultu. 35 proc. badanych czyta Pismo Święte, 31
proc. praktykuje wspólną modlitwę w rodzinie,
14 proc. deklaruje się jako ludzie głęboko wie
rzący, 6 proc. bierze udział w praktykach religij
nych częściej niż raz w tygodniu. Na pytanie
0 wpływ na sprawy dziejące się w Polsce zagra
nicznych ośrodków 44 proc. badanych stwier
dziło, że Watykan ma wpływ pozytywny.
W klasyfikacji tej Stolicę Apostolską wyprzedza
jedynie Unia Europejska z 47 proc.

„Dzieci soboru"
Jedna z autorek badania. Ewa Siellawa-Kolbowska, referująca wyniki dotyczące Kościoła,
powiedziała, że w świetle nich Kościół katolicki
w Polsce jawi się jako powszechny, żywy, zmie
niający się w duchu Soboru Watykańskiego II.
Jej zdaniem, dominować w nim zaczynają wła
śnie „dzieci soboru", co m.in. pokazuje wynik,
że większość wierzących rozumie go zgodnie
z soborową definicją. Badania zdecydowanie nie
potwierdziły tezy, że Kościół jest przestarzały
1 nie nadąża za zmianami dziejącymi się w świe

ci, KAI)

Czy przekazane synowi pie
niądze na wkład mieszkaniowy
podlegają odpisowi od podatku
dochodowego? Czy syn jest
w I grupie podatkowej, ile mo
gę odpisać z dochodu (jaki ar
tykuł o tym mówi), w ilu eg
zemplarzach trzeba sporządzić
umowę (słyszałem, że trzeba
aż cztery egzemplarze, a nie
dwa). (Czesław J.,Gdynia)
Pokrewieństwo ojca z sy
nem jest zaliczone do I grupy
podatkowej, lecz podatku od
spadków i darowizn. Według
ustawy w tej grupie darowizny
do kwoty 6,1 tys. zł nie podle
gają opodatkowaniu (tym po
datkiem!). Aby przekazać da- .
rowiznę do tej kwoty wystar
czy sporządzić umowę darowi
zny. Zupełnie inną kwestią jest
natomiast możliwość odlicze
nia darowizny od podstawy
opodatkowania podatkiem do
chodowym od osób fizycz
nych. Ustawa określa wyraźnie
na jakie cele szlachetne może
być przekazana darowizna
(w kwocie do 15 proc. docho
du rocznego). Niestety, wkład
mieszkaniowy nie mieści się
w żadnym z wyszczególnio
nych w ustawie celów.
Czy pieniądze ofiarowane
córce, w wysokości 15 proc.
mojej emerytury, będą odliczo
ne od sumy 6 100 zł, wolnej od
podatku, gdy będę darowała jej
moje mieszkanie własnościo
we? (Mirosława K., Oliwa)
Art. 9 ust. 2 Ustawy o po
datku od spadków i darowizn
(z dnia 28 lipca 1983 r., stan
prawny z 15 października 1995
r.) określa wartości progowe
podatku. Mówi się tam, że „jeżeli nabycie własności rzeczy
i praw majątkowych od tej sa
mej osoby następuje więcej niż
jeden raz, do wartości rzeczy
i praw majątkowych ostatnio
nabytych dolicza się wartość

rzeczy i praw majątkowych na
bytych od tej osoby lub po tej
osobie w okresie 5 lat poprze
dzających rok, w którym nastą
piło ostatnie nabycie." A za
tem, jeżeli będzie pani darowa
ła mieszkanie w okresie 5 lat
(od pierwszej darowizny),
kwota wolna od podatku (od
darowizn i spadku) będzie po
mniejszona o wcześniej już
przekazaną darowiznę.
Przekazałem rodzicom (ma
ją swoje emerytury) darowiznę
z przeznaczeniem na ochronę
zdrowia. Chcę ten wydatek od
liczyć od mojego dochodu zgodnie z ustawą, jednakże
urząd skarbowy w Tczewie
twierdzi, że nie mogę tej daro
wizny odliczyć, gdyż uznaje to
jako „świadczenie alimentacyj
ne z mocy prawa". Proszę
o wyjaśnienie Izbę Skarbową,
gdzie mogę się odwoływać
w tej sprawie. (Mariusz S.,
Tczew)
W tej sprawie może pan od
wołać się do Izby Skarbowej
w Gdańsku. Rodzicom- emery
tom, którzy mają swoje docho
dy (emeryturę) i posiadają wa
runki minimum socjalnego,
można w formie darowizny
przekazać określoną kwotę (do
15 proc. dochodów, na cel
zgodny z wyszczególnionym
w ustawie, gdy zawarta jest
umowa przekazania i przyjęcia
darowizny). Jednakże mam na
dzieję, że Izba Skarbowa poin
struuje nie tylko Urząd Skarbo
wy w Tczewie (gdyż otrzymu
jemy liczne sygnały z Gdyni,
że i tam inspektorzy skarbowi
nie chcą respektować przepi
sów - dotyczących darowizny które wyraźnie określają, w ja
kich przypadkach zachodzi ko
nieczność „świadczenia ali
mentacyjnego z mocy prawa").

(W.)

Handel Polską
Kilka pokoleń Polaków dorastajqcych
w PRL żyło w głębokim przekonaniu, że po
rządek jałtański w Europie jest nienaruszal
ny, a każda próba zburzenia tego filara
równowagi politycznej grozi totalną kata
strofą. Ludzie zaś kwestionujący dogmat Jał
ty uważani byli za szaleńców godzących
w polską rację stanu.
Nazwa tego pięknego uzdrowiska krymskiego
zawsze budziła skrajne emocje. Jedni uważali
decyzje jałtańskie za „podwaliny narodowego
bytu po wojnie" i „dowód przyjaźni naszego
Wielkiego Sojusznika". - Co byśmy zrobili bez
Jałty! Czym bylibyśmy? - pyta dramatycznie
Berman w książce Teresy Torańskiej - i odpo
wiada: Księstwem Warszawskim. Najwyżej!
Drudzy natomiast (a ich liczba rosła proporcjo
nalnie do czasu trwania PRL) wyniki konferen
cji oceniali jako „katastrofę dla polskich nadziei
niepodległościowych" i twierdzili, że Polska bez
Jałty byłaby krajem niepodległym, suwerennym
i nie musiałaby teraz z zadyszką gonić Europy.
Wszyscy są zgodni, że walcząca najdłużej na
wszystkich frontach drugiej wojny światowej ,
wykrwawiona Polska została bez żadnych skru
pułów sprzedana przez polityków zachodnich
Stalinowi, który - jak pisze Jerzy Łojek w Ka
lendarium historycznym - „otrzyma! wolną rękę
w kwestii rozstrzygania losu Polski według wła
snej koncepcji".
Konferencja w Jałcie obradowała od 4 do 11
lutego 1945r. Data ta nie była przypadkowa.
Zdecydował o niej Stalin - wybierając termin
najkorzystniejszy dla siebie. Właśnie pomyślnie
rozwijała się styczniowa ofensywa radziecka
i Armia Czerwona w szybkim tempie zbliżała
się do przedwojennych granic Trzeciej Rzeszy.
Systematycznie też powiększała „tereny wyzwo
lone" w Europie środkowo-wschodniej. Na za
chodzie natomiast wojska alianckie nie mogły
uporać się z niemiecką kontrofensywą w Ardenach i natarcie na linię Renu opóźniało się. Po
nadto Amerykanie zaangażowani byli w wojnę
z Japonią i zależało im na przychylności Stalina.
I szczegół drobny, ale ważny: doradcą politycz
nym Roosevelta w tym czasie byt Alger Hiss agent radziecki skazany po wojnie przez sąd
amerykański (Andrzej Albert - Najnowsza histo
ria Polski).
12 lutego 1945r. Wielka Trójka ogłosiła de
klarację na temat problemów Europy po zakoń
czeniu wojny. Polska zajmowała w niej pocze
sne miejsce. Oto krótki fragment tego - mało
znanego - dokumentu: „Przybyliśmy na konfe
rencję krymską z postanowieniem uregulowania
rozbieżności dzielących nas w sprawie Polski.
Omówiliśmy tę kwestię szczegółowo. Potwier
dzamy nasze wspólne pragnienie stworzenia

Polski silnej, wolnej, niepodległej i demokra
tycznej. W wyniku tych konsultacji uzgodnili
śmy warunki, na jakich utworzony ma być no
wy, tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, któ
ry mógłby zostać uznany przez trzy wielkie mo
carstwa. (...) Trzej szefowie rządów uważają, iż
wschodnia granica Polski powinna przebiegać
zgodnie z linią Curzona, z odchyleniem 5-8 km
w niektórych miejscach na korzyść Polski. Stoją
również na stanowisku iż Polska otrzymać po
winna sporne terytoria na północy i zachodzie.
Sądzą, że w kwestii określenia granic tych ob
szarów winna zostać wzięta pod uwagę opinia
nowego polskiego rządu tymczasowego oraz, że
ostateczne wyznaczenie zachodniej granicy Pol
ski powinno zostać dokonane na Konferencji
Pokojowej."
Roosevelt i Churchill podczas negocjacji
w Jałcie ustąpili w zasadzie we wszystkich kwe
stiach spornych. Zrezygnowali z zabiegów o po
zostawienie Lwowa w granicach Polski; ze
stworzenia nowego rządu, zgadzając się na do
kooptowanie do istniejącego paru polityków
emigracyjnych; z kontroli międzysojuszniczej
nad przebiegiem pierwszych po wojnie wybo
rów.
„Sprawa Polski była ustalana przez Wielką
Trójkę bez udziału Polaków. Poszły w zapo
mnienie słowa Roosevelta o Polsce jako na
tchnieniu narodów. Zaginęły gdzieś postanowie
nia Karty Atlantyckiej. Wyblakły niedawne do
kumenty sojuszniczych zobowiązań wobec Pol
ski. Siła zyskiwała przewagę nad sprawiedliwo
ścią i prawem" - napisał z goryczą Tadeusz Żenczykowski w Dramatycznym roku 1945.
Ogłoszenie deklaracji jałtańskiej wywołało
szok nie tylko wśród Polaków. Churchill, zanim
otrzymał aprobatę Izby Gmin, wysłuchać musiał
wielu ostrych zarzutów ze strony parlamentarzy
stów. Roosevelt przekonywał Kongres, że za
warte w Jałcie porozumienie jest „najkorzyst
niejsze z możliwych" i stwierdza! z naiwnością
dziecka: „Silny, niepodległy i pomyślnie rozwi
jający się naród polski - oto określenie przyjęte
przez Rosję, Anglię i przeze mnie". W odpowie
dzi Kongres Polonii nazwał Jałtę „ciosem dla
amerykańskiej tradycji - obrony słabych i uci
śnionych" oraz „groźbą dla honoru Ameryki".
Najboleśniej odebrali decyzje Wielkiej Trójki
Polacy w kraju i na emigracji, a zwłaszcza żoł
nierze Drugiego Korpusu, z których wielu prze
szło przez koszmar łagrów i zsyłek. Generał An
ders spontanicznie, na znak protestu, zażądał od
Anglików wycofania Koipusu z frontu włoskie
go. Gdy został 26 lutego p.o. Naczelnego Wo
dza, wydal rozkaz, w którym m.in. napisał: „Ze
sztandarami okrytymi chwałą stajemy dziś w ob
liczu największej tragedii naszego narodu".

Izabella Greczanik-Filipp

18 lutego referendum uwłaszczeniowe

n Tak
Projekt referendum uwłasz
czeniowego przygotowała „So
lidarność". Na jej prośbę pre
zydent podpisał zarządzenie
o referendum, które zostało za
twierdzone przez Senat. Wtedy
Sejm uchwali! dodatkowe py
tania.
„Solidarność" radzi, aby na
te pytania odpowiedzieć „tak"
z wyjątkiem pytania trzeciego,
na które podpowiada odpo
wiedź „nie".
„Solidarność uważa, że
udział w referendum i odpo
wiedź na pytania według jej
zaleceń, rozstrzygnie o dal
szym sposobie prywatyzacji
narodowego majątku. To zna
czy, czy wszyscy obywatele za
darmo otrzymają jakąś część
tego majątku, czy też nie. Czy
z prywatyzacji, tak jak dotych
czas, będzie korzystać raczej
wąska grupa osób związana
z elitą władzy, czy korzyści
z powszechnej prywatyzacji,
czyli uwłaszczenia osiągną
wszyscy obywatele.
Powszechne uwłaszczenie
dla „S" nie jest rozdawnic
twem lecz formą rekompensaty
za pracę w PRL, która by!a
niesprawiedliwie wynagradza
na.
I dlatego wszyscy obywatele
mają prawo do pewnego za
dośćuczynienia za tamte lata.
Jeśli obywatele zbojkotują
referendum uwłaszczeniowe,
bo w przeszłości politycy obie
cywali różne miliony i już ni
komu nie wierzą, to nie ozna
cza wstrzymania prywatyzacji.
Majątek państwowy będzie
prywatyzowany dotychczaso
wymi metodami i obywatel nie
dostanie żadnych bonów
uwłaszczeniowych.
Należy podkreślić, że nieza
leżnie od niechęci polityków
SLD do powszechnego uwłasz
czenia, jeżeli frekwencja przy
urnach wyniesie ponad 50
proc., to Sejm w ciągu 60 dni
musi wolę społeczeństwa zre
alizować w odpowiednich usta
wach. Zwolennicy uwłaszcze
nia mają większość w Sejmie,
ponieważ oprócz opozycji po
piera je także PSL.

Konsekwencje
podpowiedzi „S"
Odpowiedź „tak" na jedno
pytanie prezydenta będzie
oznaczać, że społeczeństwo
chce powszechnego uwłasz
czenia, chce by państwowy
majątek został oddany obywa
telom. W projekcie „S" prze
widziany jest także fundusz re
prywatyzacyjny, czyli częścio
wa rekompensata za majątek
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18 lutego odbędą się dwa referenda: prezy
denckie i sejmowe. Każdy obywatel dostanie
dwie kartki. Na jednej będzie pytanie prezyden
ta:

Czy jesteś za przeprowadzeniem powszechnego
uwłaszczenia obywateli?
Na drugiej kartce 4 pytania sejmowe;
1. Czy jesteś za tym, aby zobowiązania wobec
emerytów i rencistów oraz pracowników sfery
budżetowej wynikające z orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego były zaspokojone z prywaty
zowanego majątku państwowego?
2. Czy jesteś za tym, aby część piywatyzowanego
majątku państwowego zasiliła powszechne fun
dusze emerytalne?
3. Czy jesteś za tym, aby zwiększyć wartość świa
dectw udziałowych Narodowych Funduszy In
westycyjnych przez objęcie tym programem
dalszych przedsiębiorstw?
4. Czy jesteś za uwzględnieniem w programie
uwłaszczeniowym bonów prywatyzacyjnych?
Pod każdym pytaniem należy postawić tylko
w jednej kratce (oznaczonej wyrazem tak lub nie)
znak „X" lub

zabrany przez komunistyczne
władze dawnym właścicielom.
Na pierwsze pytanie „S" su
geruje odpowiedź „tak", choć
nie bez oporów, bowiem zobo
wiązania te powinny już daw
no być zrealizowane. Jednak
jest to lepsza odpowiedź niż
„nie", bo daje jakąś gwarancję,
że zalegle świadczenia będą
uregulowane.
Pytanie drugie - „tak", gdyż
w projekcie uwłaszczenia „S"
część państwowego majątku
ma być przeznaczona na fun
dusze emerytalno-rentowe.
Na trzecie pytanie „S" radzi
odpowiedź „nie". NFI to nie
jest uwłaszczenie. Rozszerze
nie tych funduszy spowoduje,
że odwlecze się w czasie za
mianę świadectwa udziałowe
go na prawdziwą własność,
czyli na akcje konkretnych
przedsiębiorstw. „S" uważa, że
w przypadku rozszerzenia
świadectw udziałowych NFI,
zamiast na przykład za dwa la
ta, dopiero za pięć lat będzie je
można zamieniać na akcje. Od
powiadając na to pytanie 'tak jak radzi „S" - obywatel będzie
mógł mieć i świadectwo udzia
łowe NFI i część majątku przy
padającą mu z powszechnego
uwłaszczenia.

Na czwarte pytanie „S" podpowiada odpowiedź „tak".
Związek odrzuca argumenty
tych ekonomistów, którzy mó
wią, że bony nie będą miały
wartości. Wiele majątku, zda
niem „S", zostało rozkradzione, ale jeszcze bardzo dużo zo
stało, by nim można było
uwłaszczyć obywateli i by bo
ny miały konkretną wartość.
„S" twierdzi, że każdy obywa
tel dostałby bon wartości około
2 tysięcy złotych. Sceptykom,
którzy mówią tylko o polskich
długach „S" odpowiada: A jaka jest o wartość takich
przedsiębiorstw państwowych,
jak: Polska Miedź, Telekomu
nikacja Polska, banki.
W projekcie „S" bony mają
być imienne i niezbywalne.
Oznacza to, że nie będzie ich
można sprzedać natychmiast tak jak świadectw udziałowych
NFI - ale dopiero po zamianie
ich na akcje konkretnych
przedsiębiorstw. Obywatel sam
ma ponosić ryzyko inwestowa
nia, czyli decydować co i jak
kupić za bony. Ma to go
ustrzec przed wyprzedażą bo
nów za bezcen.

Barbara Madajczyk-Krasowska
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Po trudach rejsu zalodzona „Iskra" w Gdyni
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Jak Gdańsk to i „Żak"

Oblodzona „Iskra" cumuje w macierzystej Gdyni
Po 300 dniach wokółziemskiej że
glugi • z biało-czerwonq wstęgi) wimpla długości 37,7 m na bezanmaszcie,
oznaczającą przebycie 37,774 tys. mil
morskich - o godz. 10.55 główki wej
ścia południowego portu gdyńskiego
minqł żaglowiec szkolny Akademii Ma
rynarki Wojennej ORP „Iskra". Mimo
siarczystego mrozu, powracający okręt
powitał tłum mieszkańców Trójmiasta
i rodziny 58-osobowej załogi, w tym
34 podchorążych AMW.
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„Zaka". Tym zwłaszzwłasz
Nie jesł obcy bywalcom gdańskiego „Żaka".
cza, którzy lubią się bawić i bywają na cyklicznych impre
zach „Flower power parły". D'J Kozmic jesł ich gospoda
rzem, mistrzem ceremonii. D'J Kozmic naprawdę nazywa się
Robert Burns, ma czterdzieści parę lał i jest rodowitym An
glikiem.
Przyjechał do Polski we
wrześniu 1993 roku. Nie był to
- przyznaje - kraj jego marzeń,
g Na liście miejsc, które pragnął
odwiedzić, Polska nigdy nie
zajmowała czołowej pozycji.
Długo nie było jej tam wcale.
Przed podróżą musiał ją sobie
zlokalizować na mapie, uzmy
słowić, gdzie to właściwie jest.

.

Mt

Kiedy już wiedział, że się uda
do Polski, sięgnął po popularne
fl przewodniki. W każdym wiele
pisano o Gdańsku, który kojarzył
mu się jedynie z „Solidarnością".
S A tymczasem dowiedział się tak
że o „Żaku" - ważnym kulturalg. nym centrum. Gdańsk i „Żak"
objawiły się mu jako nierozłącz
na para. Znalazłszy się tu, zapro
si ponował gospodarzom najpierw
zorganizowanie Klubu Angiel
skiego. Dlaczego? Może dlatego,
że wszelkie działania sprzyjające
udostępnianiu, popularyzacji,
otwieraniu się na drugiego czło
wieka są mu bardzo bliskie.
:$ W tym przypadku chodziło
przede wszystkim o zbliżenie
kulturowe, o poznanie tradycji,
I o umożliwienie bezpłatnej nauki
•
Fot. Robert Kwiatek języka. Klub Angielski istnieje
w „Żaku" do dziś. Ale Roberta
Zapewne trudne byty ostatnie tygodnie 1 Burnsa, czyli D'J Kozmica, naj
żeglugi, gdy wszyscy oczekiwali na dopły
lepiej chyba znają zwolennicy
nięcie do Gdyni i spotkanie z rodzinami. zabaw. Dwa razy w tygodniu tańOdczuliśmy też szok termiczny opuszcza 1 czą przy muzyce z jego czarnych
krążków. Zabawy mają w nazwie
jąc ciepłą strefę oceanu i wpływając na
zimne wody Morza Północnego i Bałtyku. słowo „party", dla odróżnienia od
Od Kanału Kilońskiego płynęliśmy w lo typowych dyskotek. Flower Podach. Kra ocierająca się o stalowy kadłub |wer Parties Kozmica to imprezy
powodowała we wnętrzu taki hałas, jakby bardziej tradycyjne niż współcze
sne „łubu - dubu" disco. Królują
za moment okręt miał się rozpaść.
Chociaż na morzu często przeżywali na nich przeboje, i rytmy lat 60.
śmy trudne chwile, to warto było popły j: i 70. Muzyka jego młodości
i czasu hippisowskiej kontestacji.
nąć , aby zobaczyć po 10 miesiącach tłumy
ludzi witających nas w Gdyni i rodziców.
Czarne krqżki
- Pochodzę z Gdyni, a mój ojciec jest
kapitanem żeglugi wielkiej - mówi pod
na ciężarówce
chorąży Krzysztof Grunert. - Ukończył
Kiedy wsiadał na płynący
I do Polski statek handlowy, nie
przypuszczał nawet, że jego
pobyt tu potrwa dłużej niż parę
miesięcy. Wiedział tylko, że
opuszcza swoją ojczyznę. De
li cyzję o emigracji podjęli
wspólnie z żoną. Do ciężarów|ki, która teraz parkuje na po
dwórzu „Żaka", spakowali do-

bytek. To, czego już samochód
nie pomieścił, zostawili. Ale
dla 7. tysięcy płyt - w tym 2.
tysięcy dlugogrających - miej
sce oczywiście być musiało.
Pochodzi z przemysłowego
regionu Wielkiej Brytanii,
z okolic pomiędzy Mancheste
rem i Birmingham. W rodzin
nym kraju żyć już nie potrafił
i nie chciał. Po prostu nie ak
ceptował reguł brutalnej rze
czywistości, ukształtowanej
przez wiele lat bezwzględnego
kapitalizmu. Świat, w którym
pieniądz decyduje o sukcesie

sce, w którym coś się dzieje, Iulu
dzie są otwarci i spontaniczni,
a rzeczywistość daje się zmie
niać. I takie właśnie warunki tu
taj znalazłem. Realizuję filmy,
prowadzę audycję w Radiu ARNET, pracuję w „Żaku" z na
dzieją, że miasto zrozumie, iż
klub jest mu potrzebny, jestem
konsultantem w komitecie ob
chodów milenium Gdańska. To
trochę niesłychane, zważywszy,
że nie znam polskiego i chyba
nie zdołam go się nauczyć. „Pi
wo", „naleśniki z serem" i jesz
cze parę słów - to wszystko, co
potrafię powiedzieć. Oczywiście
dostrzegam zmiany, jakie u was
zachodzą, i zjawiska, także te
negatywne, z nimi związane.
Demokracji ani kapitalizmu nie
zyskuje się poprzez sieć barów
MacDonald's. Nie jestem prze-

zenten
zentera i zrobił się z tego
D'J Kozmic.
Dobry disc jockey musi
wierzyć w muzykę, którą pro
ponuje i zarazić tą wiarą swo
ich gości. Obserwować ich,
wczuwać się w nastrój, błyska
wicznie reagować na wszelkie
zmiany, oferować to, czego
pragną. „Flower power party"
ma nieść szczęście, ra
dość i absolutny relaks. Muzy
ka sprzed lat 30. tworzy taki
właśnie klimat. Świeża, zimą
przynosi powiew lata, latem
jest jak letnia pogoda.
Rola disc jockeya nie jest
w życiu Roberta Burnsa niczym
nowym. Zajmował się tym
przed laty w Anglii, miał tam
też swój radiowy program. Fakt,
że może to znowu robić, jest dla
niego wielką przyjemnością.
Z radością patrzy na uczestni
ków zabaw, na ich radość. Wi
dzi w nich hippisów. Kontesta
cja hippisowska nie jest bowiem
dla niego zamkniętym rozdzia
łem, zjawiskiem historycznym.
On - dawny, bardzo aktywny
hippis (nie jestem pacyfistą - za
strzega), wciąż czuje się we
wnętrznym rebeliantem i zarów
no jego prezenterskie stroje jak
i zabawy są rodzajem prowoka
cji, wyrazem dystansu wobec
zastanego świata, przejawem
krytycznej postawy. Swoją ulu
bioną muzykę i zabawy, którym
daje ona oprawę, postrzega
w szerszym, nawet i politycz
nym kontekście. A w każdym,
kto manifestuje niezgodę na
rzeczywistość w różnych jej
przejawach, D'J Kozmic widzi
„neohippisa".

Ungier, minister z Kancelarii Prezydenta.
Nie zawiódł Mieczysław Wachowski
(urlopowany minister stanu), który przybył
z ręką na temblaku.
- Spędziliśmy na morzu i w portach 300
dni, a każdy z nich przynosił coś nowego Przed podróżq
powiedział „Dziennikowi" kmdr Czesław
Zachwyca go uroda Gdań
Dyrcz, dowódca „Iskry". - Największym
ska i okolic - morza, jezior,
przeżyciem dla załogi były dwa sztormy
wspaniałych lasów.
na Pacyfiku, przed sforsowaniem Przyląd
Mieszkają teraz w Sopocie,
ka Horn. Siła wiatru dochodziła do 75 wę
w Kamiennym Potoku. To już
Robert Burns - D'] Kozmic: Interesują mnie miejsca, w których coś się dzieje.
złów, gdy od 65 węzłów rozpoczyna się
ich szósty adres w Polsce. Ko
Fot. Kamila Benke rzystny z uwagi na psa, który ma
skala huraganu. Wysokość fal wynosiła
ok. 15 m. „Iskra" pierwszy raz żeglowała
tu wspaniałe warunki do space
i wartości człowieka, nie jest
ciwny zarabianiu pieniędzy, rów. Psa - szczeniaka znaleźli
w tak ekstremalnych warunkach. Na idący
jego światem. Znalazł się mierzi mnie natomiast zdobywa kiedyś na ulicy. Wychowali.
w dużym przechyle żaglowiec waliły się
nie ich za wszelką cenę.
góry wody. Zniszczeniu uległy wtedy rew Polsce, która... właśnie bu
Wyrósł na uroczego polsko-an
duje kapitalizm. Czy nie ma
lingi i tratwa ratowni
gielskiego zwierzaka. Nie roz
Rebeliant z kosmosu
wrażenia, że trafił z deszczu
cza. Różne kontuzje od
staną się już z nim, gdy będą wy
pod rynnę? - pytam.
niosła część załogi. Że
„Kozmic" to ktoś z kosmo jeżdżać. A wyjadą na pewno, bo
su. Swój pseudonim D'J Ko się już długo zasiedzieli. A ja
glowaliśmy wtedy także
„Naleśniki z serem"
zmic tłumaczy odwołaniem do mam w sobie ducha podróżnika w strefie dryfujących
- Jestem artystą, twórcą fil lat 60. Muzykę tamtego okresu twierdzi Robert Burns. Może
gór lodowych, których
mów dokumentalnych i w grun
dostrzeżenie w sztormie,
nazywano mianem „kosmicz więc pod koniec tego lata spaku
cie rzeczy nie ma dla mnie więk nej" i zabawy przy niej miały
nawet na radarze, było
ją rzeczy, spojrzą na mapę
szego znaczenia, gdzie miesz też być „kosmiczne", ale przy
niemożliwe.
i znów ruszą w nieznane?
kam. Musi to jednak być miejMimo że uczestni
miotnik
przylgnął
jakoś
do
pre
W
Anna Jęsiak
czyłem w budowie
„Iskry" i pływam na niej
12 lat, to dopiero
w trudnych warunkach
oceanicznych mogłem
poznać jej walory. Na
silnie rozfalowanym
oceanie okręt potrafił
płynąć pod jednym ża
glem z prędkością 12
tylko trzy krótkie słowa, które nawet w marzeniach czy wyobraźni miata śmiech usłyszysz patrząc na stary film
układają się w nie dokończone stodki posmak. To była ukwiecona tąka - z Chaplinem. Jeżeli tylko przez moment za
węzłów, co mnie zasko
zdanie: już nigdy więcej... tak wyglądat świat. Bezkres tej łąki, bez pomnisz, że istnieją trzy krótkie stówa,
czyło. Słowa uznania
Wszystko,
co kryje się za tymi zaledwie miar czasu do jej przejścia, czyste światto 0 których niełatwo zapomnieć, gdy powie
należą się inż. Zygmun
czternastoma literami, schowane jest nad nią i żadnych kamieni pod nogami, działo się je tub pomyślało pierwszy raz.
towi Choreniowi, pojekżaglowca
fl przed nami dtugo i nawet gdy je słyszełi- nawet piasku. Tak było, tak prawie byto.
Jak nie dopuścić, by zasnęło w nas
tantowi
§ śmy kiedyś, nie byto w nas żadnej reakcji,
Aż któregoś razu niespodziewanie za- dziecko i żeby nic nie było ostatnie, żeby
i Stoczni Gdańskiej,
Żadnych skojarzeń, nic wyobrażalnego. ktuje widok z okna pociągu pędzącego nic się nie urwało. Żebyśmy zawsze albo
która go zbudowała.
Istotne byty stówa i sprawy, w których li przez zaśnieżony bezkres, bo nagle pomy jak najdłużej mogli iść ciągle zieloną łąką
- Pochodzę z rodziny
czebnik porządkowy „pierwszy" miat de ślisz, że już nigdy więcej nie zobaczysz bie 1 nie czuli pod stopami nic innego oprócz
wojskowej, ale ojciec
cydujące znaczenie, zasadniczą wartość, gnących po śniegu saren. Nawet się zdzi łagodnego łaskotania miękkiej trawy,
służył w lotnictwie gtówne miejsce przy stole, który w żad wisz i spytasz swoich myśli: co to znaczy a wokół rozchodziło się cykanie świersz
wspomina podchorąży
nym przypadku nie byt stotem przygoto „ nigdy więcej"? To będzie dopiero począ czy zagłuszające skrzypienie Ziemi, która
Piotr Richert, jeden ze
słynnych gdańskich pięwywanym do ostatniej wieczerzy.
tek i jakby w tym momencie każda rzecz, powoli osuwa się ze swojej osi, o czym do
Pierwsza miłość, pierwszy śnieg, każda osoba, każde wrażenie będzie skażo niosą wkrótce gazety i stacje telewizyjne.
cioraczków. - Do mary
|pierwsza burza, której przestraszyliśmy ne tym uczuciem, uczuciem czegoś nie
narki trafiłem, aby od
Już nigdy więcej nie zaboli skręcona
się, pierwsza samodzielna podróż, pierw odwołalnie traconego, i przedmioty, spoty noga na piłkarskim boisku? Może jeszcze
być służbę zasadniczą.
Spodobało mi się i po Mieczysław Wachowski, jeden z promotorów rejsu, na trapie „Iskry". Miat szy wiersz, pierwsza wódka, pierwszy kane twarze nabiorą innej ostrości. Czas kiedyś piłka kopnięta twoją nogą poleci
„ „,
Żal... To są początkowe obrazyfilmu z na wtedy nabierze innego smaku. Gdzieś w światto bramki i poczujesz ten niesamo
stanowiłem zostać ofi takie popłynąć...
Fot. Robert Kwiatek szego życia, które nawet teraz - choć w tobie, we mnie, obudzi się uśpione dziec wity spazm radości w środku. Może pod
cerem zawodowym.
Z trudem - stają się radosnym przypo ko i jeszcze raz przestraszysz się burzy, ta czas następnej podróży znowu zobaczysz
Na morzu bywa róż
Wyższą Szkoła Marynarki Wojennej mnieniem, bo byty dopiero zapowiedzią kie samo dziwne ciepło poczujesz trzyma uciekające sarny spłoszone gwizdem ponie, jak w życiu. Długotrwały sztorm i mo
jąc czyjąś dłoń w swojej, swój dawny
zolne przebijanie się okrętu pod wiatr, co w Gdyni, obecnie AMW. Kontynuuję więc czegoś nieoczekiwanego, tajemnicy, która
Aleksander Jurewicz
tradycje rodzinne.
opóźnia dojście do portu powoduje przy
Dzięki rejsowi na „Iskrze" poznałem pra
gnębienie. Wówczas człowieka denerwuje
cę i życie na morzu. Rejs utwierdził mnie
nawet widok widelca krzywo
w przekonaniu, że dokonałem właściwego
stole.
wyboru zawodu. Chociaż przeżywaliśmy
trudne chwile. Zdarzało się, że odbywając
4-godzinne wachty na przechylonym i ucie
kającym spod nóg pokładzie, przemarznięci
i przemoczeni, mieliśmy wszystkiego dość.
Głośno przeklinaliśmy nasz los. W czasie
Nadbałtyckie Centrum Kultu
jednego ze sztormów na Oceanie Indyjskim ry już rozpoczęło przygotowania
dopadł nas szkwał, który przechylił okręt do do II Bałtyckiego Forum Teatral
53 st. Relingi i nadbudówki znalazły się nego. Spotkanie krytyków, teore
w wodzie. Płynąc w „ryczących czterdziest tyków i twórców teatru z krajów
kach" żeglowaliśmy cały czas w silnych leżących w obrębie Bałtyku, od
przechyłach i rozkołysie. W takich waran
będzie się w Gdańsku w dniach
kach sztuką jest spożywanie posiłków. Ta- g 24 - 26 października. Swoistym
zapewnia Ci swobodę działania
lerze trzeba trzymać w rękach, a jednocze- g novum w programie tegorocznej
śnie nie wypuszczać widelców albo noży, ii imprezy będzie udział twórców
oferuje
łączność na terenie całego
które potrafiły latać w powietrzu. W okre- g zaproszonych w imieniu organisach najsilniejszych sztormów musieliśmy zatorów przez uczestniczących
kraju przez 24 godziny na dobę
przerywać naukę.
w niej znawców problematyki teNajprzyjemniej wspominamy spotkania atralnej z poszczególnych
oszczędza Twój czas i pieniądze
w różnych portach zagranicznych z przed- państw. Oni to otrzymali zadanie
usprawnia i ułatwia przepływ
stawicielami Polonii, a zwłaszcza w Au- g. „przywiezienia" do Gdańska restralii. Organizowano nam wycieczki I żysera, choreografa, szefa zespoinformacji służbowych i prywatnych
i goszczono w domach.
łu, legitymującego się najwiękTeraz czeka mnie miesięczny odpoczy- szym osiągnięciem w minionym
gwarantuje łatwość i różnorodność
nek w domu. Mam nadzieję, że nikt nie za- sezonie. Tegoroczne forum dotysposobów przekazywania informacji
proponuje mi spaceru nad... morzem.
czyć ma reperuaru, edukacji te
atralnej i funkcjonowania grup

Życie i liryka

Już nigdy więcej...

TO

Kmdr Czesław Dyrcz, dowódca „Iskry"

Fot. Robert Kwiatek

Zwarta kra na redzie i w basenie Prezy
denta utrudniała poważnie „Iskrze" wej
ście do portu i zacumowanie przy nabrze
żu Pomorskim. Drogę torował jej okręt ra
towniczy ORP „Lech", a w basenie porto
wym lód rozbijały holowniki.
Pierwsi na pokład żaglowca weszli Sta
nisław Dobrzański, minister obrony naro
dowej. gen. broni Tadeusz Wilecki, szef
Sztabu Generalnego WP i adm. Romuald
Waga. dowódca Marynarki Wojennej RP.
Na powitanie „Iskry" nie przybył - mimo
zapowiedzi - prezydent Aleksander Kwa
śniewski. Obecny był jedynie Marek

Będzie
forum
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OGÓLNOPOLSKI SYSTEM PRZYWOŁAWCZY

Nasz system łączności:

Trasa „Iskry " - od 18 kwietnia 1995 r. do 10 lutego 1996 r.

Jacek Sieński
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Czy masz już prezent na Dzień Zakochanych?
*

IN POL
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JŁ TORUŃ

TORUŃSKIE PIWNICE WIN

Biuro handlowe w Warszawie: (022) 625 42 00
Lokalni dystrybutorzy:
Elbląg: Elprotekt 33 52 32,Elektromont 32 59 90, ZT TPSA 33 45 11
Gdańsk, Gdynia,Sopot: Alaska 20 55 29, Kugura 51 48 28,
Kontex 41 32 89, ZUT TPSA 32 38 32

OGŁOSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE W CENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W ŚRODĘ 14.02.1996 r.
Cena netto 1 słowa •0,96 zl, Cena netto 1 słowa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy: Dziennik Bałtycki środa + Wieczór Wybrzeża wyd. zwykle 1,17 zł, Dziennik Bałtycki środa + Wieczór Wybrzeża wyd. mag. • piątek 1,45 zł

fp—

12 lutego 1996

Str.9

SUPEREKSPRESYna wtorek 13.02.1996 r. przyjmowane są w: Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz. 13.00; Cena netto 1 słowa tylko - 2,88 zł

Jeśli szukasz pracy...
lub chcesz ją zmienić

•

zrób to skutecznie!
Redaguje Alicja Peplińska

Czytelnicy pytają

na piśmie, choć również ustny wniosek pracownika bądź pra
codawcy co do rozwiązania umowy może skutecznie rozwią

Porady, odpowiedzi,
opinie
1. W jakim przypadku zakład pracy może odmówić zwolnie
nia na zasadzie porozumienia stron i porozumienia zakładów
pracy? Jaka jest różnica między tymi porozumieniami? Jakie
prawa traci pracownik, jeżeli zaktad odmówi zgody na zwol
nienie, a pracownik zwolni się na własną prośbę?
Rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron
dochodzi do skutku tylko wtedy, gdy obydwie strony stosun
ku pracy, tj. pracodawca i pracownik, wyrażą zgodę na taki
tryb rozwiązania wiążącego je stosunku prawnego.

a
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ABAŻURNIKÓW do produkcji
abażurów z doświadczeniem za
trudnię, 31-65-06

ABSOLWENTÓW na
atrakcyjnych warunkach, 64-6850
AGENTÓW ochrony- zawodowy
mienia
w miesiącu marcu. Koszt 190 zl.
Zgłoszenia osobiste w siedzibie
firmy ul. Grunwaldzka 102, infor
macje: 41-10-72,41-19-72

kurS'agentów ochrony i

ASYSTENTKĘ handlową za
trudni przedstawicielstwo fir
my zagranicznej. Wymagana
podstawowa znajomość ob
sługi komputera. Oferty pi
semne na adres: Oce- Poland, ul. Chmielna 73,30-748
Gdańsk.

DZIEWCZĘTA do pracy w barze
i kucharza, lei. 56-49-13
EKSPEDIENTKĘ, branża mię
sna, w Gdyni, Rewa, Bałtycka
EKSPEDIENTKĘ- warzywa,
owoce ul. Grunwaldzka 94/98
obok kiosku Ruch pod dawnym
Olimpem
EKSPEDIENTKĘ do sklepu deli
katesowego, 22-30-50, Gdynia,
ul. Chabrowa 65
EKSPEDIENTKĘ przyjmę, 43-

ABSOLWENTKĘ do 25 lat-pra
ca biurowa, 57-61-61

CUKIERNIKA, kucharza, pomo
ce, 56-89-01,57-99-38

EKSPEDIENTKI, sklep
spożywczy, Gdańsk, Piastowska

ABSOLWENTKĘ Liceum Eko
nomicznego do biura, 313-103
w. 34

DORADCÓW ubezpieczenio
wych- Agencja PZU, 31-42-81,
31-42-82

EKSPEDIENTÓW do sklepu ca
łodobowego, teł 53-82-70

ELEKTRONIKA do pracy w ser
wisie w Polsce, poszukuje Nie
miecka firma. Wymagania: kilku
letni staż, znajmość języka nie
mieckiego lub angielskiego.
Bezpłatne szkolenie- Niemcy.
Fam. Nagel- Szczęsny, Herkulesstrasse 20,34119 Kassel,

FRYZERKĘ męsko- damską,
56-32-07
FRYZJERKĘ damsko- męską,

FRYZJERKĘ damsko- męską
i damską, bdb warunki, 56-16-

ELEKTRONIKA ze znajo
mością układów cyfrowych, se
kretarkę ze znajomością
obsługi urządzeń biurowych, 5215-81

FRYZJERKĘ damsko- męską
zatrudnię, tel. 31-93-51

EMERYTA- 'złotą rączkę", 4832-99

GŁÓWNĄ księgową, tel. 37-21-

FAKTURZYSTKĘ- kasjerkę oraz
samodzielną księgową, tel. 4307-03

GŁÓWNĄ księgową
z praktyką i umiejętnością ob
sługi komputera na dobrych wa
runkach tel. 82-28-16

FAKTURZYSTKĘ-kasjerkę oraz
stolarza meblowego do pracy
w Pruszczu Gdańskim, tel. 8234-26

HANDLOWCA, 613-404

Rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron
nie pociąga za sobą negatywnych następstw w sferze prawa
pracy.
Jest to „naturalny" sposób ustania stosunku pracy, który nie
rzutuje na uprawnienia pracownicze wynikające z powszech
nie obowiązujących przepisów prawa pracy, jak i z Zakłado
wych Układów Zbiorowych Pracy.
Rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia między zakła
dami nie jest uregulowane przez przepisy prawa pracy. W ta
kim przypadku rozwiązania stosunku pracy występują trzy

Dealer FIATA Auto-Mobil Wejherowo zatrudni:
Sprzedawców w Salonie samochodowym
oraz sprzedawców w sklepie
części zamiennych.

pracownika do nowego zakładu pracy. Takie porozumienie

dawca bądź pracownik. Fakt, iż pracownik występuje z wnio

może na przykład określać, że pracownik przychodzi do no

skiem o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumie

wego pracodawcy z zaległym urlopem. Brak takiego zapisu

nia stron nie zmienia trybu rozwiązania z porozumienia stron

w dokumentach dotyczących przejścia pracownika powoduje,

na rozwiązanie na skutek prośby pracownika.

że pracownik może wysunąć roszczenie o urlop w stosunku

Należy podkreślić, że pracodawca, jak i pracownik, nie muszą

do byłego pracodawcy. Generalnie również w takim przypad

się zgodzić na proponowane im rozwiązanie umowy o pracę;

ku ustania stosunku pracy musi być zgoda pracownika na

wówczas drugiej stronie pozostaje tylko wypowiedzenie umo

rozwiązanie stosunku pracy i na zatrudnienie go u nowego

wy o pracę.

pracodawcy.

Dla celów dowodowych wniosek o rozwiązanie umowy

Odpowiedzi udzielił Piotr Ciborski, Inspektor Pracy Państwo

o pracę na zasadzie porozumienia stron powinien być ztożony

wej Inspekcji Pracy w Gdańsku.

Prosimy o nadsyłanie listów z uwagami i pytaniami. Odpowiedzi prawników specjalizujących się w prawie pracy, inspektorów Pań
stwowej Inspekcji Pracy, pracowników pośrednictw pracy oraz innych fachowców od zatrudnienia będziemy drukować
na łamach tej rubryki. Korespondencję prosimy nadsyłać pod adresem: „Dziennik Bałtycki", 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, z dopi
skiem „Rynek pracy".

COMMERCIAL UNION

Stocznia Tczew sp. Z O.O.
w Tczewie

Poszukuje kandydatów
na doradców ubezpieczeniowych.

zatrudni na stanowiska
w nadzorze bezpośredniej
produkcji:

niezależności finansowej.

Wykształcenie średnie, znajomość obsługi komutera.
Rozmowy kwalifikacyjne w dniach 15,16.02.96,
9.00-12.00 w siedzibie Dealera
Wejherowo, ul. Gdańska 17, tel. 72-14-72

i - radcę prawnego lub prawnika
w pełnym wymiarze czasu pracy.

I Zgłoszenia osobiste - w siedzibie Spółki Gdański Przemyśl Drzewny S.A.
\ Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19.
|Informacje pod nr. tel. 32-12-41 do 43 lub 32-01-20.

Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

STREFA EKONOMICZNA
ŻARNOWIEC SPÓŁKA Z O.O.
poszukuje kandydatów
na następujące stanowiska:

SPECJALISTĘ DS. MARKETINGU
I PROMOCJI

prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

w związku z rozwojem działalności
poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalisty
do spraw sprzedaży
Zakres obowiązków związanych ze stanowiskiem obejmuje wprowa
dzanie w życie strategii sprzedaży przedsiębiorstwa, współpracę z te
renową siecią sprzedaży oraz prowadzenie sprzedaży bezpośredniej
produktów ubezpieczeniowych w sieci instytucji finansowych współ
pracujących z ubezpieczycielem.
Od kandydatów oczekujemy odpowiedniego wykształcenia w zakresie
marketingu oraz doświadczenia w zakresie sprzedaży ubezpieczeń,
dobrych umiejętności dokonywania prezentacji, jak również umiejętno
ści samodzielnego wyznaczania i osiągania ceiów w ramach strategii
przedsiębiorstwa. W zamian oferujemy dobre warunki pracy, wynagro
dzenie odpowiednie do kwalifikacji i doświadczenia oraz możliwość
dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Kandydatów prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z życiorysem, opi
sem kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego pod adresem
TU SKOK Benefit SA
ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6
81-455 Gdynia
w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

POSZUKUJE

SEKRETARKĘ/ASYSTENTKĘ PREZESA

POLMARINE SERVICES

Wymagana łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, znajomość języka
angielskiego oraz obsługa komputera.

Oferty pisemne z przebiegiem pracy zawodowej prosimy kierować pod adresem:
STREFA EKONOMICZNA ŻARNOWIEC SP. Z O. O. 84-250 Gniewino, tel. 76-46-10.

. 4

R 67

PRZEDSTAWICIELI
HANDLOWYCH

ZATRUDNI

100 BEZROBOTNYCH!

$2.

specjalistów ds. reklamy
i marketingu

"HARPER HYGIENICS"

ATRAKCYJNE ZAROBKI, DLA NAJLEPSZYCH
SAMOCHODY SŁUŻBOWE DO DYSPOZYCJI

na terenie województwa gdańskiego

TEL 20-99-00,
- 21-99-45

poszukuje na teren Trójmiasta

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty
lub telefoniczny
10-69/ 31-22-01 wew. 243.

PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

GDYNIA,

WASZYNGTONA 38/5,

ELITE PAGING

wskazana praktyka w przemyśle stoczniowym.

ZATRUDNI

KAPIJMW,
OFICERÓW
POKŁADOWYCH,
MASZYNOWYCH

Wymagane wykształcenie wyższe, znajomość obsługi komputera i języka angielskiego.
Wiedza z zakresu analizy wskaźnikowej, budżetowania, formułowania biznes planów.

• inżynierów-mechaników

EH3SS3HYGIENICS

ze znajomością obsługi komputera.

Oferty będą przyjmowane w terminie
7 dni od daty ukazania się ogłosze
nia w komórce kadr pok. nr 4. Kon
takt tel. 32-30-25 W. 38.
27648/23

KSIĘGOWA

z praktyką spawalniczą,

POLSKO - FRANCUSKIE J.V.

zatrudni specjalistę
ds. umów i analiz
ekonomicznych

Wymagane wykształcenie wyższe
ekonomiczne lub średnie ekonomicz
ne + praktyka zawodowa.

• inżyniera-mechanika

Towarzystwo Ubezpieczeniowe
Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych
"Benefit" SA
z siedzibą w Gdyni

16.00)

wykształcenie wyższe ekonomiczne

SPECJALISTĘ DS. FINANSOWYCH

Szczegółowe informacje: CU Gdynia, teł. 20-59-11
CU Gdynia, teł. 20-02-03
CU Sopot, teł. 51-74-76

KELNERKI, kelnerzy, kucharze.
Statki, promy, restauracje. Przy- »;
gotowujemy niewykwalifiko- Cd.
wanych, 21-90-92 (10.00- e»r

preferowany wiek do 35 lat

Wymagane wykształcenie wyższe, znajomość obsługi komputera i języka angielskiego.

Oferujemy prestiżową pracę, szansę zdobycia

INŻYNIERA budownictwa, 7119-36

\ - ekonomistów do Działu Ekonomicznego

Wymagane świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

wyższe wykształcenie mile widziane.

INFORMATYKÓW do pracy
w serwisie komputerów PC i kas
fiskalnych poszukuje na stale fir
ma "Ok", oprogramowanie kom
puterów, 72-43-84

| Z a t r u d n i m y :

dawca, który chce pracownika zatrudnić. Strony na zasadzie

stron może dojść, gdy z inicjatywą (prośbą) wystąpi praco

łatwo nawiązujące kontakt z ludźmi,

INFORMATYKA- sprzętowca,
483-277,483-555

strony: dotychczasowy pracodawca, pracownik oraz praco
wzajemnych rozmów i negocjacji ustalają zasady przejścia

Preferujemy osoby, dynamiczne, samodzielne,

HYDRAULIKA, 1/2 etatu do wymiennikowni ciepła, 25-22-24
8.00-13.00

zać wiążący strony stosunek pracy.

Do rozwiązania stosunku pracy na zasadzie porozumienia

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE (POLSKA) SA.

HANDLOWCA, operatywnego
z prawem jazdy i ze znajomo
ścią komputera poszukuje firma
Gama-San tel. 52-34-16

Wszyscy chętni proszeni są na spotkania
z przedstawicielami wydawcy.
Spotkania odbędą się 13 i 15 lutego br.
w sali bankietowej kawiarni "MARCO" we Wrzeszczu
(róg Jaśkowej Doliny i Grunwaldzkiej) w godz. 17.00-19.00

- łatwość nawiązywania kontaktów
- doświaciczenie w handlu
- własny samochód
- panie mile widziane

SALES MANAGERA

- udokumentowane doświadczenie na stanowisku
kierowniczym (min. 2 lata)
- samodzielność, odpowiedzialność
- własny samochód

Pisemne oferty ze zdjęciem kierować pod adresem:

ELITE PAGING - Biuro Zarządu
ul. Królowej Marysieńki 90
02-954 Warszawa

Wymagane:
* Praktyka zawodowa w działalności handlowej
* Znajomość branży higieniczno - kosmetycznej
* Wiek do 30 lat
* Operatywność, dyspozycyjność
* Samochód, Telefon
Oferujemy:
* Samodzielną, interesującą pracę
* od 1000 do 2500 zł miesięcznie

BANPOL
z a t r u d n i

Harper Hygienics

BIURO HANDLOWE

polsko-niemiecka spółka joint-venture

specjalistę ds. płac
i rozrachunków
z obowiązkiem prowadzenia kasy

tel.43-14-97,43-28-27

Gdynia,
ul. Hutnicza 9,
tel. 23-56-81

JOINT VENTURE

Oferty prosimy przesyłać na adres:

ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa
do 23 lutego 1996r.

ASO BMW

•Zastępcę Dyrektora ds. informatyczno-wdrożeniowych
wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, dobra znajomość języka angielskiego
elektroniki i informatyki, doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych,
WYNAGRODZENIE: 2000-5000 zt.

•Programistę-informatyka
wymagania: znajomość języka C, Clipper, Turbo Pascal/Delphi, doświadczenie w two
rzeniu oprogramowania w systemie UNIX. WYNAGRODZENIE: 1000-2000 zt.

•Specjalistę ds. Serwisu, Z-cę Kierownika Działu Serwisu
wymagania: znajomość mechaniki precyzyjnej i elektroniki, praca z komputerem.
WYNAGRODZENIE: 1000-1500 zt.
OCZEKUJEMY PEŁNEJ DYSPOZYCYJNOŚCI, PROPONUJEMY ATRAKCYJNE
WARUNKI PRACY I MOŻLIWOŚCI SZYBKIEGO AWANSU
Pisemne oferty ze zdjęciem: Banpol, ul. Bora Komorowskiego 2, 80-385 Gdańsk

zatrudni
pracownika
do sprzedaży
samochodów
- wykształcenie min.
średnie samochodowe,
dobra znajomość języka
niemieckiego, praktyka.
27795

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169 w pon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-16.00, tax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbląg, tel./fax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 -16.00; Tczew, le/ia* (069) 31-63-26 w godz. 8.00 -16.00; Starogard Gdański, tel./fax (069) 220-80 w godz. 8.00 -16.00

1()i

OGŁOSZENIA DZISIAJ PRZYJĘTE W CENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W ŚRODĘ 14.02.1996 r.
Cena netto 1 słowa - 0,96 zł, Cena netto 1 słowa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy: Dziennik Bałtycki środa + Wieczór Wybrzeża wyd. zwykle 1,17 zł, Dziennik Bałtycki środa + Wieczór Wybrzeża wyd. mag. - piątek 1,45 zl

Str.lO

gHtHiH
12 lutego 1996

SUPEREKSPRESY na wtorek 13.02.1996 r. przyjmowane są w: Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz. 13.00; Cena netto 1 słowa tylko - 2,88 zł

KIEROWCĘ z kat. C, dyspozy
cyjnego, tel. 390-120 godz.
10.30-18.30

KUCHARZA, restauracja BigJohny, ul. Targ Rybny 6
KUCHARZY, pomoce kuchenne
i barmankę, Gdańsk- Zaspa ul.
Żwirki i Wigury 6

KIEROWNIKA budowy- język
niemiecki na kontrakt w RFN
oraz wysokiej klasy fachowców,
budowlanych w zawodzie cie
śla- murarz, 84-14-60 po 18.00

KUTROWEGO, masarza, zatru
dnię, 31-59-32

KIEROWNIKA budowy- szwedz
kie posadzki tarkett zatrudni Euromirex Nord, 52-13-48 i 52-4631. Wymagane min. wykształce
nie średnie i własny samochód

MAGAZYNIERA branży prze
mysłowej zatrudnimy. Wymaga
ne doświadczenie w prowadze
niu magazynu, świadectwo
zdrowia, tel. 56-12-71 wew. 22,
56-12-87 wew. 22 godz. (8.00-

KIEROWNIKA działu, spedyto
ra, zatrudni firma spedycyjna.
Wymagania: wykształcenie wy-

praktyka zawodowa, dyspozy
cyjność. Kontakt telefoniczny:
27-23-81, godz. 9.00-16.00
KIEROWNIKA Stacji obstugi,
diagnostę zatrudni Service Peugeot- Sopot, 51-45-41,; 090/521-045
KLAFELKARZY, 41-89-30
KRAWCOWE, 52-80-59
KRAWCOWE- dobrze szyjące,
potrzebne, produkcja GdyniaOrlowo, ul. Olgierda 7 boczna
od ul. Wielkopolskiej
KSIĘGOWĄ, spółka, 45-47-50
KSIĘGOWĄ samodzielną, za
trudni Iwest Komfort. Zgt. oso
biste 13,14. II. 1996 w godz.
16.00- 18.00 w Gdyni ul. Ortowska 61/3
KSIĘGOWĄ zatrudni "Fen/et".
24-18-46

16.00)

MALARZY, murarzy, monterów
MASARZY, Straszyn, Leśna 1,
tel.82-89-18
MECHANIKA- kierowcę kat. C,
rencista- emeryt zatrudnię, 4116-05
MECHANIKÓW samochodo
wych- ciężarowych z praktyką
zatrudni R. W. Piasta, Gdynia,
Hutnicza 16, tel. 29-74-37
MĘŻCZYZNĘ do prowadzenie
biura handlowego- branża na
rzędziowa. Wymagania: prawo
jazdy, Windows, mile widziane:
znajomość j. angielskiego, wyksz. techniczne, samochód oso
bowy. Oferty: 119759, Gdańsk
Targ Drzewny 3/7
MGR farmacji, 29-71-70

MISTRZA w zawodzie blacharz
samochodowy, mechanik samo
chodowy na dobrych warun
kach, zatrudnię Car-o-Liner
Gdynia, ul. Hutnicza 11c
MŁODE,elokwentne oso
by, również studijące zatru
dnimy w wydawnictwie
reklamowym, tel. 43-16-06
MŁODE dyspozycyjne osoby
(również soboty, niedziele), za
trudni sklep muzyczny- księgar
nia, 32-68-49

PANIĄ do prowadzenia biura.
Wymagania: biegła znajo
mość języka niemieckiego
w mowie i w piśmie, umiejęt
ność obsugi komputera i in
nych urządzeń biurowych
oraz znajomość podstawochunkowości zatrudni zacho
dnia firma z kapitałem zagra
nicznym, tel. 475-236
PANIĄ mieszkającą na Zaspie
do sprzątania, 53-15-44 po
16.00

MŁODEGO, kierowcę (kat B)sprzedawcę zatrudni hurtownia,
32-68-49 32-6849

PANIĄ samotną do towarzy
stwa- opieki nad starszą osobą
z zamieszkaniem, 53-98-62

MŁODYCH od zaraz, 646-

PANIĄ w hurtowni, 29-74-79

MONTERÓW- dodatkowe drzwi,
50-29-93
MONTERÓW kadłubów, spawa
czy, ślusarzy- mechaników.
"Gwarant" Wrzeszcz, Leczkowa
27,41-23-52
MONTERÓW kadłubów, spawa
czy PRS, CO w Szczecinie, 3155-14(9.00-18.00)
MONTERÓW kadłubów okręto
wych zatrudnię w Gdyni, 43-1079
MONTERÓW robót kadłubo
wych, spawaczy PRS, tel. 5180-27
EMERYTKI- krawcowe- szwacz
ki, praca po południu, 20-66-21

MGR farmacji do hurtowni. Pra
ca (8.00- 16.00) Tel. 46-39-84
(15.00-18.00), 090-50-97-34

OPIEKUNKĘ do chłopca (3.5
roku), tel. 52-47-82

MISTRZA blachani, mechani
ków samochodowych zatrudni
Opel, Brzeźno, Łozy 80a

PANIĄ- elementy księgowości,
obsługa komputera, samochód,
52-80-59

PARKINGOWYCH, wynagro
dzenie prowizyjne, 211-702
POSADZKARZY z praktyką- po
sadzki PCV tarkett, zatrudni fir
ma, 52-13-48 i 52-46-31
PRACOWNIKA do automatycz
nej myjni samochodowej zatru
dnię, Łostowicka Stacja Benzy
nowa.
PRACOWNIKA do montażu ro
werów tel. 390-351 w. 354
PRACOWNIKA wykwalifikowa
nego zatrudni Biuro Rachunko
we (Ks. H„ K. P. i R.). Gdańsk,
Cieszyńskiego 38/5a, Centrum
Handlowe
PRACOWNIKÓW zatrudni ser
wis chłodniczy, 46-25-41
PROJEKTANTÓW- programi
stów (doświadczonych) ze zna
jomością języków Clipper i Pa
scal zatrudni Unisoft Gdynia, tel.

PRZEDSZKOLANKI z biegłą
znajomością j. angielskiego"My School'- Startowa 9,57-4246(9.00-16.00)
RERPEZENTANTÓW han
dlowych, dla najlepszych sa
mochody, służbowe, tel. 3145-95,0-90-50-83-03

SPECJALISTĘ do prowadzenia
spraw handlowych z doświad
czeniem i znajomością j. angiel
skiego przyjmie lirma handlu za
granicznego. Wiadomość: tel.
20-79-41-w godz. 9.00-15.00
SPRZEDAWCĘ- magazynie
ra do sklepu meblowego, od
zaraz. Wymagane: wykształ
cenie średnie, wiek do 35 lat,
doświadczenie lub szkoła
handlowa, 50-17-49 (11.0019.00)

SAMODZIELNĄ księgową za
trudnię, tel. kom. 090-503-391
SAMODZIELNEGO tapicera,
57-23-61
SEKRETARKĘ
Excel; Osobę d/s h

SERWISANTÓW kas fiskal
nych, 3941-52
SPECJALISTĘ dI s operacji za
granicznych w Banku Pekao S.
A. Wymagania: język angielski,
staż w bankowości, tel. 275-127

SPRZEDAWCĘ samochodów
używanych po maturze z prakty
ką, na super warunkach, oferty
2407 B. O. Gdynia, Świętojań
ska 141b
SPRZEDAWCĘ z umiejętnością
projektowania do studia kuchen
nego, 48-74-51
SREBRNIKÓW, 52-41-92
SREBRNIKÓW i do przyucze
nia, 43-41-71
STOLARZY (snycerzy)
do konserwacji mebli, tel. 3278-57

SPECJALISTĘ do działu obrotu
nieruchomościami, 41-97-24

STOLARZY, lakierników, Gdynia- Wiczlino, Wiczlińska 96
(przystanek końcowy 172)
SZEFÓW działów handlu
w branżach: hutniczej, che
micznej, chemiczno- budow
lanej zatrudni Korporacja Be
ta. Pisemne oterty osobiście:
Gdańsk, ul. Szafarnia 10
SZLIFIERZY, frezerów i ślusa
rzy narzędziowych zatrudni Lonza s.c., tel. 32-34-32,32-96-93
SZWACZKI wykwalifikowane
zatrudni Spółka "Rest" w Gdań
sku, 45-36-55
SZYPRA I klasy na kuter rybac
ki /24 m/, zatrudni uczciwy, so
lidny pracodawca, 29-32-88
TANCERKI profesjonalne, ama
torki, hostessy. Atrakcyjna finan
sowo, obyczajowo nienaganna,
tel.51-53-51 (12.00-15.00)
TECHNIKA- elektryka z upraw
nieniami SEP, samochodem,
niepełny etat. Oferty 118521,
BO, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7

J. I. Marketing (Roland) Ltd.
zatrudni

TECHNIKA fizykoterapii, 20-9461

TECHNIKA mechanika, 43-4171
TECHNIKÓW dentystycznych
przyjmę, tel. 39-90-19
TERENOWEGO sprze
dawcę z Trójmiasta, okolicfirma zachodnia (branża spo
żywcza). Wymagania: samo
chód, wiek do 35 lal, telełon.
Firma oferuje bardzo wysokie
wynagrodzenie prowizyjne. Ży
ciorys przesyłać na ofertę
119639 Biuro Ogłoszeń Trag
Drzewny 3/7 Gdańsk
TOKARZA, 46-09-44 (8.0014.00)
TRENERA (callanetics, stretching, aerobic)- kobietę oraz
masażystę, 53-15-44 po 16.00

UCZNIA po szkole gastrono
micznej zatrudni Pizzernia, tel.
22-3242

POSIADAMY wolne etaty na
stanowiska: -obsługa servisu, obsługa działu części, -obsługa
myjni, -samodzielnych sprze
dawców, -informatyka, -kasjerki,
-dozorców, -kadrowej, place, •
mechaników, Big Autohandel,
tel.53-36-43

ZASTĘPCĘ dtrekłora ds. infor
matyczno- wdrożeniowych, pro
gramistę- informatyka, zastępcę
kierownika i specjalistę serwisu
urządzeń bankowo- biurowych
zatrudni Banpol joint venture.
Pisemne oferty ze zdjęciem

PPHU na różne stanowiska,
64-68-50

80-385, Gdańsk.

PPHU na różne stanowiska,

5 WOLNYCH miejsc (paszport),

PRACA -Hiszpania -kobiety, tel.
(033) 75-34-00 godz. 19.00 21.00

INŻ. technolog mięsa, 41-14-77
KIEROWCA B CE-3 lata prak

PRACA w dziale wydawniczym,
mile widziany samochód, 51-51-

20

tyki, dyspozycyjny, 253-139

,

MONTER fasad Alu, niemiecki,

WOLAK PP poszukuje zleceń
na roboty kafelkarskie, budowla
ne, 53-41-88 •

wiza, od marca. Oferty nr 2897,
81-703 Sopot, Kościuszki 61,

WOLNE etaty, wysokie za
robki, 646-850

SZttKAM PRACY

STUDENTKA IV roku farmacji
podejmie pracę na 1/2 etatu, 2516-93

GOSPODYNIE, opiekunki, tel.
43-49-38

PRACA, 43-72-52
ADRESOWANIE kopert, 1 zt za
sztukę, lnvention skr. 228,80958 Gdańsk 50, dołączyć 1.85
znaczkami

Rafineria Gdańska S.A.

poszukuje kandydatów do pracy
w Służbie Głównego
Inżyniera Rozbudowy.

BEZPŁATNE szkolenie. Praca
natychmiast, 43-77-02
GODZIWA praca, godziwa pła
ca, 31-68-18
LOTERIA wizowa USA, 52-

• wykształcenie wyższe (mechanik,chemik, energetyk),
• dobra znajomość języka angielskiego,

NA stałe od 9 min, 51-22-16

•znajomość obstugi programów komputerowych do planowania inwestycyj
nego oraz edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,

SPRINT Sp. z o.o.

1

• doświadczenie zawodowe (warunek niezbędny) w planowaniu inwestycyj|
nym lub przy bezpośredniej organizacji procesu inwestycyjnego w przemy
śle (preferowany będzie przemysł chemiczny),

koordynatorów
Wymagana operatywność,

TECHNIKA farmacji do sklepu
zielarskiego, może być 1/2 eta
tu. Tel. 46-39-84 (15.00-18.00),
090-50-97-34

Zatrudnimy:

INŻYNIERÓW, TECHNIKÓW

• doświadczenie zawodowe w kontaktach z partnerami zagranicznymi (pro
wadzenie rozmów i negocjacji).

WYMAGANIA:
* wykształcenie wyższe telekomunikacyjne lub średnie techniczne
* praktyka zawodowa
* zdolności organizacyjne
* wysoka motywacja do pracy
* umiejętność kosztorysowania
* znajomość języka angielskiego (mile widziana)
Oferty: list motywacyjny, referencje i c.v. prosimy składać w ciągu 14 dni od
daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

znajo

mość jęz. angielskiego i środowiska
Windows (Word, Excel). Mile wi
dziana praktyka biurowa.

Kandydatów/kandydatki prosimy
o kontakt telefoniczny: 46-38-1127845

czenia zawodowego, z krótką charakterystyką dotychczas wykonywanych
prac (c.v.), prosimy przesłać w terminie do 26.02.1996 r. pod adresem: Rafineria Gdańska S.A., Dział Zatrudnienia, Spraw Osobowych i Szkolenia
- ul. Elbląska nr 135,80-718 Gdańsk.
M79

" Sp. z o.o., ul.
'SPRINT'"
" Grunwaldzka
" " 48/50,80-241 Gdańsk-Wrzeszcz

iWO-IDt
FIAT 126 FL, prod. 1993, tel.
grzecznościowy 41-15-96
12.00-17.00
FIAT Cinguecento 704,1994
rok, garażowany, pierwszy wła
ściciel, zielony metalik, (0-69)
FIAT Punto, 1995,71-37-77

SAMOCHÓD
sprzedam

AUD1100 TD, 1985, grafit, 3576-06
DAEWOO Tico DX, X11993,
34.000 km, 16.000 zt, tel.
grzeczn. 23-30-43
DAF- Turbo, 8 T, 1980, tel. 8280-29
FIAT 126,1995, Cinquecento
1995, gwarancja, 519-284,713160
FIAT 126FL, 1990,52-15-94

HYUNDAY Sonata, 1992, lub na
mniejszy, wieczorem 47-64-23

POLONEZ Caro 1.5, IX. 1992
pilnie sprzeda firma, 52-20-68

VOLVO 440 1.6i, 1993,28.500
zt lub zamiana, 23-01-85

MERCEDES 200D, 1987, Golf II
benzyna, Porsche 924, białe ta
blice, 41-55-99

POLONEZ Caro 1.6 GLE, wrze
sień 1994, tel. 56-61-97

VW LT 31,1987, ładowność 1,5
t, instalacja gazowa, 18.000 zt
plus VAT, 29-74-79

NISSAN Sunny, 1.7 d, combi,
bezwypadkowy, 10.900,73-82-

FORD Escort, 155.000.000,4347-84

PEUGEOT 405,1990,19.400,20-93-9511.30-19.00

FORD Escort, kombi, 1,4,1988,
tel 31-47-06

PEUGEOT 405 GL, 1,4; biały,
1994,28.900; PLN, tel. 35-71-

FORD Escort Rs 2000 16V,
1992, ABS, szyber dach, elek.
lusterka, szyby, Auto Alarm, 5127-04,069/84-313

PEUGEOT J5 TD, 1991,41-39-

FORD Transit, 1988, przedłużo
ny, podwyższony, 76-08-29 po
16.00

POLONEZ, odbiór Polmozbyt
(marzec) z Autokonsorcjum od
stąpię, 20-65-22

FORD Transit, 1990, mikrobus,
21 benzyna, 51-37-55

POLONEZ 1500, XII/90, tel. 4537-74

HONDA Akord, 1987, stan ide-

POLONEZ Cara 1,6 GLN, kat.
fel. alum. tel. 04-08-89 Elbląg

POLONEZ Truck, 4-miejscowy,
1993, pilnie! 32-69-77 do 15.00 • VW LT 31 2.4D, 1984 podwyż
szony, przedłużony, silnik do re
montu, nowe opony, zawiesze
STAR 200,1988,6 ton, sinik 10
nie, Żukowo, 81-75-01
tys, remont kapitalny, wspoma
ganie, nowe opony 900, Żuko
VW Polo 95', 1.600, metalik,
wo, 81-75-01
grafit, wspomaganie kierownicy,
immobiliser, 5-cio drzwiowy,
TAWRIE, nowe. Gotówkacentral zamek, alarm, ciemne
raty, Gdańsk, ul. Starogardzka
szyby, styling, ABS, przebieg
22,39-46-52
20.000 km, na gwarancji, cena
35.500 zt, 52-23-72 do 15.00,
TOYOTA Camry TD 2000 com
bi, 1988,52-57-26
TOYOTA Corolla, diesel, 1989,
61-48-74
TOYOTA Hyace- furgon, biały,
diesel, 3 miejsca, rok produkcji
Xl-1991, przebieg 124 tys. km,
stan bardzo dobry. Informacje,
73-25-16, lub 73-22-01 po godz.
18.00

ZACHODNI rozbity, 72-45-27

AUDI, Fiat 126,125, Polonez,
Mercedes, Volkswagen, uszko
dzone, rozbite, 32-99-66
AUD1100, po wypadku, 83-8925
FIAT 125,126p, Golf, Łada,
Skoda, Polonez, zachodnie,
również remont lub rozbite, 4630-02

LAWETĄ przywożę, 0-90-52-1976

AUTO-SZW

IN»r POJAZD

POLSKIE, zachodnie, skup,
sprzedaż, raty, 53-19-61,09050-50-50

BARAKOWÓZ kupię, 52-79-01

SAMOCHODY spro
wadzam dostawcze rów-

AUTO-GLAS Gdańsk, szy
by samochodowe, osobowe,
ciężarowe, autobusy dostawcze.
Szybki, profesjonalny montaż,
fachowa obstuga. Oliwa Grun
waldzka 487. Tel. 52-22-31,5228-14

ZŁOMOWIEC kupi rozbite, tel.
79-12-35
kupią

SAMOCHÓD ciężarowy, ciągnik
siodłowy, naczepę- kupię. War
szawa-46-19-85

powyżej 10 tys.zl

DO remontu po wypadku nie
drogo, 090-520-502

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

OKAZYJNIE zachodni do
15.000, może być uszkodzony,
475-540 lub po 15.00 53-05-05

POLSKIE, zachodnie do 15.000,
53-19-61,090-50-50-50

SAMOCHODY powypadkowe,
uszkodzone, 0-89-391525

CHŁODNICE- sprzedaż, napra
wa, 41-18-85

AUTOHANDEL- samochody
używane wszystkich marekkupno, sprzedaż, zamiana, 3miesięczna gwarancja tech
niczna, pełny profesjonalizm.
Zapraszamy: Dealer FordCar, 81-020 Gdynia, ul.
Owsiana 13, tel. (0-58) 23-68-

CZĘŚCI z Francji: silniki i skrzy
nie biegów, (Citroen AX 1.1, Re
nault Trafie 2.1, Renault 9/11
diesel 1.6, Peugeot 205 diesel
1.9), oraz tanie pólosie. AutoChoc, Wałowa 23,31-33-28

BELGIA, Holandia, wyjazdy,
transport czterech samocho
dów, składaki, 29-16-04,27-0412

Auto$ ^
KONCESJONER

RENAULT

PRZEDSTAWICIELSTWO
W SOPOCIE
ARS SA. - "KAGOR"
Sopot, ul.Kujawska 28
tel7fax 51-88-89

V.
LEASING
• daje możliwość posiadania urządzeń i samochodów bez
angażowania własnych środków finansowych,
ponadto super korzystny efekt fiskalny
• wplata początkowa od 4%
• prowizja od 5%
• okres leasingu do 60 miesięcy

SPRZEDAZ
samochodów
ciężarowych
I dostawczych
w pełnej gamie
86050 Sofec Kujawski
ul. Powstańców 19
tel. 87-12-46, 87-17-98
fax 87-1773

OBSŁUGA SPRZF.DAŻY RATALNEJ SAMOCHODÓW

./ AUTORYZOWANY SERWIS
/ CZĘŚCI ZAMIENNE
/ PRZEDSTAWICIEL POLMO PRASZKA

• bez poręczyciela
• minimalna wplata 10%
• kredytujemy samochody używane do 10 lat
• okres kredytowania do 60 rat
• oprocentowanie od 131%

Kup Mondeo, wygraj Fiestę
Tylko do ^ 14 lutego

AUTO- Szyby "Abix" sprzedaż,
montaż, przyciemnianie
Gdynia, Mireckiego 16,27-01-

AMORTYZATORY, sprzedaż,
montaż, 41-18-85

FIAT 126p może być do remon
tu, 32-88-73
POLONEZ lub Fiat 125p, 39-43-

CZąŚCI ZAMIINHE

COTYGODNIOWE dwuosobo
we wyjazdy po samochody do
Niemiec, wystawiam rachunki,
25-30-35
HOLANDIA wyjazdy po
zakup samochodów osobowe,
dostawcze, ciężarowe /pierwsi
właściciele/- solidność, rzetel
ność, tradycja, 24-35-52,71-04KUPNO, sprzedaż, raty, 41-3402

FORD Probe, części sprzedam,
20-89-47
IMPORT części samo
chodowych, Procar, Gdy
nia, Redłowska 14A, 22-18-42
ŁOŻYSKA samocho
dowe, 53-24-21
OPEL, części nowe, używane,
23-74-27
OPONY do ciężarowych nowe
i bieżnikowane. Odbieramy zu
żyte, prowizja dla akwizytorów,
23-39-47
TŁUMIKI- Bosal, hurtownia- ser
wis. Gdańsk ul. Żaglowa 2,46-

AUTO-SŻYBY "Jaan". Superpromocyjne ceny detaliczne
i dla warsztatów, sprzedaż,
montaż, naprawa uszkodzeń
Wrzeszcz, 0-90-50-84-03,
44-12-81 Kościuszki 8, Oru
nia, 39-02-51 Jed. Robotniczej
223 (Eltor), Gdynia, 20-49-77
Kapitańska 4, Sopot, 51-13-

MECHANIKA
POJAZDOWA
AUTOGAZ, autoalarmy, 51-60-

SIGNUS auto alarmy, 78-31-

TRABSPORT

JEDNA tona Volkswagen, 4113-59
KRAJ, Europa, 090-50-27-80
KRAJ, zagranica, 46-12-80.46-

AUTO na gaz, 51-76-49, ra-

ty

ZABEZPIECZENIA
ALARMY, blokady, znakowanie,
gaz, Górzny 32-35-76
ALARMY- Prestige i inne,
imobilizery, Cel-Protector, blo
kady Defend-lock. Znakowanie
poj. i rowerów Salon auto
Hi-Fi, zapraszamy GdańskOliwa ul. Kubusia Puchatka 2
tel. 52-47-49. Najtańsze ceny
w kraju

12-82

MIKROBUS, 31-27-97

:

KRAJ- zagranica, 1,21, tel. 53-

MIKROBUS

MERCEDES, 3.5 ton, 5747-33

MIKROBUSY, 41-24-30

MERCEDES 1,51,43-74-55

TRANSPORT
CIĘŻAROWY

MIĘDZYNARODOWY, 43-74-52

ANDI- solidnie, 1,5t, 57-90-33

MIĘDZYNARODOWY, 47-68-10
MIĘDZYNARODOWY, 47-97-21

AUTO, 2.5,20-70-73

TRANSPORT, Star 12 t,
Mercedes 41,43-17-84

AVIA1,8t, 57-70-96
BAGAŻOWY Mercedes, 52-38-

TRANSPORT, tel. 090501400
TRANSPORT samochodów
lawetą, 0-90-52-19-76

CAŁA doba Mercedes, 310-400

ŻWIR, 48-54-76

AUTOALARMY, 53-65-12

AUTO- Szyby, "niskie ceny',
Gdynia, Morska 23-68-88 do
23.00

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

BLASZAK2T, 41-40-08

AUTO-SZYBY o
Car-glass Przymorze, Czar
ny Dwór 10,534-998

AUTOALARMY, immobilisery, blokady skrzyni biegów,
znakowanie. Miramex, GdyniaOrtowo, Wrocławska 41,22-0777, 22-12-49, 64-69-01, 0-9050-50-91

CAŁA Europa, kraj, Mercedesy,
41-24-30
DOSTAWCZE, 51-76-16,56-29DOSTAWCZY, 21-16-92

51-72-37

AUTOALARMY, Immobilisery,
centralzamki, radia, głośniki,
sprzedaż, montaż, Gdynia, Al.
Zwycięstwa 236,22-43-66

DOSTAWCZY Dat 10 m sześć.
tel./fax. 711-075

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

MULTITREND szyby samocho
dowe, również japońskie. Gdy
nia ul. Podolska, 21-74-26
PRZYCIEMNIANIE
szyb, 53-07-99,56-51-71

BLACHARSTWD
BLACHARSTWO, lakiernictwo,
bezgotówkowo, zniżki, Rumia,

AUTOALARMY Boxer
Multi-Tytan-Lock, 51-76-49, raty

ŻWIR, 56-00-34
1,5T, 51-01-49
2-5-10 TON-kryte, 39-05-11

DOSTAWCZY Wa-wa, Łódźtanio, 248-152

AUTOALARMY Cerber,
52-43-11

;ht ihebu

BLASZAK, meble, prze
prowadzki, 41-40-08

oferta ubezpieczeniowa!,
Ospecjalna
AC, OC, NW - iv cenie samochodu!
Korzystny kredyt. Leasing. Ford EuroSerwice. Karta Stałego Klienta.

Salon Spizedaży Samochodów: Gdynia, ul. Stryjska 24
tel. (058) 29-77-55, 222-449 (koło stadionu Bałtyku).

ilość ograniczona
nie dotyczy wersji
Mondeo Kombi

Polecamy także:

FIESTA*ESCORT*SCORPIO*TRANSIT

<&> HYUnDHI
I PROWIZJA

•

DOWOLNY CZAS LEASINGU

Euro
- Car
Autoryzowany Dealer

fax (0-58) 23 69 98
tel. (0-58) 23 68 08, 29 73 65
81-020 GDYNIA ul. Owsiana 13

Pracuj dla siebie naszymi pieniędzn
Gdańsk, al. Zwycięstwa 15

41-51-17

"LIK-CAR" GDYNIA AUTOR /ZOWANY DEALER
OFERUJE WYGODNE, NOWOCZESNE, EKONOMICZNE, /!///»«<
BEZPIECZNE, BOGATO WYPOSAŻONE SAMOCHODY
CZTERODRZWIOWE SEDAN w wersji GLS SUPER
PIĘCIODRZWIOWY hatchback w wersji GLS.
I
ODBIÓR NATYCHMIASTOWY!
R
ATRAKCYJNE CENY.
ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
81-549 GDYNIA

ul. Spokojna 28

tel./fax (0-58) 22-35-16

ZAPRASZAMY: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 8-13

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169wpon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-16.00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbląg, tel./fax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 -16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 -16.00; Starogard Gdański, tel./fax (069) 220-80 w godz. 8.00 -16.00

Cza " e 1

\ fciedy7 \
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12 lutego 1996

PRZEPROWADZKI, tanio,

PRZEPROWADZKI, 46-35-20
PRZEPROWADZKI, 57-12-68,

41-72-35

NAJTANIEJ, 57-74-61
PRZEPROWADZKI, 23-46-07

ABC- osobowe, 56-38-82
ABS osobowe, 25-14-92
ASosobowe,357650(podstawiamy)

ABADONosobowe
(dowozimy), 79-11-44

090-52-31-03
PRZEPROWADZKI, 57-47-33

AUTA dostawcze, mikrobusy,
r,Tex, 41-24-30

ABA osobowe, 39-28-95

WYPOŻYCZALNIE
ABABAX -Euro- PrestigeCinquecenta, Polonezy, Opel,
0-90-50-85-88

MEBLE, 57-90-33
MEBLOWÓZ Przepro
wadzki, 51-53-54,090-522-178

Cena netto 1 stówa •0,96 zt, Cena netto 1 stówa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy: Dziennik Bałtycki środa + Wieczór Wybrzeża wyd. zwykle 1,17 zt, Dziennik Bałtycki środa + Wieczór Wybrzeża wyd. mag. - piątek 1,45 zt
SUPEREKSPRESY na wtorek 13.02.1996 r. przyjmowane są w: Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz. 13.00; Cena netto 1 słowa tylko - 2,88 zt

PRZEPROWADZKI, 23-84-59
KRAJ, zagranica, przeprowadz
ki, 41-24-30

UUŁUMtNIA UASIAJ fHŁYjąit WUtNIHALNYMblUH/t UGLUSĆbN ZUSIANĄ UrUbLIKUWANt W ijHUUt; 14.UH.imr.

47-97-21

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

AUTOMAR, Żuki, 52-45-79

DOSTAWCZE Żuk, 46-61-94

DOSTAWCZE, 47-97-21

KRYS, 090-52-12-04

OSOBOWE, dostawcze, 31-8631 wew. 44

AUTA dostawcze Nava 3902-20 w. 224,46-65-34

DOSTAWCZE LT-28, Ewpol,
29-73-89

AUTOFEST, 29-30-30
dostawcze, osobowe

DOSTAWCZE VW LT-28,
41-39-24

AUTOHOLOWANIE, 21-63-71
INNE USŁUGI
MOTORYZACYJNE

POLONEZY, 313-103 w. 34
PRZYCZEPY, 31-40-50,39-3950

DOSTAWCZE, 47 99 24
LIMUZYNA, 23 40 21

PRZYCZEPY lawety, 52-80-72

OSOBOWE, 090-52-22-46
Gdynia, Olgierda 115

WYPOŻYCZALNIA!!
samochodów PTHM-Gdańsk ul.
Hallera 132 tei. 41-51-31, 4105-09W.131

OSOBOWE, 64-68-64

Str.ll

AUTOHOLOWANIE, 32-68-68
AUTOHOLOWANIE, 714-555

AUTOKONSERWACJ
A podwozi- Orunia, 39-40-28
DŹWIGOWE, 23-12-62

haki,
montaż, hurt, detal, 31-40-50,
39-39-50

AUTOHOLOWANIE, Europa,
47-97-21

HAKI holownicze, 23-12-65,
Gdynia, Olgierda 115

AUTOGAZ 56-66-37
'
AUTOHAKI, 39-

AUTOHOLOWANIE Europa, 4124-30

TŁUMIKI, katalizatory, haki
holownicze, 41-63-27,23-63-36

GDAŃSK lub Wrzeszcz- lokal
handlowy, 32-00-57

A- B- C- nieruchomości "Fie
sta"!!! 57-61-81,56-16-02

GDYNIA, Świętojańska, sklep
dotOOmkw., 24-11-63

A.A. A. "To-Tu"- sprze
daż, kupno, wynajem. Zgłosze
nia bezprowizyjne, 45-47-49

AUTO Euro-Hak

cDMrowoicHOfi
RYCHŁAWA gm. Nowe, gospo
darstwo rolne 20 h z zabudowa
niami, tel. 32-79-86
BUDOWLANE, 479469 (12.0019.00)
PRZEMYSŁOWE!! budowlane!!,
23-73-18 "Wiktoria"
PRZEMYSŁOWY, 479-469
(12.00-19.00)

DZIAŁKI, GRUNTY
sprzedam

BRANIEWO, dziatka budowlana
z pomieszczeniem magazyno
wym, sprzedam, tel.(055) 71-1411

RZEMIEŚLNICZE, 479-469
(12.00-19.00)
TRÓJMIASTO, 31.-62-16

GDAŃSK, stan surowy, 31-2236.

GDYNIA, okolice, dziatki, jezio
ra, las, rzeka, 1,50 zt/m kw, 22-

GDAŃSK, wolno stojący, solid
ny, do wykończenia, 46-25-13

KĄTY Rybackie, atrakcyjną
działkę budowlaną- 670 m, El
bląg, 34-27-71 w godz. 8.00-

10.00

RUMIA, dziatka 537 m kw, wo
da, prąd, gaz, kanalizacjasprzedam, 71-31-01

ROTMANKA, rozpoczęta budo
wa, 46-08-47

GDAŃSK- Wrzeszcz, 2 pokoje,
ogród, 45-12-89

GDYNIA- Chwarzno, okazyjnie,
szeregowiec, 22-14-59

RUMIA, 60000 zt, 710-799 "Bo-

GDAŃSK- Wrzeszcz, centrum,
dwupokojowe, 46-14-56,46-00-

GDYNIA- Kamienna Góra, 2373-18 "Wiktoria"

SOPOT, wolno stojący, 31-2236

GDYNIA- Redtowo, tanio bli
źniak, 22-14-59
KAMIEŃ, 120 m, nad jeziorem,
290-120

sprzedam

GDAŃSK- Chełm, segment czę
ściowo wykończony, 475-219
(7.00-15.00)
GDAŃSK- Jasień, pól bliźniaka,
stan surowy, 43-4341
GDAŃSK-Oliwa, Wrzeszcz, 5147-12

NA RATY I
zA gotówkę

VI\IiM

MALBORK- Tczew (przy dro
dze) sprzedam dom na wsi, tel.
/055/71-14-11
OTOMINO, dom letniskowy,
może być całoroczny, tel.
grzecznościowy 41-22-92
PRUSZCZ Gdański, zaawanso
wana budowa domu wraz z po
mieszczeniem warsztatowym,
82-31-54
REDA, atrakcyjna posiadłość,
78-35-04

MEGA

Do końca lutego

10% tańsze

SWEDOOR

drewniane
przeciwpożarowe

y
<

GDAŃSK!!! 1- 2-pokojowe, 5338-93-Pilnie!!!

GDYNIA, 2-pokojowe, 42.000,
41-95-31

GDAŃSK, 57-02-99

GDYNIA, 3-pokojowe, Obtuże,
25-23-49

GDAŃSK- Chełm, (38), ga
raż,(strychowe- możliwość roz
budowy), 32-46-23

GDYNIA, komfortowe, M-3 w Ci
sowej, sprzedam lub zamienię
na większe do 100 m kw, tel.
22-03-99

GDAŃSK- Chełm, 3 pokoje, 460847
GDAŃSK- Chełm, trzypokojowe,
Radius, 52-27-06
GDAŃSK- Morena, Wrzeszcz,

GDYNIA, Morska, 86 m, 65.000,
211-501
GDYNIA, Partyzantów, (50 m),
trzypokojowe, 61-52-51

jedno-, dwu-, trzypokojowe, 4608-94 Argent

GDYNIA- Chylonia, (47 m),
trzypokojowe-raty, 61-52-51

2-POKOJOWE, tel. 312-236.

GDAŃSK!!! 41-22-22, Sopot!!!

OSIEDLE Focha 2-poziomowe,
tel.31-22-36

GDAŃSK, 2- 3-pokojowe, 536136
GDAŃSK, box- hala "Gildia", 31-

GDAŃSK, 41-46-93,pilnie
GDAŃSK, 41-90-31, pilnie

GDAŃSK, Słowackiego, rozpo
częta budowa dwóch pawilonów
usługowych, 48-30-33

GDAŃSK, 41-95-31
GDAŃSK, 57-02-99, Sopot, jed
nopokojowe, dwupokojowe

GDYNIA, Morska- sklepy, biuro,
211-501

GDAŃSK, dwupokojowe, 53-00-

PAWILON drewniany (16 m),
stan idealny, 56-57-33

GDAŃSK- Sopot, jednopokojo
we, dwupokojowe, większe, 5242-34
GDYNIA, 1-pokojowe, 2-po
kojowe, 24-37-30

GDYNIA-centrum, 21-03-20

GDYNIA- Kack, mieszkania
i domy Wazy, 51-84-76 wew.
10, środa-piątek (11.00-17.00)

GDAŃSK-Oliwa, 41-95-31

GDYNIA, do 45.000, telefon, 5302-32

sprzedam

DOMEK rekreacyjny, 220-110

GDYNIA- Pustki, Cisowa, 2373-18

GDYNIA- Orłowo, samodzielne
piętro willi /95/, garaż, 22-14-59

BOAZERIA LAMIN.

GDAŃSK- Przymorze, dwupo
kojowe. Pośrednictwo, 41-46-93

GDYNIA- Pustki Cisowskie, 3pokojowe, 60 m, 23-87-92

GDAŃSK, 41-90-31,

GDAŃSK-Sopot, 52-42-34

GDYNIA- Witomino (49 m), trzy
pokojowe, 61-52-51

GDAŃSK, tadny do wykończe
nia, 46-08-94

REDA, dwupokojowe, 42.000 zt,
710-799 "Bona"

GDYNIA- okolice, 23-73-18
"Wiktoria"

SOPOT, (46 m), dwupokojowe,
61-52-51

TRÓJMIASTO, do miliarda, pil
nie, 710-799 "Bona"

LOKAl 6IUR.-USŁUG.
kupię

TRÓJMIASTO, okolice, 35-87-

GDAŃSK- Wrzeszcz- Gdynia,
sklep w centrum, 32-98-70

tylko do 29.02
Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9 A

GDAŃSK- Śródmieście, (74 m),
okazyjnie, 31-76-79
GDAŃSK- Wrzeszcz, 130 m,
dwupoziomowe, 46-14-57,4614-58

1
i

SOPOT, nowe, dwupoziomowe,
100 mkw, 51-09-84

DZIAŁKI. G

GDYNIA- Śródmieście, parter,
090501667
BUDOWLANE! Przemysłowe!!
23-73-18 "Wiktoria"

SOPOT, dwupokojowe, 51-3745

DZIAŁKĘ budowlaną, 32-98-70

TRÓJMIASTO, 27- 37 m, bez
pośrednio zainteresowani, 4670-07
TRÓJMIASTO, 5147-12
TRÓJMIASTO, oklice, mieszka
nie, dom, do 30.000 zt, 53-44-45
TRÓJMIASTO, pilnie, 710-799
"Bona"

mt
—=55ł

PEŁNY ASORTYMENT 1

Sopot
Elbląg
Słupsk

(0-58)
(0-58)
(0-55)
(0-59)

41-23-27
51-21-69
33-70-56
250-33

! :*

1

*•

;,

HURT - DETAL

GDAŃSK, Firma "Atlas" oferuje
do wynajęcia: 594 m kw pow.
magazynowej, 100 m kw pow,
biurowej, ul. Marynarki Polskiej
59, tel. 43-28-67 wew. 41

GDAŃSK!!! 53-09-28 -Zde
cydowanie!!!

WYMIANA BUTLI OAZOWYCH 1

PANTA 5.C.
GDAŃSK, UL. UCZNIOWSKA 52
|
TEL. 4J-50-60

ARMATURA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
®•POMPY do C.O. i zaopatrzenia w wodę

GDAŃSK, DO STUDZIENKI 16,tel. 45-50-43,45-50-46
PRUSZCZ, UL. PODMIEJSKA 7, tel.82-20-15

i z PCV

I
Wiadomości prosimy kierować pod adresem PZU Życie S.A.,
Gdańsk, ul. Szeroka 38/40, tel. 31-57-40.
27462

W lutym specjalna oferta!

UPUSTY

i

RABATY

CENTROSTAL
solidny partner

dla Twoich interesów

Likwidator Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
w Kościerzynie w likwidacji sprzeda:
- stolarnię wraz z wyposażeniem (budynek o pow. 297,10 m2 + maszyny),
usytuowani) na działce o pow. 15 arów 28 m2.

Obiekt położony jest w Kościerzynie przy ul. Dworcowej 34.
Istnieje możliwość odrębnej sprzedaży obiektu i wyposażenia.
Cenę wywoławczą ustala się na 125.000,00 zł + VAT.
Oferty prosimy składać do dnia 27111996 r.
Wadium w wys. 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu otwarcia ofert tj.
27II do godz. 9.30.
Otwarcie ofert nastąpi 27II o godz. 10.00.
Ogłaszający przetarg zastrzegają sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przy
czyn.
Informacji dot. obiektu udziela się pod nr. tel. 0-58 86-32-13.
27742122

GDAŃSK!!! 3743-56-Zdecy
dowanie!!!
GDAŃSK, Gdynia, 53-06-03,
24-26 77 pilnie!!!

GDAŃSK, udostępnię stoisko
w sklepie wielobranżowym, tel.
grzecznościowy 41 -22-92

GDAŃSK, Beetaena 42, M-2
wynajmę

GDAŃSK- Morena, trzy- czteropokojowe, telefon, 48-53-30

GDAŃSK- centrum, pomie
szczenie biurowe, umeblowane
wraz z gabinetem, 82-73-07

GDAŃSK, pokój, 32-70-98
GDAŃSK, trzypokojowe, tele
fon, gaRAŹ, 32-26-01 (11.00-

GDYNIA, wynajmę kawalerkę
w okresie marzec- lipiec, (0-94)
404246
TRÓJMIASTO!!! 29-72-70

GDAŃSK- Wrzeszcz Manhat
tan, pawilon do wynajęcia, 20-

GDAŃSK- Wrzeszcz, pokój, 4770-78 po 16,00

GDYNIA, 31-16-31 wew. 474
GDYNIA, 611-372,615-307
GDYNIA-centrum, 20-32-17
SOPOT, dwupokojowe, tel. 51SOPOT, Kopernika, czteropokojowe, telefon, Gdynia, dwupoko
jowe, biuro, garaż, Gdynia; War
szawska, trzypokojowe 90 m,
telefon, Gdynia- Ortowo, Al.
Zwycięstwa, jednopokojowe, po
średnictwo, 51-27-64
SOPOT, pokój z łazienką, 51-

TRÓJMIASTO, 21-84-94
TRÓJMIASTO, 3241-81

GDYNIA, własnościowe, 48 m,
zamienię na mniejsze- własno
ściowe, 27-08-31

TRÓJMIASTO, 47-66-24

TRÓJMIASTO, zamiany,
4146-93,45-19-81

LĘBORK, 50 m, (0-59) 627-557

TRÓJMIASTO, 5147-12

MALBORK, Przedstawi
cielstwa, Firmy, Za
kłady. Powierzchnie biurowe,
magazynowe, produkcyjne. Do
godne położenie. Sąsiedztwo
wielu fiii(. Al. Wojska Polskiego
91, tel. (055) 72-33-48

TRÓJMIASTO, 57-65-59

WROCŁAW, M-3 na podobne
wTrójmieście, 81-00-71

POiSEDMCTWO
- AGENCJE

LOKAL BIUR.-USŁUG.
poszukuje,

'RUMIA, odstąp śkl&plllięsny
czynny z wyposażeniem, 79-11-

GIJĄŃSK, poszukujemy pomie
szczenia na biuro od 12 do 20
m, tel, 31-29-64 wew. 56
w godz. 10.00-14.00

SOPOT, biurowy, 400 zł, 536136, "Olimp"

GDAŃSK, Trójmiasto- Sklep!
Apteka!! 23-73-18

TRÓJMIASTO, 32-41-81

GDAŃSK- Sopot, 2 pomie
szczenia biurowe* telefon, lub
piętro willi, 46-41-56 do 16.00

MIESZKANIE
poszukuje

GDAŃSK- Sopot, w pobliżu tra
sy, sklep 50- 150 m kw., hala
300- 600 m kw., wynajmie firma,
41-76-96

GDAŃSK!!!-1-, 2-pokojo
we, 53-07-61 -Zdecy
dowanie!!!

TRÓJMIASTO!!! 21-09-95

AGENCJA "Oliwia!!!", 5306-03
AGENCJA "Polstar"!!!
Wrzeszcz, Na Wzgórzu 28
Kupno!!!- Sprzedaż!!!Wynajem!!!- Zamiana!!!,
47-67-64, zgłoszenia 41-91-42,
51-91-12
AGENCJAArtus
Najtaniej!!! 37-42-91,37-4356 "Zieleniak"
AGENCJA-wynajem, 21-96-12

GDAŃSK- Wrzeszcz- M-2,38
m na lokal użytkowy, 48-78-12

GDYNIA-centrum, 30 mkw, 2032-17

TCZEW, mieszkanie, 2-pokojo
we, odnajmę, tel. (069) 31-2921-63-13,25-33-00

WEJHEROWO, 710-799
MINI bar, stały, sezonowy, wy
dzierżawię, kupię. 57-17-96,5143-28,72-12-35

SOPOT, 2 duże pokoje, weran
da, służbówka, WC oddzielnie,
wspólny przedpokój, ogródek
zamienię na 3 lub 4 pokoje,
aders: Ogrodowa 12/1 Sopot

TRÓJMIASTO, 090-521-527

GDYNIA- centrum, 27 m, 20-8030,20-53-70

GDYNIA, 21-96-12

TRÓJMIASTO, lokal magazyno
wo- handlowy, 120- 200 m kw„
32-26-03

zamienię

GDYNIA, 611-372,615-307

GDAŃSK- Wrzeszcz, biurowomagazynowe 80 m i magazyn
220 mkw., 57-59-69,57-59-85

GDAŃSK- Wrzeszcz, mieszka
nie 70 m, parter, centrum, na
handel, usługi. Tel. 46-39-84
(15.00-18.00), 090-50-97-34

TRÓJMIASTO, firma wydzierża
wi lub kupi lokal handlowy o po
wierzchni 100 m kw.- 500 m kw.
w dobrym punkcie- 32-64-41
wew. 260 godz. 10.00-15.00

AGENCJA "Bank Infor
macji" Gdynia, Kopernika
19. Kupno- Sprzedaż- Zamiana.
Cały kraj. Biuletyny, doradztwo,
wyceny, konsulting, 11.0013.00,15.00-17.00

MIESZKANIE

GDAŃSK- Maćkowy, 200 m kw,
magazyn, działalność, 31-87-03

NAGROBKI £

—53-09-28 HAN
NA!!! 53-38-93 Bezprowizyjna!!! -Najtań
sza!!! Sprzedaż- Kupno- Wy
najem. Największy!!! wybór- Trójmiasto!!!
Kołobrzeska 42E (taiowiec- par
ter) Właścicielu!!! opłat- żadnych!!! -za
praszamy! 52-22-96,5307-61 (10.00- 20.00)

AGENCJA Impuls- najko
rzystniej, kupno, sprzedaz.
wynajem,
35-19-97
Gdańsk, Ogarna 45
AGENCJA Nieruchomo
ści Jakub Tekieli, Kan
celaria Prawnicza. Przymorze
Jagiellońska 2,53-86-84,53-26AGENCJA Rent- wynajem, 20AGENCJA WGN Nieruchomo
ści, 29-72-68, Świętojańska 72.
Kupno, sprzedaż, wynajem

AKME 51-26-41, Sopot,
Grunwaldzka 67/2
ANTIDOTUM Kancelaria Pra
wnicza,-Gr«twaldzka,&7/91
(wejście Ad Dmowskjąga), 4614-56 46-14-57,46-00-38
APEKS, Grunwaldzka 102,
41-05-33,46-08-46,46-08-47,
45-12-89
ATUT, 611-372,615-307

"" 41-73-68 LOKUM 46-0766 Zgłaszający bezprowizyjnie!!!

BARANOWSKI, Elbląg 0-50/
33-93-22

*" 20-28-35 "Astra"- Kup
no!!!- Sprzedaż!!!- Wynajem!!!Świętojańska 5/7/"A"

BIURO "Posesja", 20- gtf.
32-17, nieruchomości, 19
"Warta"
13'

PRODUCENT

OKNA, DRZWI, WITRYNY

N

POSEZONOWA
OBNIŻKA CEN

Z PCV l ALUMINIUM

SZYBY

ZESPOLONE, BEZPIECZNE. ANTYWŁAMANIOWE, KULOODPORNE

RATY

| 83-300 Kartuzy, ul. Kołclewka 13 tel./fax 81 23 92~81 40 02

G R O B O W C E

KRES 1 OL

PPHU EKO-PANEL S.C.

GDAŃSK-NOWY PORT, ul. ŚNIEŻNA 1
TEL. (0-58) 43-65-22

Sp. z o.o.

cement, wapno
bloczki betonowe, trylinka
MAY, UZZO, K3
cegty
cegty klinkierowe:
JOPEK, ROBEN
GOZDNICA, RADOM

styropian
stal zbrojeniowa
stemple budowlane
deski
żwir, piasek itp.
transport

GDYNIA, Chwaszczyńska 168, tel. 090506119, kier. 090505427
GDYNIA, Hutnicza 35, tel. 236754 wew. 30

DORADZTWO TECHNICZNE, KOMPLETOWANIE ZAMÓWIEŃ

PZU Życie S.A.
Inspektorat w Gdańsku
poszukuje lokalu biurowego
do I piętra o powierzchni
około 100 m2 z telefonem
w centrum Wrzeszcza.

GDAŃSK!!! 1-pokojowe- więk
sze, Sopot! 41-22-22

TRÓJMIASTO, 5147-12

PPU

|2

GRZEJNIKI C.O. PŁYTOWE Z KONWEKTOREM
ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA GRZEWCZE

GDAŃSK!!! 1-pokojowe, więk
sze!!! Trójmiasto!!! 53-0761 -Natychmiast!!!

GDAŃSK, biura, magazyny, 4621-32

MIESZKANIE

HPG HURTOWNIA GRZEJNIKÓW C.O.
ORUNDFOS'

GDAŃSK, 350 m kw, magazyn,
43-19-73 w. 32

* tel. 76-00-79, 29-14-01 N

(KATALITYCZNE, PROMIENNIKOWE, KOMINKOWE)
|

2KG, 7KG, 5KC, 11KC, łOKC, łJKC
|

Gdańsk

GDYNIA- Kamienna Góra, dom
200 m, sześciopokojowy, ogród,
garaż, telefon, dwie kuchnie,
biuro lub mieszkanie, pośrednic
two 51-27-64

TRÓJMIASTO, 32-41-81

PARAPETY

OGRZEWACZE GAZOWE
I* i

GDAŃSK!!! 1- 2-pokojo
we, większe!!! Trójmia
sto!!! 52-22-96 -Zdecydo-

GDYNIA, umeblowany, telefon,
1500 zt, opłaty, 710-799

GDYNIA, 2-pokojowe, 41-95-31

GDAŃSK- Przymorze, dwupo
kojowe, 38 m, cena 39.5 tys., la
tawiec, tei. 31-90-56

GDAŃSK- Starówka, 49 m, 4105-33

TRÓJMIASTO, 57-65-59

GDAŃSK, 31-16-31 wew. 474

GDYNIA- Grabówek, 2-pokojowe, 20-03-71 "Astra'

GDAŃSK- Niedźwiednik, dwupokojowe, (50 m), 35-00-38 po

GDYNIA, dom 200 m na biura,
gabinety, 201-167

GDAŃSK, 2-, 3-pokojowe, 35-

DRZWI

3% rabatu

STALREM, Gdańsk-Wrzeszcz

1-POKOJOWE, 31-22-36

GDAŃSK!!! -1-, 2-pokojo
we -Trójmiasto!!! 5307-61 -Zdecydowa
nie!!!

GDAŃSK- Przymorze, 2 pokoje,
45-12-898-47

Kupon upoważnia do

Partyzantów 20, tel./fax 460-977

GDAŃSK- Wrzeszcz, ul. de
Gaulla, trzypokojowe 110 m, Ip,
komfortowe, telefon, pośrednic
two, 51-27-64
GDAŃSK- Zabianka, kawalerka,
51-07-48

GDAŃSK!!! -1-, 2-pokojowe, większe!!! Trójmia
sto!!! 53-07-61 -Zdecydo
wanie!!!

GDYNIA- Ortowo, 4 pokoje
sprzedam (wynajmę) 51-75-08
"Jodłowski"

KUCHNIEGAZOWE
I ELEKTRYCZNE

,

<

SOPOT- Przylesie, dwupokojo
we, 38, ciemna kuchnia, telefon,
pośrednictwo, 51-27-64

GDAŃSK!!! -1-, 2-pokojowe -Trójmiasto!!! 5222-96 -Superpilnie!!!

TRÓJMIASTO, 21-84-94
TRÓJMIASTO, 32-41-81

SOPOT- Górny, piętro domu,
dziatka 400 mkw., 51-47-38

GDAŃSK- Wrzeszcz, centrum,
jednopokojowe, 31 m kw z tele
fonem, wiadomość tel. 53-25-02

nom

MIESZKANIE

GDYNIA- Karwiny, lp„ (49 m),
dwupokojowe, 61-52-51

BLATY KUCHENNE

ul. J. Bema 18
tel./tax 61-12-91

ttoczone PORTO

-

MIESZKANIE
sprzedam

SOPOT- Górny, 3-pokojowe, II
p., ogrzewanie gazowe, telefon,
48-78-73

GDAŃSK- Przymorz, wrzeszcz,
dwupokojowe, trzypokojowe,
536-136

PODŁOGI LAMINOW.

81-963 Gdynia,

antywtamaniowe

tel.47-13-00
SKLEP
WYPOSAŻENIA
WNĘTRZ

Stosujemy profile
trzykomorowe, bezkadmowe
Oferujemy również rolety,
żaluzje
żaluzje, parapety
MONTAŻ - szybki, czysty
Nasz nowy adres:
SYSTEM

ŻUKOWO, niezwykle atrakcyj
ny,710-799 "Bona"

GDAŃSK- Niedźwiednik, 64 m,
raty, 46-08-47

Alf|JĄ

OKNO

SOPOT- Górny, dom, 52-35-31

LUZINO, 1/2 bliźnialta do wy
kończenia, 71-36-14
MALBORK, dom w budowie
z pomieszczeniem na działal
ność wydzierżawię za wykoń
czenie lub sprzedam /0-55/ 723947 po 20.00

DOM

GDAŃSK- Swibno, budowlana
2000 m kw„ ogrodzona, 800
m do morza, na skraju lasu. Cena 15 zt/ m kw., tel. 38-05-70 po
16.00

01-10

GDAŃSK- Wzgórze Mickiewi
cza, 31-22-36

PCV

do łazienek, kuchni, sklepów, gabinetóvv

POLECA
1

NOWOŚĆ NA RYNKU KRAJOWYM:

•k EKO-PANELE BOAZERYJNE o WYMIARACH:
* SUFITOWE 12x600x1220 mm
* ŚCIENNE 12x600x2600 mm

CENY PROMOCYJNE

PONADTO:
•*, MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE DO PANELI
* MATERACE Z PIANKI POLIURETANOWEJ

27657

kazje I msztaftują

na domy, garaże, altanki, balkony

Łatwe w montażu, montaż samodzielny

eurodom, Zaspa, Kilińskiego 52

/hangary meblowe/, tel. 57-31-25

PŁYTY G I P S O W E
niDH GIPS

FGTPSI

OKNA DO PODDASZY FIRMY „VELUX"
SUFITY PODWIESZANE FIRM:

„THERMATEX", „DONN", „AMSTRONG"
GRZEJNIKI PANELOWE PURMO
WEŁNA MINERALNA
„GULLFIBER" „ROCKWOOL"
HANDLOBAŁT

Hurt-detal

Okna i drzwi z PCW
BIURO HANDLOWE Gdańsk
ul. Żytnia 4/6
tel./fax 0-58/313860
Centrala: OKF Mikołów
ul. Jasna 1-5
tel./fax 0-3/1260751
tel. 0-3/12G0723

Gdynia, Eneraelyków 5, tel. 27-79-58,1a» 21-6147, tel., 8.00 - 16.00, sob. 8.00 -13.00

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169 w por), w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-16.00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbląg, tel.ltax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, telJax 82-23-25 w godz. 8.00 -16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel./fax (069) 220-80 w godz. 8.00-16.00

4'
yf/l
26242

cd.
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Cena netto 1 stówa -0,96zt, Cena netto 1 stówa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy: Dziennik Bałtycki środa + Wieczór Wybrzeża wyd. zwykle 1,17 zt, Dziennik Bałtycki środa + Wieczór Wybrzeża wyd. wag. - piątek 1,45 zl

J—flM

12 lutego 1996

SUPEREKSPRESY na wtorek 13.02.1996 r. przyjmowane są w: Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz. 13.00; Cena netto 1 słowa tylko -2,88 zł

óffimcmJci-fon
BIURO Pośrednictwa- kupno,
sprzedaż. Zaspa, Startowa 13,
BŁYSKAWICZNY
Wynajem!! Arcan", 21-6313,25-33-00 Zgłoszenia bez-

ABY wynająć- sprzedać, 200611

fTe

DOMENA, 20-83-01

61

FACTOR- 29-79-27, sprze
daż, kupno, wynajem
KANCELARIA prawnicza, 4791-95 w 26

LEX, 20-61-45,21-90-37

PRZYJMIEMY oferty- kupno,
sprzedaż mieszkań, bezpłatne,
455-666(9.00-15.00)
RADIUS, kupno- sprzedażwycena, 52-27-06

ALFA pustaki wibroprasowane, betono
we i z beztonu lekkie
go.
Zapewniamy
transport!!! Jakość
gwarantowana!! Fabud Orle k. Wejhero
wa, Zamostna 6, tel.
72-46-42
BLOCZKI, gazobeton, pu
staki, cegła, cement, obrzeża,
płytki, żwir, transport. 48-78-00

TRÓJMIEJSKA Kor
poracja Nieruchomo
ści!!! "Odrzywolska"
Gdynia, WtadystawalV 34B/2,
20-36-22, 29-70-01!!! "Fo
rum"- Gdynia, Bema 6/1,2109-95,29-72-70!!! "Into"
Gdynia, Abrahama 10,20-9893.21-69-64!!! "Fides"- Gdy
nia. 10lutego 19/7,20-7448,
21-96-53 filia Dom Towarowy
Chylonia, 23-62-17 wew. 220,
23-54-41!!!
52-35-31 DENAR, GdańskOliwa, Abrahama 1A, zgłosze
nia bezpłatne
57-02-99 -MIESZKAM"

MOZAIKA podłogowa od 18 zło
tych, 25-47-14
AMERYKAŃSKIE okła
dziny elewacyjne siding, da
chówki bitumiczne- sprzedaż ra
talna. Koncept, 23-14-50

HURAHSTWO
29-36-37

ABC komputera, 20-18-76
ABZ prawo jazdy, 25-20-99
ASYSTENTKI, sekretarki, kom
puterowy. maszynopisania,
ra turystyki, lnvest-Fob, 41-0306,4149-19,22-19-82
BCI prowadzi kursy Szkoła
Sekretarek, komputerowe, księ
gowości, maszynopisania, 2171-10
BIOSTUDIO- kursy masażu
leczniczego, odchudzającego,
akupresury, radiestezji, aromoterapii, Grunwaldzka 76/78,4112-31 wew. 339
CREDO- Kursy prawa jazdy,
wszystkie kategorie, 32-32-18
KOMPUTEROWE 21-8021(331)
KOMPUTEROWE, 21-98-76
KOMPUTEROWE, Dom Techni
ka, 31-28-61
KOMPUTEROWE kursy, Impcad, 45-35-27
KOMPUTEROWE podstawy1.200.000, WordExcel, Corel
Draw, 41-5347,41-11-27, nie
pełnosprawni- refundacja
KURSY: księgowość kompute
rowa, masaż, manicure- pedicu
re, fryzjerski, palaczy co, kie
rowców wózków, BHP, inne
przygotowujące do egzaminu na
tytuł czeladnika. ZDZ Żabianka,
Subistawa 33, tel. 57-94-5,579445

MALARSKIE, tapetowanie, cy
klinowanie, VAT, 56-8945

MALOWANIE- tapetowanie, 4143-63

MALARSKIE, tapetowanie,
VAT, 25-05-55,23-30-68

PŁYTY gipsowe, szpachlowa
nie, malowanie, 50-13-48,4130-48

CYKUNOWANIE, 41-86-21

CYKLINOWANIE, 20-14-77
CYKLINOWANIE, 20-74-81
CYKLINOWANIE, 21-62-75
CYKLINOWANIE, 21-85-23
CYKLINOWANIE, 22-15-32
CYKLINOWANIE. 23-40-20
CYKLINOWANIE, 23-89-80
CYKLINOWANIE, 31-66-66

MALOWANIE, 21-62-75

CYKLINOWANIE, 53-22-62

MALOWANIE, 32-06-10

CYKLINOWANIE, 53-63-85

MALOWANIE, 56-01-95

CYKUNOWANIE, 53-66-03

MALOWANIE, gładzie, VAT, 3107-22

CYKLINOWANIE, 56-01-95
CYKLINOWANIE, 56-8945
CYKLINOWANIE, okładanie,
24-05-71
CYKUNOWANIE. układanie
parkietu, desek. Firma Parkietuluks, 41-16-72,46-39-

PARKIET, układanie, cyklinowanie, lakierowanie. Tanio,
52-06-12
PARKIET- układanie, cyklinowanie, 53-92-52
PARKIET eksportowy
Gwarancja Jakości. VAT, 574955
PARKIET własny, powierzony,
wykonanie kompleksowe, 5130-64

PARKIETY, 40 wzorów sprze
dam, Kartuska 135
SCHODY, podfogówka jesion.
39-90-84
UKŁADANIE, cyklinowanie, 8115- LETNIA firma
"Parkietus" 51 -26-04
układa parkiet (własny, powie
rzony). Cyklinowanie, lakierowa
nie, VAT. Gwarancja. Tanio

CYKLINOWANIE, 32-06-10

sam SUFIT

CYKLINOWANIE, 32-14-97
CYKLINOWANIE, 32-48-92,
VAT

ADAPTACJE, płyty gipsowe,
"Sukces", 45-36-65

CYKLINOWANIE, 4,50 soli
dnie. 57-26-19

MALARSKIE, szpachlowanie,
32-55-96

KURSY komputerowe wyso
ka jakość Izba Rzemieślni
cza, Gdańsk, ul. Piwna 1/2, tel.
31-31-16

KANCELARIA prawnicza, 4791-95 w. 26
KSIĄŻKI przychodów- rozcho
dów, 57-63-79
KSIĘGI Rachunkowe, podat
kowe, doradztwo, zeznania, 517241 wew. 43

ODDK zaprasza na kursy: do
radców podatkowych, kompute
rowe, księgowe, kasjerów walu
towych, agenta celnego, 41-1236,41-12-31 wew. 312,313
OŚWIATA- Lingwista kursy pra
wa jazdy kat. "B", "C", "E".
Wrzeszcz Waryńskiego 4 41 -2182,41-65-62, Gdańsk Malczew
skiego 5132-98-88,3249-71
PILOT Wycieczek Zagranicz
nych- uprawnienia pańslwowe"Hardur" 31-13-29
POLSKI Związek Motorowy- ka
tegorie B, C, D, E. Brzeźno, Ko
rzeniowskiego 1.8.02. godz.
16.00 Oliwa, Abrahama 3.
12.02. godz. 16.00,567-340,
•Przymorze, Jagiellońska 5
14.02. godz. 16.00 530-739

DORADZTWO podatkowe, 4106-51
KANCELARIA Doradz
twa Podatkowego Rze
czypospolitej 8, (budynek CTO),
53-15-15 wew. 285 (10.0016.00). Doradztwo, usługi ra
chunkowe, szkolenia
UBEZPIECZENIA na życie, 2938-27
211-888 DORADZTWO podat
kowe

TŁUMACZENIA
ANGIELSKI, tłumaczenia, 22BIURO Tłumaczeń Babel,
Sopot, Kościuszki 61, 51-7258
TŁUMACZENIA. Gdynia,
Starowiejska 26, 20-50-72
Gdańsk, Grunwaldzka 102,4602-91

PRAWO Jazdy, Ortowo, 64-69-

WSPÓŁPRACA

TOWARZYSTWO Edukacji
Bankowej zaprasza na kursy:
zarządzania firmą, księgowopodatkowy. informatyczne oraz
studium podatkowe. Informacje,
38-01-79,46-33-25

PRODUCENCI! Współpra
ca w zakresie sprzedaży artyku
łów budowlanych i przemysło
wych w naszym składzie i skle
pie, Gdynia- Karwiny, ul. Sopoc
ka 2, tel. 29-02-30

WEKTOR- indywidualne kursy
komputerowe, 31-16-38

WSPÓLNIKA- nocny lokal ga
stronomiczny, 31-20-54

OBSŁUGA

WSPÓLNIKA do dzialalącego
lokalu kawiarnia- restauracja po
szukuję- inne propozycje, 46-

ekonom. • prawna

ARAX, książki przychodów i roz
chodów, 3240-56
BIURO- Pełen zakres usług
księgowych, 21-80-21 wew. 210

KURSY: pedagogiczny, kosme
tyczny, kasjerów walutowych,
kierowców wózków, palaczy co,
SEP, instalacje, sieci gazowe,
obsługa suwnic, dźwigów, żura
wi. spawanie gazowe, elektrycz
ne ZDZ, Wrzeszcz, Miszewskiego 12, tel. 41-03-62,45-20-52

220,470-384

KURSY komputerowe tel. 3842-65,31-96-23

BIZNESPLANY, doradztwo kre
dytowe, 53-79-08

BIURO Rachunkowe "AudytorKomp", 46-01-16
BIURO Rachunkowe, 41-06-51
BIURO Rachunkowe- Navitrans,
pełna rachunkowość, tel. 470-

MALOWANIE, ogólne remonty,
39-04-16

10-20

ZAINWESTUJĘ w zyskowne
przedsięwzięcie, 090-50-63-83

HURTOWO
SPRZEDAM
BUDZIKI, zegary ścienne, zega
ry ze skóry, zegary drewniane
skrzynkowe, barometry, pudełka
zegarkowe, minutniki, zegary
oorotowe, zegarki kwarcowe,
zegarki rosyjskie, akcesoria ze
garmistrzowskie oferuje Firma
"Kwarc" Gdynia- Witomino ul.
Poprzeczna 17,24-00-30

MALOWANIE- tapetowanie, 20MALOWANIE- tapetowanie, 23-

STROPY podwieszane, malo
wanie, 53-19-61
SUFITY podwieszane, ścianę
gipsowe, tel. 76-97-60 po 18.00
TAPETOWANIE natryskowe,
23-18-16
TYNKI gipsowe, mokre, 32-2367

DACH

MALOWANIE, szpachlowanie,
53-92-32
MALOWANIE, szpachlowanie,
roboty remontowe, faktury VAT,
41-52-82 (prosić "Itaar")
MALOWANIE, szpachlowanie,
tapetowanie, "Ted", VAT, 434530

DEKARSKIE, ocieplenia, re
monty, 78-35-62

OKNA, DRZWI

MALOWANIE, szpachlowanie,
tapetowanie, 46-04-57

BRAMY- automaty ga
rażowe, wjazdowe, Orłowo, Cu
mowników 6,24-06-22

MALOWANIE, szpachlowanie,

DRZWI "Porta"- ceny fabryczne,

MALOWANIE, szpachlowanie,
tapetowanie, szybko, tanio, 5354-81
MALOWANIE, łanio, 36-03-25

DRZWI, 46-31-96
' 52"31'88

DRZWI

MALOWANIE, tapetowanie, 255740

DRZWI antywłamaniowe, 43-4651

MALOWANIE, tapetowanie, 32-

DRZWI antywłamaniowe,
harmonijkowe, zamki, 31-6048,
Piwna 19/21. Raty

MALOWANIE, tapetowanie, 50MALOWANIE, tapetowanie,
szpachlowanie, 51-60-23

DRZWI antywłamaniowe od 470
złotych oraz szeroki wybór in
nych, 2547-14

MALOWANIE, tapetowanie,
szpachlowanie, kafelkowanie,
21-70-51

DRZWI dębowe, różne modele,
także rzeźbione, tylko stolarnia
Subkowy, transport bezpłatny,
368-545

MALOWANIE, tapetowanie,
szpachlowanie, VAT, 57-97-12

DRZWI dodatkowe, wyciszanie,
6142-99

MALOWANIE, tapetowanie,
szybko, tanio, solidnie, 46-73-16

DRZWI metalowe, drewnia
ne, raty, 31-3448,51-34-18

MALOWANIE, tapetowanie- so
lidnie, 53-87-22

OKNA, drzwi, uszczelnianie
metodą Euro-Strip. Najwyż
sza energooszczędność,
trwałość, estetyka. Nie płać
za uciekające ciepło. Za
dzwoń zaraz, 51-09-84

MALOWANIE, wygładzanie
ścian, sufitów, cyklinowanie, 2367-19 '

OPAKOWANIA dla ga
stronomii, producentów żywno
ści. Frytkownice. "Olko",
51-54-07. Od 1 marca
szukajcie Nas: Sopot, Al.
Niepodległości 606/610 (u zbiego) tel. 51-32-14 wew. 12, 32
lub 57
PORCELANA, sztućce, 20

KURSY samodzielnych
księgowych 310 g
nego prowadzenia księgowości,
również skomputeryzowanej.
Koncepcja, materiały- dr Roman
Nilidziński, Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Kadr, 41-12-36,
41-12-31 w. 312,313

MALARSKIE. Emeryci zniżka,
52-31-88

CYKLINOWANIE, 53-18-40

PARKIET własny i powierzony,
układanie, cyklinowanie, 41-2576

KURSY maszynistów suwnic,
żurawi, dźwigów, sztaplarek,
komputerowe, pedagogiczne,
szkolenia BHP. Przymorze, Dą
browszczaków 35, tel. 53-10-30

KTLRST. SZKOLENIA

12-01

PARKIECIARSKIE, 35-56-31

SEZ- obrót, wycena, wynajem,
51-73-79
TABOR Giełda Nieruchomo
ści, 20-71-96, Gdynia, Starowiejska 14

MALARSKIE, tapetowanie,
"Maltap", 51-98-55

CYKLINOWANIE, 53-09-40
MATERIAŁY BUD.
sprzedam

KONTRAKT 51-07-48,
bezprowizyjna obsługa sprzeda
jących
KORPORACJA Strzelczyków- Rękawek. Miszewskiego 12/13.41-90-31

CYKLINOWANIE, 41-68-81
CYKLINOWANIE, 41-73-23

CYKLINOWANIE, 47-90-58

CHODKOWSKI, 31-41-48

DWUTYGODNIK Rynek
Nieruchomości, wykazy ofert
Trómiejskich pośrednictw. Pry
watne ogłoszenia przyjmujemy
bezpłatnie, telefonicznie, 29-72-

MALARSKIE, szpachlowanie,
tapetowanie, 21-1346

CYKLINOWANIE, 43-17-85

CENTRUM Nierucho
mości, Gdynia,
75.21-79-71

CONNECT, 41-97-24

CYKLINOWANIE, 41-60-94,
VAT

WYROBY odzieżowe, po
ńczosznicze, pościel z kory,
ceny producenta- Hurtownia.
Gdańsk-Nowy Port Bliska 1

SPRZEDAŻ
AKITA lnu, Skye Terrier szcze
nięta rodowodowe, tel. (0-56)
11-363
BOAZERIA, 57-54-31

SETERY irlandzkie, 0-69/210SOLARIA urządzenie wy
szczuplające, 21-76-63
SPRĘŻARKI P-50 (12 at, 50
m sześć./h), P-100 (6 at„ 100
m sześć./h), stan bardzo dobry,
tel. 32-23-10 (13.00-15.00)
SZNAUCERKI miniaturowe, 5159-53 po 19.00
SZNAUCERY średnie, czarne,
57-8146
TKANINY meblowe, pianka,
skay, zszywki, plusz, Gdynia,
Morska 122
WORKÓWKI, 56-06-06
WÓZKI do transportu wewnętrz
nego, sprzedam 50 sztuk, tel.
05571-14-11

BOAZERIA, cena hurtowa, 4873-31
CYTRUSY, 2745-99
DZIAŁALNOŚĆ sezonową
sprzedam, łel, 6547-88
GASTRONOMICZNE piece,
zmywarki-tel: 20-1241
KOCĘTA, 53-09-68
KOMPUTERY 486, Pen
tium firma tanio sprzeda, 47-1807
MASZYNY, szwalnicze, 8312-55
MASZYNY krawieckie, 32-67-64
MASZYNY szwalnicze, 41-4905
NR tel. 23.... tel. 20-50-01 w,
275
OWCZARKI kaukaskie, bassety.
Reda, 12 Marca 92
OWCZARKI niemieckie, 51-0353
OWERLOKI, stebnówki, 56-

ELEKTRODY spawalnicze, tel.
(0-32)15-21-830
FOTOAPARAT, obiektywy, lor
netkę, 57-77-19

OKNA, drzwi PCV- Alu, rolety
antywłamaniowe, żaluzje- mar
kizy, oferuje producent "Bob
Rollo* Rumia 710-037, Sopot
512-743,Tczew 312-534
ŻALUZJE, 23-34-74

ŻALUZJE producent Urba
niak, Gdynia, Słupecka 21 (od
Warszawskiej) 61-48-88,
Gdańsk 32-29-04

ŻALUZJE, 24-35-66

ŻALUZJE tanio, 23-55-69

DEZYNSEKCJA deraty
zacja, 51-87-59

ROTTWEILER, roczny pies.
Gdynia, Unruga 67A

DEZYNSEKCJA- deratyzacja, 53-13-05

ROZPUSZCZALNIKI- produ
cent-46-39-21

DEZYNSEKCJA. Gwarancja!
51-91-53

ELEKTRYKA- kafelkowanie, 5154-75

DRZWI antywłamanio
we drewniane- zbrojone, 4693-46

ADAPTACJE, remonty mie
szkań, biur, "Sukces", 45-36-65

POMIARY, instalacje, "Le
ma", 53-19-61

HYDRAULICZNE VAT, 23-0439

USŁUGI elektryczne, 73-87-70

ŻALUZJE, 56-13-57 "SunŻALUZJE, drzwi dodatko
we, producent, 20-52-27, Gdy
nia, Słupecka 14

GLAZURA, VAT, 31-07-22
GLAZURNICZE, malarskie,
murarskie, VAT, 5748-64

HYDRAULICZNO- gazowe, 3296-84,45-56-19
HYDRAULICZNO- gazowe, 5378-11

ŻALUZJE, producent 'Hanles", Gdynia, Wielkopolska 209,
22-12-82,29-38-99

KAFELKOWANIE, 21-63-67

ŻALUZJE, rolety, 23-57-86

KAFELKOWANIE, 23-52-42

ŻALUZJE, rolety standartowe,
ekskluzywne, Kama2000, przeciwinsektowe, antywłamaniowe
producent Dorna, 5140-31

KAFELKOWANIE, 23-54-83

ŻALUZJE, Żanwo producent
pion, poziom, hurtownia podze
społów żaluzyjnych, 39-00-24

KAFELKOWANIE, 46-23-80

HYDRAULICZNO- gazowe,
miedź, plastik, 53-46-18

KAFELKOWANIE, 57-69-83

WODOMIERZE, 48-71-33

ŻALUZJE Alucolor pionowe
i poziome,tel. 43-09-35

KAFELKOWANIE, 61-20-84,
23-22-14

WODOMIERZE, ogrzewanie,
hydrauliczne, VAT, 57-23-91

ŻALUZJE od 14 zl + "Amarant"
+ Pionowe + Antywłamaniowe,
56-19-63(9,00-16.00)

KAFELKOWANIE, 72-66-19

WSZELKIE usługi hydrauliczne,
ślusarka budowlana-(okna,
kraty, kręte schody, inne
konstrukcje, wiaty, hale, itp.) tel.
82-87-25

ŻALUZJE pionowe, pozio
me, rolety, markizy okna PCV.
Producent "Aga", Oliwa ul. Ka
prów 17 A, tel. 5245-22
ŻALUZJE pionowe, pozioihe, rolety zabezpieczające, 5171-34,51-66-70
ŻALUZJE pionowe,
poziome producent MaSystem
gnumGdańsk- Wrzeszcz, Szyma
nowskiego 14, 48-33-15,
ŻALUZJE pionowe, rolety
antywłamaniowe, tekstylne.
Markizy, drzwi harmonijkowe.
Produkcja- montaż "Porolet" Świętojańska 128,29-7155, Rajska 1/5,31-31-23, Be
niowskiego, 52-00-71 wewn.
2252
ŻALUZJE pionowe.
Rolety antywłamanio
we oferuje producent Deko
System, Gdańsk, Polanki
110,52-37-36
ŻALUZJE producent, Gdy
nia, Wielkopolska 154,22-48-97

KASY
Fiskalne
Sklepowe, Gastro
nomiczne: Sharp, Casio,
Optimus. Zapraszamy na po
kaz, doradztwo-13,14 lutego
godz. 11.00- 14.00. Inkop
s.c.- Gdańsk- Wrzeszcz, Miszewskiego 12 (budynek
szkolenia kierowców), 41-0076/78 wew. 41
KREDYTY, 5246-34
MASZYNOPISANIE komputero
we, 5242-99
ODZYSK długów, 374-216,
374417
ODZYSK długów, 374456,
374-521
ODZYSK należności, 297445
PITY, 374-521
PROFESJONALNA opieka nad
dziećmi (centrum Gdyni) począt
kowe nauczanie j. niemieckiego,
zajęcia plastyczne, domowa at44-81
PROGRAMY komputerowe na
zamówienie, tel. 21-66-92

WRÓŻENIE- Tarot, Astrolog,
51-40-51
ZEGARMISTRZ plus Lotto,
Wrzeszcz, Al. Zwycięstwa 43
(Vis a Vis czołgu)
ZESPÓŁ-wesela, 475-687

KAFELKOWANIE, 27-01-51

KAFELKOWANIE, hydrauliczne,
remonty, 23-89-04,090-505-294
KAFELKOWANIE, hydraulika,
32-56-32
KAFELKOWANIE, hydraulika,
remonty, VAT, 57-74-53
KAFELKOWANIE, hydraulika,
VAT, "Marek", 41-97-59
KAFELKOWANIE, malowanie,
32-1641

43-17-10
45-26-28
46-35-72
51-96-38

KAFELKOWANIE, tel. 214143

57-13-75

KAFELKOWANIE-hydrauliczne,
wylewki samopoziomujące,
VAT, 53-7041

57-5049

WOLAK, remonty, 5341-88
51-71-52

ANGIELSKI, nauczyciel, matury,
ANGIELSKI, solidnie, 203-105
ANGIELSKI-student, 25-2244
ANGIELSKI do matury, 20-69-

ANGIELSKIE konwersacje, 2559-00
FRANCUSKI, 24-88-86 do
17.00
NIEMIECKI, 52-18-70
OŚWIATA- Lingwista kursy ję
zyka niemieckiego, angielskie
go. Wszystkie poziomy. Przyj
mujemy zlecenia szkól i przed
siębiorstw. Wrzeszcz, Waryń
skiego 4 41-21-82, 41-65-62,
Gdańsk Malczewskiego 513298-88,3249-71

SZKOŁY JĘZYKOWE
ALLIANCE Francaise
kursy języka francuskiego. Zapi
sy Gdańsk- Wrzescz ul. Sienkie
wicza 5a, tel. 41-49-02 9.0014.00.14.30-18,30

ALARM, 24-32-89,78-31-13
domofony
ALARMY, antywłamaniowe,
drzwi; zamki; tapicerki, 5231-88

AST AR angielski, niemiecki,
włoski, hiszpański, różne pozio
my FCE, Gdynia, Władysława
IV 54, 61-45-32, 20-50-63,
Wrzeszcz, 4147-13
CENTRUM Herdera
Uniwersytet Gdański, kursy nie
mieckiego ZDaF 320, ZMP 340,
Gdańsk, Ogarna 26,35-73-17
COOL School- kursy angiel
skiego. Dorośli, dzieci. Filie:
Oliwa, Pruszcz, 56-90-94
FORUM Języków Obcychangielski, niemiecki, włoski.
Wszystkie poziomy. Doroślidzieci. Zapisy: Gdańsk, Aksa
mitna 8,31-34-96, Żabianka,
Szyprów 3,57-98-22, Gdynia,
Morska 83- 87 WSM, 21-70-41
poniedziałek- piątek 16.0019.00
VICTORIA- angielski, niemiecki,
szwedzki, 20-85-03

ANGIELSKI, 23-14-20
ANGIELSKI, 46-57-15
ANGIELSKI, 51-71-58

KOMINKI, 53 72-90
KOMPLEKSOWE budowlanoremontowe, 0-90-50-91-36,8311-65
KOMPLEKSOWE remonty
biur, sklepów, mieszkań, ra
chunki VAT, 56-32-07

MURARSTWO, ptyłkarstwo,
tynkarstwo, elewacje, 73-87-70 .
ODNAWIANIE wanien, 41-8955
OGÓLNOBUDOWLANE (055-j
47)34-73

PIECO- kominki, kominki, prace,!
;
zduńskie, 22-21-16
'

DOMOFONY, 41-6640

MONTAŻ autoryzowany servis zamków Gerda i innych ate
stowanych. Lares Gdynia, Świę
tojańska 98,20-16-67

DOMOFONY, alarmy, instala
cje, 52-36-11

MONTAŻ drzwi Gerda Star, do
końca lutego rabat 10%, 22-23-

PROJEKTY aranżacja wnętrz.
Sufity podwieszane, oświetlenie,
suche tynki. Wygładzanie i ma
lowanie. Boazeria, podłogi,
schody. Posadzki, kafelki. Firma
Chojnowski. Referencje, 41 -22-

BALKONY, kraty, bramy, 4112-44

DOMOFONY, naprawa, 57-24-

DRZWI antywłamanio
we, drewniane, zbrojone, 46DRZWI antywłamanio
we, zamki, drzwi harmonijko
we, tapicerka, 46-31-96

OKNA. Rolety antywłamanio
we. Producent "Marpol", 52-8334
ROLETY antywłama
niowe! Produkcjamontaż "Rolux", 3159-91
ROLETY antywłamaniowe,
41-06-51'
ROLETY antywłamaniowe,
bramy, kraty zwijane, "Rollgate",
31-10-11 wew. 31

MATEMATYKA, 47-75-51
MATEMATYKA, 53-57-04
MATEMATYKA, 56-77-29

WANIEN odnawianie, 24-25-53
AGENCJA Remontowa, 29-01 07

CZYSZCZENIE dywanów,
1.30,-, tapicerek, 32-57-96
CZYSZCZENIE dywanów, 20CZYSZCZENIE dywanów, 2107-33
CZYSZCZENIE dywanów, 2357-53
CZYSZCZENIE dywanów, 5653-95
CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerek, najtaniej, 41-70-11
CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerki, 32-14-29
CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerki, 41-32-01
CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerki, 43-48-62
CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerki, 56-85-19
CZYSZCZENIE dywanów,
wykładzin i tapicerek, tanio, 4632-20 ,

USŁUGI STOLARSKO
STOLARSKIE, 41-01-37
STOLARSTWO- kafelki, 56-22TAPICERSKIE, 41-73-34

REMONTOWE i wykończenio
we- pefen zakres, VAT, 81-47-:

TAPICERSKIE, 53-89-29
TAPICERSTWO, 57-35-61

REMONTOWO- modernizacyj
ne, 47-74-35

UKŁADANIE boazerii, podłóg,
zabudowy, 46-6542

REMONTY, VAT, 31-07-22
REMONTY- sufity podwieszane,
malowanie, tapetowanie, 32-13-

RENOWACJA wanien, 32-00-82

REMONTY kompleksowo, robo
ty wykończeniowe, VAT, 41-8822

WANNY- odnawianie, 52-0071 do 76 wew. 2190, 2191,
wieczorem 32-85-56

LODÓWKI, 32-07-75

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

LODÓWKI, 41-25-98

PRALKI, 23-44-48,20-19-75

LODÓWKI, 51-84-61

PRALKI, 24-29-18

LODÓWKI, 52-29-67

PRALKI, 25-05-05

SPRZĘT ELEKTR.
- ELEKTRON.

LODÓWKI, 56-23-74

PRALKI,31-31-37

SPRZĘT GOSF. DOM.

PRALKI, 32-06-10

MATEMATYKA, fizyka, 43-44-

naprawa

LODÓWKI, zamrażarki, 22-1029. Dojazd, transport bez
płatny

MATEMATYKA- maturzystom,
57-98-17

CHŁODNICTWO, lodówki, 4649-71,57-21-65

LODÓWKI- usługi domowe, 2488 70

PRALKI, 32-32-73

CHŁODNICTWO, lodówki
52-16-53

LODÓWKI- zamrażarki, faktury
VAT, 57-9042

LODÓWKI, 24-29-18

MIKROFALÓWKI, 53-43-79

PRALKI, 46-15-89

LODÓWKI, 32-06-10

PRALKI, 20-19-64

PRALKI, 52-16-53

MATEMATYKA, 57-31-19
MATEMATYKA, 71-26-43

POLSKI, 31-11-67

POLSKI ośmioklasistom, 53-69-

REMUS- kursy przygotowawcze
na studia. Wykładowcy aka
demiccy. Gdańsk, Gdynia, 4633-18(12.00-17.00)

INNE
TANIEC towarzyski dla doro
słych, 5141-31, Sopot, Niepod-

2. Surowiec wielkowymiarowy dąb

30 m'

Drewno złożone będzie na Składnicy L.P. w Redzie (przy tra
sie Gdynia-Wejherowo). Można je oglądać od dnia 12 lutego,
a bliższych informacji o konkretnych partiach (ceny wywo
ławcze) udzielają - biuro Składnicy Reda (tel. 783010) i biuro
Nadleśnictwa (tel. 206956) - od dnia 12.02.96 r.
W dniu przetargu należy, do godz. 10.30 wpłacić do kasy
Nadleśnictwa Gdańsk wadium w wysokości 2000 złotych.
Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny. 27797

PRALKI, 33-15-78

ANGIELSKI
dla dzieci od lat 7, młodzieży, dorosłych
w semestrze wiosennym 1996
• Wszystkie poziomy nauki
• Nauczanie komunikatywne
• Kursy FCE, CAE i CPE

informuje, że w dniu 15.02.1996 r. o go
dzinie 11.00 w siedzibie Nadleśnictwa
(Gdynia, ul. Wolności 20) odbędzie się
przetarg nieograniczony na sprzedaż
drewna wielkowymiarowego liściastego.
400 m3

PRALKI, 32-80-10

In association with the Bell Educational Trust

Nadleśnictwo Gdańsk

1. Surowiec wielkowymiarowy buk

PRALKI, 32-28-48

ELS®Bell

PRZYGOTOWUJEMY na studia
kierunek- Prawo, tel. 39-46-85,
56-42-56 po 13,00

JĘZYKI ODCE
ANGIELSKI, 21-99-89

KRATY, 43-81-23,43-81-25

SAUNY, szybko, solidnie, 4873-31

12-66

KRATY, zabudowy, ogrodzenia,
52-03-64

ALARMY, inżynier elektronik,
31-74-79,82-25-83

DRZWI antywłamanio
we, 22-19-82

ANGIELSKI profesjonalni
native speakers. Małe grupy.
Rejestracja 12, 13 lutego
(15.00- 18.00). Także lekcje in
dywidualne. Chrześcijańska
Szkoła Języków Dąbrowskiego
11, łeWax 3241-23

BUDOWLANE, remontowe usłu
gi, wraz z robotami wykończe
niowymi, świadczy firma prywat
na. Solidnie i terminowo, 31-93-

OGÓLNOBUDOWLANE- kom
pleksowo, solidnie, remontuje
my mieszkania, domy, sklepy,
faktury VAT, 53-7041
i

ELEKTROENERGETYCZNE,
instalacje, ogrzewanie, VAT, 37-

ANGIELSKI, niemiecki, francu
ski, włoski, hiszpański, szwedz
ki, grecki. "Poliglota", 410-920
(Wrzeszcz, Starówka)

KRATY, 32-65-49

REMONTY mieszkań, malowa
nie, sufity podwieszane, ścianki,
20-66-00 solidnie VAT

ARCHITEKT wnętrz, projekty,
nadzór, wykonastwo, 53-61-50

KRATY, ogrodzenia, drzwi me
talowe, inne, VAT, 57-20-17,61-

DOMOFONY wszystko, 61-1852

ELEKTROENERGETYCZNE in
stalacje, ogrzewanie, pomiary,
51-69-05

DRZWI przeciwwła
maniowe najnowszej
generacji Gerda Star
ekspozycja F.U.H. "Wrota" Gdy
nia PI. Kaszubski 19-21 box 55,
faktury VAT, raty, formalności
na miejscu, 20-45-54 w. 355,
090-630-334
FOLIE antywłamaniowe, prze
ciwsłoneczne, rolety, bramy zwi
jane, "Janex", 51-60-22,46-79-

DSŁU6I ELEKTRYCZNE

ELEKTROINSTALACJE, 20-51-

ANGIELSKI, matura FCE, 5115-75

NAPRAWA kuchenek, junkersów- wykonuje mistrz gazownic
twa, 24-17-94

BOGUMIŁ & Górka, ro
lety, okna, Piekarnicza 1,32-6251 wew. 208,20-21-89,57-9337,41-06-51

DRZWI najnowszej generacji
Gerda Star-raty, 210-637
DRZWI przeciwwłamaniowe
Gerda Start, faktura VAT, raty,
20-25-09

53-09-27
53-99-27

KAFELKOWANIE- hydraulika,
53-39-77

USŁUGI GAZOWE

HYDRAULICZNO- gazowe,
miedź, plastik, 45-55-58

KAFELKOWANIE, marmur,
hydraulika, 39-05-32

KAFELKOWANIE- hydraulika,
29-0042

41-51-79

HYDRAULICZNO- gazowe, 5627-29
HYDRAULICZNO- gazowe,
miedź, plastik, 32-01-39

DRZWI antywłamaniowe
Gerda Star, cena konkurencyj
na, 23-78-35 całą dobę
DRZWI antywłamaniowe
z montażem, tanio, 2547-95

24-24-04

Przedmiotem przetargu są następujące sortymenty:

DETEKTYWISTYCZNE, 374311

PORTABLE Fax Sony SFF-101,
53-4445

INNE
REIH.-BUDOWL.

HYDRAULICZNE, ogólne, 2361-77

USŁUGI RÓŻNE

DEZYNSEKCJA, 57-86-02,577242

DRZWI antywłamaniowe ate
stowane, faktury VAT, ceny pro
mocyjne, 29-13-14

ŻALUZMIX- profesjonalne czy
szczenie żaluzji pionowychgwarancja, 20-56-10

ŻALUZJE, 48-75-17

ZŁOM metali kolorowych- stal
nierdzewną, tel. 2442-21

06-06

ELEKTROINSTALATORSTWO,
51-88-30

ŻALUZJE tanio, 51-63-06

WRÓŻENIE, grzecznościowy
57-02-99

DEZYNSEKCJA, 5648-32

HYDRAULICZNE, elektryczne,
awarie, VAT, 23-04-02

ŻALUZJE, 48-75-17

MEBLE dębowe- stare, maho
niowe komody, kredensy, tel.
43-13-80

ZŁOM kolorowy, płatność go
tówką, Kobi", 390-333 w, 30

ELEKTROINSTALACJE, 57-59-

ŻALUZJE, 44-11-92

USA- loteria wizowa, /042/ 5757-07

STEBNÓWKI juki, 4149-05

HYDRAULICZNE, 52-09-48 po
20.00

DRZWI antywłamaniowe, za
mki, drzwi harmonijkowe, tapicerka, karnisze, 4145-92, Politechniczna 9

ELEKTROINSTALACJE, 41-0941

HYDRAULICZNE, nowoczesne,
tradycyjne, VAT, 32-51-62

INSTRUMENTY dęte, stare,
mogą być niesprawne, 43-13-80

PALETY używane EUR, jedno
razowe, 37-38-54

ŻALUZJE producent, Gdy
nia, Wielkopolska 154,22-48-97

• Przygotowanie do klas ,
z wykładowym angielskim
• Szkolenia dla firm i instytucji
• Grupy 6-10 osobowe
Celem szkól ELS-Bell jest zapewnienie naszym
słuchaczom nie tylko najwyższego poziomu
nauczania, ale także stworzenie przyjaznego
otoczenia i kameralnej atmosfery, tak by nauka w
ELS-Bell stała się prawdziwym doświadczeniem
języka i kultury anglosaskiej.
Ludka Kotarska, Head of Schools

ELS

ELS-Bell School of English
(English Language Services)

IANOUACK GDAŃSK-OLIWA, Polanki HO, teL 52 47 81,9-1%
SERMCES GDYNIA, VI LO, Kopernika34, teL22 22 33,16-19

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169wpon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-16.00, fax 46-35-68 całądobę; Gdynia, tel. 20-04-79 wgodz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbląg, tel.lfax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 -16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 -16.00; Starogard Gdański, tel./tax (069) 220-80 w godz. 8.00 -16.00

mm

DZIENNIK BAML

uena netto i siowa - u,yb zi, Lena neuo i siowa w ogioszeniacn aroDnycn uuu HeKiamy: uzienniK aanycKi sroaa + wieczór wyorzeza wya. zwyKie 1,1/zi, uzienniK oanycKi sroaa + wieczór wyorzeza wya. mag. - piąteK i,4ózi
SUPEREKSPRESY na wtorek 13.02.1996 r. przyjmowane są w: Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz. 13.00; Cena netto 1 słowa tylko - 2,88 zł

12 lutego 1996
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MM
PRALKI, 53-43-79

AXION. Otake. inne. bezpłatny
dojazd. 51-73-30

PRALKI, 56-20-21
PRALKI, 56-61-1~1~

7

PRALKI, zmywarki, 41-97-74,
Kuczewski
KRIS- Serwis naprawa,
renowacja, wymiana: chłodni
cze, gastronomiczne, pralniczetransport, 46-25-41

BIAZET, Neptun, UnimorSiesta, Jowisz, Helios- do
jazd bezpłatny. 41-69-66, 41-7101,46-79-45
COLORMAT- Sony- CurtisSanyo- Royal- Funai- SiestaSamsung- Neptun, inne. Telewideoserwis. Trójmiasto, do
jazd bezpłatny, 32-37-30.23-51-

VIDEOFILMOWANIE, "Play
back". 41-59-59

AACHEN, Kolonia mikrobusem
Aartour. 41-78-18

VIDEOFILMOWANIE, 22-38-05

AHS, Elżbietańska 10/11,31-5111, autokarowe- Europa Zacho
dnia, Koln-codziennie

VIDEOFILMOWANIE, 31-63-88
VIDEOFILMOWANIE
32-35-75
yiDEOFILMOWANIE, 47-89-36
VIDEOFILMOWANIE
56-85-19
YIDOEFILMOWANIE, 57-53-32

sprzęgam
TELEWIZORY używane. 32-33-

CURTIS. Royal. inne, bezpłatny
dojazd, 41-83-87
ELEMIS, Funai, inne, bezpłatny
dojazd, 32-97-62

usługi
%A, Sanyo, Sony, Neptun, in
ne. Bezpłatny dojazd, 32-81-69,
25-21-97
AIWA, Sony, inne, bezpłatny do
jazd, 52-31-88
AKAI, Samsung, inne, bezpłatny
dojazd, 56-24-97
ANTENA, 20-84-89, gwarancja
ANTENA, 22-45-05, satelitarne,
telewizyjne, przestrajanie
ANTENY, 20-51-04

ANTEŃY^9M2~
ANTENY najtaniej, 31-81-49

ANTENY RTV- satelitarne,

MAGNETOWIDY naprawa. 6'18-52 Gdynia. Świętojańska 52

TURYSTYKA
I PODRÓŻE

SERWIS!11 Wideonaprawa!"
Gwarancja!!1 Bezpłatny dojazd!!!
53-11-26 (0-90506363 Pogoto
wie!!!)
SONY- Samsung- Sanyo- Ota
ke- Royal- Curtis Specjali
zacja inne, tel. 53-28-99
TELENAPRAWA prze
strajanie. 29 02-33
TELEWIZYJNE, 'adzieckie. pol
skie. 41-20-10
VIDEO- TV- kamery- walkmanyradiomagnetofony- compacty
naprawa
Wrzeszcz,
Grunwaldzka 132 (przy
Jesionowej). 41-35-31

PHZEWOZY

AACHEN, Augsburg i inne mia
sta w Niemczech i Europie przewozy mikrobusami i autobu
sami, Do Niemiec zniżka 10 zl.
Wynajem mikrobusów. Balt-Tur
Sopot. Kościuszki 12, tel. 51-6444
AACHEN, Bremen. Bremerhaven. Berlin. Hamburg, Koln- co
dziennie przewozy- Europoa
Aut Inte Ekspres. 4630-27. (po 20.00 53-71-78,4325-85)

ALASKA, bilety mikrobusowe.
autokarowe, cala Eutopa, Gdy
nia, 20-31-50
ALTOURIST najtańsze co
dzienne przewozy cudzymi
samochodami, autokarami,
mikrobusami. Europa, zniżki.
374-558,374-543,090503996
AUTOCENTRALA najta
niej. Codziennie przewozy samo
chodami, autokarami, mikrobusa
mi- Europa. Narty. 374-406,374664
AUTOKARY, busy zadzwoń
pomożemy wybrać tani. wygodny
przejazd. Europa np: Bremen.
Hamburg, Hannover. Koln, Bonn.
Frankfurt, Stuttgart, Paryż, Benelux... "Sukces" 45-36-65
BANK przejazdów autokaro
wych. bilety lotnicze, wizy. wyna
jem autokarów, Primatour. 20-1342
BANK Przewozów Międzynarodo
wych. Wynajem mikrobusów. Eurotour, 51-28-95
BTU "Maciek", codziennie
przewozy: Bremen. Hamburg, Lubeck, Kieł, Hannover, Koln, Bonn,
Frankfurt, Stuttgart, Monachium,
inne, tel 32-36-80, 37-4448, 090-50-36-29 całodo
bowy

D R U G I URZĄD S K A R B O W Y
W GDYNI

W przypadku niedojścia do skutku licytacji w wyznaczo
nym terminie, następna odbędzie się w dniu 16.02.1996 r.
o godz. 10.00.
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu licytacji
w godz. 9.00-10.00 w Gdyni, ul. Energetyków 7.
Wykaz zajętych ruchomości wywieszony jest na tablicy
ogłoszeń w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdyni, ul. Hut
nicza 25 oraz w Sądzie Rejonowym w Gdyni.
Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania
przyczyn.

Pogrążone w smutku
Córki z Rodzinami

MIKROBUS 50-18-47,51-14-37
MIKROBUSY, 41-24-30
NORD Gdynia, Jana z Kolna
4,20-14-05,20-66-66 Ekspozy
tura: Rajska 6, NOT, pok. 205,
31 -28-61 w 205. Koncesjono
wane linie- Niemcy, Belgia, Ho
landia, Francja. Komfortowe au-

SANATORIA

AUSTRIA!!! Narty -nocleg
ze śniadaniem, skipasem już od
550 zl. lerie- góry i Kaszuby,
wczasy odchudzające Jastrzę
bia Góra- lerie. Tunezja, Maro
ko. narty Francja, Wiochy, ubezpieczenia. Balt-Tour Sopot,
Kościuszki 12,51-64-44
LAST Minutę Tours za
prasza do budynku LOT-u, tel.
46-26-99. Setki ofert, podróże,
wyłącznie lotnicze, wyjazdy
w ostatniej chwili, rewelacyjne
ceny- Najtaniej w Polsce Mau
ritius
NARTY- Wtochy- Dolomity, au
tokarem z Gdańska, apartamen
ty, znakomite warunki. 23.0210.03. (17 dni), cena od 950 zl.
Organizator- Polmar, 41-36-82
NORD: Wczasy zimowe: Au
stria, Francja. Szwajcaria. Sło
wacja, Polska. Ubezpieczenia.
Gdynia, Jana z Kolna 4,20-1405, 20-66-66. Ekspozytura
Gdańsk, Rajska 6, NOT pok.
205,31-28-61 w. 205.

ALERGIA- testy i odczula
nie. Terapia biorezonansowa
aparatem Bicom, tel. 41-68-26
ALERGIA Bicomem, testy,
odczulanie, leczenie. Gdynia,
20-94-61
CHIRURG- plastyk Ewa
Skwiercz, Gdynia, Żwirki i Wigu
ry Przychodnia "Śródmieście",
poniedziałki, czwartki 16.0018.00 tel. domowy 21-61-06 po
20.00
CHOROBY naczyń Prof M.
Frenkner, Sopot, 23 Marca 23,
poniedziałki, środy od 16.00, re
jestracja 51-05-33 cały dzień
GINEKOLOG. Gdynia, 7102-51

NEUROLOG- Niżnikiewicz, Ga
binet Szczecińska 32. Również
wizyty, 56-12-49
OKULISTA Alicja Jettmarkomputerowy dobór szkieł, so
czewki kontaktowe, Wrzeszcz,
ul. Wajdeloty 12/13, codziennie
z wyjątkiem wtorku 15.0018.00,41-65-82
ONKOLOG, Profesor Jacek
Jassem, dr med. Ewa Jassem,
choroby płuc, 32-29-16 do
15.00,32-60-28 po 16.00
PSYCHOTERAPIA, 23-30-45
PSYCHOTERAPIAhipnoterapia (stresy, lęki),
Dr Krystyna Zgirska- psycholog.
Rejestracja: 56-56-46

GINEKOLOGIA Kalinin
grad. zabiegi, 52-08-33

SEKSUOLOG, 41-52-29

GINEKOLOGICZNY ga
binet, testy ciążowe, porady, dr
Glinczewski, 51-33-68

ŻYLAKI odbytu "hemoroidy"- le
czenie nieoperacyjne. Madaliński-internista, 41-63-29

AA Alkmedyk, lecze
nie poalkoholowe,
esperal, 31-89-53, 2068-16, 0-90-50-81-15
ACHILLES- odtruwanie poalkoholowe, esperal, 53-69-86
ALKMED,51-97-64-Stefano
wicz, leczenie poalkoholo
we, odtruwanie. Esperal.
Trójmiasto-dojazd bezpłatny.
CHIRURG 525 866
LARYNGOLOG, Łakomy, 3947-40
LARYNGOLOG 41 32^
LEKARZ Domowy Interni
sta- EKG, pediatra,
neurolog, 31-89-53,
20-68-16, 0-90-50-8115
WYJAZDOWA Pomoc Lekar
ska, dzieci, dorośli, EKG, 53-6986,51-65-97,56-27-40

GABINETY LEKARSKIE
MEL8SPEGML.
GABINET
okulistyczny,
Wrzeszcz, Grunwaldzka 40.
Optyk. Czynny 15.30- 17.30.
Rejestracja telefoniczna: 41-3588 (11.00- 18.00). Specjaliści
chorób oczu: Anna Świetlikowska: wtorek, czwartek; Anna
Świca- Gardzilewicz: poniedzia
łek, środa; Urszula Stodolska-

Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w Turku

poszukuje statego
kontrahenta
w zakresie
sprzedaży mleka
w proszku
pełnego
i odtłuszczonego
na eksport,
jak również na kraj.

tel./fa* (0-63) 42-37-47 wew. 265

STOMATOLOGICZNE
GDAŃSK, Al. Zwycięstwa 43,
Centrum Stomatolo
giczne Vis- Dent specja
liści chirurgii, ortodoncji,
protetyki, laseroterapie, narko
za!!! 41-92-96,41-85-04

APARATY Słuchowe, Gabinet
Korekcji Słuchu i Mowy "Logo".
Gdańsk, Kartuska 245B, 32418710.00-15.00

LOMBARD- Komis RTV, samo
chody, komputery, Sopot, Podjazd 7,51-71-18
LOMBARD niski procent,
Morena ul. Marusarzówny 2/38
tel. 48-70-15'wew. 51

GEERS Aparaty słu
chowe, bezpłatne badanie
słuchu, dopasowanie wielu ty
pów nowoczesnych aparatów,
serwis, raty, Gdańsk, Powrożnicza 19/20,31-11-49

LOMBARD Obłuże. Unruga
56,25-24-59
LOMBARD samochody,
RTV, ztoto, Gdańsk, Koło
brzeska 39F, 53-04-68

LASEROTERAPiA, 53-19-87
UZDROWICIEL bioener
goterapeuta, Gdynia, 3 Maja 21

LOMBARD samochody,
RTV, ztoto, Sopot, Niepod
ległości 743,51j1H0_
SUPERLOMBARD War
szawska 64,20-24-01

GDAŃSK, Pańska naprzeciw
Hali Targowej Curodental
(8.00- 20.00) również nie
dziele zachowawcza protety
ka, chirurgia, paradontologia,
GDANSK, ul. Długa 67/68,
Dens- Prywatny Gabinet Denty
styczny, codziennie (8.0020.00), soboty (8.00- 14.00), re
jestracja 31-12-58

AHU Lombard- Gdynia,
Morska 167,29-74-52
AKROS- pożyczki pod samo
chody. 090-52-15-19,29-7058. nieruchomości 09050-45-14,61-16-66,61-16-43,
61-16-51

MATRYMONIALNE

GDYNIA- Chylonia, Dom Towa
rowy parter, Asdent
specjaliści ortodoncji, stomatolo
gii ogólnej, protetyki, chirurgii,
23-62-17 w, 186

BYŁY hotel "Monopol", 46-31-57

BURO "Julia", 47-87-49, naj
więcej ofert

STOMATOLOGIA, 5H15-38,
51-38-88 narkoza

DWORZEC Główny PKP, sobo
ty do 14.00,46-33-42

RUDY Kot- wieczorki- piątek,
niedziela 17.00, "Ania"

Firma kupi prasę mimośrodową
lub korbową, pionową, ramową,
jednostojakową
siła nacisku 50 - 80 Mp
skok regulowany 10 - 150 mm
częstotliwość uderzeń ok. 100/min.
_

Tel. 37 27 50 FAX 37 26 31
Z głębokim bólem zawiadamiamy, że w dniu 8 lutego 1996 r.
odszedł od nas nasz ukochany Mąż, Tatuś i Dziadek
śt p.

ALEKSANDER GIERJATOWICZ
żył 88 lat

Msza święta żałobna odbędzie się dnia 13 lutego 1996 r. o godz. 12.00
w kościele Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redlowie, ul. Redłowska 75.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.30 na cmentarzu Witomińskim.

Serdeczne podziękowania wszystkim,

Pogrążona w smutku
,

Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 4 lutego 1996 r. zmarł
ś. fp.

w ostatniej drodze Mego Ukochanego Męża
i Naszego Kochanego Ojca

mgr inż. arch.

STANISŁAW SZUKALSKI

STANISŁAWA
SĄSIADKA

Pogrążona w smutku
Rodzina

były Architekt Miasta Rumi.

składają
Żona i Synowie.

Łączymy się w bólu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 lutego 1996 r.
odszedł nasz ukochany Mąż i Ojciec

z Anią, Witkiem

ś.#p.

Dyrektorowi
mgr. inż

ADWOKAT
żył lat 66

MATKI

Żona, Córka i Syn

3

Koleżance MARYSI KOSTCE
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

o czym zawiadamia pogrążona w smutku
Rodzina.

Serdeczne podziękowania wszystkim osobom
a w szczególności delegacjom rzemieślników

drogiej nam

PZHGP Chorzów i innym. Przyjaciołom

mgr inż. arch. MARIAN ROSPOND
długoletni Pracownik Biura Projektów Kolejowych w Gdańsku

składają
Koleżanki i Koledzy
z klasy wraz z Wychowawczynią.

o godz. 14.00,

o tragicznej śmierci w Tatrach

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 7 lutego 1996 roku zmarł nagle

OJCA

z domu PAWLICKA

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 12 lutego 1996 r.
w kościele Garnizonowym św. Jerzego w Sopocie o. godz. 8.30.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na cmentarzu Srebrzysko

Głębokim smutkiem ogarnęła nas wiadomość

składają
Koleżanki i Koledzy
z "Insan" Sp. z o.o.

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Komunalnym Dębica w Elblągu.

Rodzeństwo

ELŻBIETA WINOGRADOW

ALEKSANDROWI RYNDUCHOWI
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

FRANCISZEK BOGUCKI

tp.

Rodzinie Zmarłego wyrazy serdecznego współczucia
składają
Burmistrz Miasta
oraz
Pracownicy Urzędu Miasta Rumi.

!65

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 12 lutego 1996 r.
o godz. 11.00 w kościele Wszystkich Świętych w Elblągu.

;

LOMBARD, Rumia Dworzec
"PKP", 28-59-44

którzy łączyli się z nami w smutku i uczestniczyli

i Maćkiem.

CZESŁAWA
SZUKALSKIEGO

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 4 lutego 1996 r. zmarła

Jego Najbliższym wyrazy szczerego współczucia
składają
J9S3

Kierownictwo, Rada Pracownica, Komisja Wydziałowa NSZZ
„Solidarność" i wszyscy Pracownicy Biura.

CZESŁAWIE I HENRYKOWI PIETRUSZCZYKOM
wyrazy współczucia

KRYSTYNA
NOWAKOWSKA

oraz Bliskim biorącym udział w ostatniej drodze
naszego ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

z powodu śmierci

długoletni Pracownik ZETO Gdynia

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie
składają
Grono Pedagogiczne
oraz Koleżanki i Koledzy.

TRANSPLANTACJA włosów
"Intramed" 70-58/ 47-69-01

JUPIT. Węglarska 6/7,31-26-92

1KNE

(0-63) 78-40-07

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 lutego 1996 r.
zmarła nasza kochana Mama, Babcia i Prababcia

słuchaczki I roku Policealnego Studium
Zawodowego Turystyki
Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie.

OSTEO-MED, diagnostyka
osteoporozy, tel, 32-24-28

pod numerem telefonu:

Wszystkim Krewnym, Przyjaciołom, Sąsiadom
az Komendzie Portu Wojennego w Gdyni i Gdyńskiemu
KOR uczestniczącym w ceremonii pogrzebowej

KATARZYNY
TULISZEWSKIEJ

NORD-MEDICAUSG.5l¥

(0-63) 78-54-10 wew. 362

żył 63 lata

987

GINEKOLOGICZNY, GdańskWrzeszcz, Pestalozziego 17, re
jestracja 41-93-17 po 17.00

Prosimy o kontakt

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 lutego 1996 r.
(wtorek) o godz. 12.30 na cmentarzu Łostowicę.

Rada Pedagogiczna,
Rada Szkoły, Samorząd
Uczniowski I Liceum
Ogólnokształcącego w Gdyni.

27951

LOGOPEDA, 53-24-14

MARIAN PASZKOWSKI

tp.

gorące podziękowania składa
Rodzina

LARYNGOLOG, 29-75-74

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 9 lutego 1996 r
zmarł nasz najukochańszy Tatuś, Teść i Dziadek

Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłej.

ś.

1

Zapraszamy do współpracy.

JOANNA WILLAMOWICZ

or

MIKROBUS'50-14-24,51-28-95

[ WCZASY, WYCIECZKI

Zamówienia prosimy kierować pod adresem:
Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji
ul. S. Wiśniewskiego 13
81-335 Gdynia
Centrala:
20-99-51,52
Sekretariat tel ,/fax
20-16-23
Dział Marketingu/Zaopatrzenia 28-54-55,20-16-49

Dnia 4 lutego 1996 r. zmarła tragicznie nasza
niezapomniana Uczennica i Koleżanka
ś.

MIKROBUS, 57-57-52

IRYDOLOG określi stan zdro
wia, 57-95-78

posiada wolne moce przerobowe w zakresie:

Kapitan Żeglugi Wielkiej

27989

MIKROBUS, 29-34-08

INTERNIŚCI wizyty, 5342-59

- cięcie blach
- grubość do 8 mm, długość do 2500 mm,
- cięcie profili
nożyce NU - 13,
- tłoczenie na prasach korbowych
i hydraulicznych
- nacisk do 10 - 63 t
- zaginanie
- krawędziarka KM-4
- obróbka skrawaniem
- prace tokarskie, frezerskie
- obróbka ślusarsko-spawalnicza i zgrzewanie punktowe
(szeroka gama narzędzi oraz spawanie elektryczne i w osłonie CO2).
- dokonujemy rewizji i napraw transformatorów energetycznych do 400 KVA

ZBIGNIEW TYCHOTA
Pogrzeb odbędzie się w dniu 13 lutego 1996 r.
o godz. 13.00 na cmentarzu Gdynia-Witomino,

MIKROBUS, 0-69 31-54-01
MIKROBUS, 23-87-14

INTERNISTA wizyty, 41
32-41,24-89-87

81-335 Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 13

KOMORNIK SKARBOWY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 7 lutego 1996 r.
zmarł nasz najukochańszy Tatuś, Teść i Dziadek

EST- wynajem autokarów,
przejazdy autokarowe- Niem
cy, 31-55-25, Brama Wyżyn
na (siedziba PTTK). Biuro
Brokerów, 46-20-46 (siedziba
NOT). Falcon Centrum Han
dlowe Zaspa 46-54-52.
Panda- Tczew, (069)

ROKITRANS nowa siedzi
ba, Zaspa, Hynka 2A, pawilon
obok kolejki, 56-94-95, przewo
zy- Europa, wynajem autoka
rów, mikrobusów.

Przedsiębiorstwo Automatyki
i Telekomunikacji

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE DNIA:

15.02.1996 r. o godz. 10.00 w Gdyni przy ul. Ener
getyków 7 odbędzie się publiczna licytacja zajętej
hali produkcyjnej RUHLAND i pozostałych
przedmiotów, stanowiących własność "BUDWENT"
sp. z o.o., Gdynia, ul. Energetyków 7 na rzecz Skar
bu Państwa i ZUS.

CENTRUM informacji
przejazdów autokarowych Biuro
Brokerów Dom Technika, 46-20-

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie

MATKI

składają

JOZEFA
KUSTUSZA

,

Przyjaciele.

Zarząd oraz Pracownicy ZETO Gdynia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 7 lutego 1996 r. zmarł nagle nasz Przyjaciel

Koleżance

KRYSTYNIE WIŚNIEWSKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MARIAIU ROSPOND

M

składają
Dyrekcja i Pracownicy firmy Metalzbyt Gdańsk.
składa
Rodzina

Łączymy się w smutku
z Żoną Alicją i całą Rodziną.
Zespół Przyjaciół

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169wpon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-16.00, fax 46-35-68 catą dobę; Gdynia, tet. 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00;
Elbląg, tet./fax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 -16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 -16.00; "

Pogrzeb odbędzie się dnia 12 lutego 1996 r.
o goflz. 15.00 na cmentarzu Łostowicę.

r, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
- ' ' i, tel./fax (069) 220-80 w godz. 8.00 -16.00

i
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Snowbord

Mistrzostwa świata w biathlonie

Złoto w sztafetach dla Niemek i Rosian
Sobotnio-niedzielnymi
biegami sztafetowymi za
kończyły się w niemieckim
Ruhpołding mistrzostwa
świata w biathlonie. Takie
w tych próbach Polkom i Po
lakom nie udało się wedrzeć
de grona medalistów. Ze
złota radowały się w sobotę
Niemki, a w niedzielę Rosja
nie.
Rywalizacja w kobiecej
sztafecie 4 x 7,5 km przebie
gała pod zdecydowane dyk
tando bardzo dobrze biegną
cych i strzelających Niemek.
Starały się im początkowo do
równać Francuzki, ale na
dwóch ostatnich zmianach
kiepsko strzelały i musiały za
ciekle bronić drugiego miejsca
przed atakami Ukrainek i Nor
weżek, co im się w końcu uda
ło. Polki zajęły dopiero 13
miejsce. To już klęska, na któ
rą z początku nie zanosiło się,
gdyż biegnąca na pierwszej
zmianie Agata Suszka przy
biegła na 5. miejscu. Jak poda
je PAP, dramat biało-czerwonych rozpoczął się na drugiej
zmianie, na której Anna Stera
pogrzebała wszelkie szanse na
niezły wynik. Biegła i strzela
ła beznadziejnie, przybywając
na 12. pozycji ze sporą stratą
do rywalek.
Wyniki kobiecej sztafety: 1.
Niemcy - 1:33.59,8 (0 karnych
rund); 2. Francja - 1:36.44,8
(3); 3. Ukraina - 1:36.48,1.
(1),1; 4. Norwegia - 1:36.58,1
(2): 5. Rosja - 1:37.10,7 (1); 6.
Białoruś - 1:37.59,7 (0)... 13.
Polska - 1:42.39,9(2).
W męskiej sztafecie 4 x 7,5
km, kończącej mistrzostwa,
widowisko było porywające.
Na początku, dzięki bardzo do
brej postawie Wiesława Zie
mianina, do walki włączyli się

We włoskim kurorcie Ma
donna di Campiglio złoty medal
8. mistrzostw Europy ISF
w snowboardzie wywalczyła
w slalomie równoległym 17-letnia Jagna Marczułajtis (RMF
Satila Red Buli Zakopane).
- Jeszcze nie mogę uwierzyć
w ten sukces. To jest jak piękny
sen... powiedziała po dekoracji
Jagna Marczułajtis z Zakopane
go, która jeździ na snowboar
dzie od niespełna półtora roku.
O medale walczyło w nie
dzielę osiem zawodniczek wy
łonionych drogą eliminacji spo
śród blisko 80. W finale rywal
ką Polki była Francuzka, Elodie
Vaufrey. Po pierwszym przejeź
dzie Marczułajtis miała stratę
0,34 sek. W drugim zdołała od
robić, zdobywając złoty medal.
Sukces Polki cieszy tym bar
dziej, że snowbord szybko się
rozwija i ma szanse włączenia
do programu zimowych igrzysk
olimpijskich.
(sus\

Wiele doskonałych wyni
ków uzyskali w miniony week
end lekkoatleci startujący
w halowych mityngach. W Bir
mingham wspaniale zaprezen
towała się mistrzyni świata ze
Stuttgartu - 1993 (na 800 m),
Maria Mutola (Mozambik),
która czasem 2:32.08 poprawi
ła rekord świata pod dachem
na dystansie 1000 m (poprzed
ni wynosił 2:34.80). Podobne
go wyczynu dokonał w Reno
(USA) mistrz świata z Goeteborgu - 1995 (na 100 m), Donovan Bailey (Kanada), które
mu w sprincie na 50 m zmie
rzono 5.56 (dotychczasowy re
kord - 5.61).
W Birmingham wyróżnili
się także: Ashia Hansen (W.
Brytania) - 14.58 w trójskoku
oraz Darnell Hall (USA) 45.99 na 400 m, Moses Kiptanui (Kenia) - 7:38.60 na 3000
m i Steve Smith (W. Brytania)
- 2.36 wzwyż. W Reno z do
brej strony pokazali się ponad
to: Gwen Torrence - 6.07 na 50

m i Jackie Joyner-Kersee 6.73 na 50 m ppł. oraz Mark
Crear - 6.48 na 60 m, Dave
Dopek - 20.73 na 200
m i Brandon Rock (wszyscy
USA)-1:46.81.
Zawody w Madrycie przy
niosły doskonałe wyniki Courtneya Hawkinsa (USA) - 7.47
na 60 m ppt. i Yoelvisa Quesady (Kuba) - 17.40 w trójskoku.
Merlene Ottey (Jamajka) prze
biegła 60 m w 7.10, lvan Pedroso (Kuba) skoczył w dal
8.43, a Maksim Tarasów (Ro
sja) o tyczce 5.81.
W Dortmundzie Heike
Drechsler (Niemcy) uzyskała
6.92 w dal, a jej rodak Tim Lobinger ustanowił rekord swego
kraju w tyczce - 5.81. Nato
miast w Amstadt w konkursie
skoku wzwyż triumfował Javier Sotomayor (Kuba) - 2.36;
Artur Partyka był piąty - 2.24.
Wśród pań najlepsze okazały
się Alina Astafei (Niemcy)
i Stefka Kostadinowa (Bułga
ria) - obie po 2.02.
(gj

Chomontek lepszy od Maradony
Rekord Guinnessa pobity
Fot. PAPICAF

Aleksiej Kobieliew pieczętuje zwycięstwo biathlonowej sztafety Rosji.
Polacy. Ziemianin kończył
swoją zmianę na trzeciej pozy
cji tuż za Norwegiem i tylko 15
sekund za prowadzącym Ro
sjaninem. Na drugiej zmianie
Tomasz Sikora utrzymywał się
w czołówce, kończąc swój bieg
na czwartym miejscu. Potem,

mimo dzielnej postawy młodego Wojciecha Kozuba, Polska
spadla na 6 miejsce, a na ostat
nich 7,5 km Jana Ziemianina
po zażartej walce wyprzedził
Fin i biało-czerwoni musieli
się ostatecznie zadowolić siód
mym miejscem. Wygrali Ro

sjanie, a srebro po emocjonują
cej walce z Białorusią zdobyli
Niemcy.
Wyniki męskiej sztafety: 1.
Rosja - 1:19.50,8 (0 karnych
rund); 2. Niemcy - 1:20.50.9
(1); 3. Białoruś - 1:21.05,9 (0);
4. Norwegia - 1:21.32,6 (0); 5.

Francja - 1:22.21,0 (0); 6. Fin
landia - 1:22.42,7 (1); 7. Pol
ska - 1:22.51,5.
Walkę sztafet obserwowała
duża rzesza kibiców, zadowo
lonych z postawy biathlonistek
i biathlonistów niemieckich.

(Paw)

MŚ alpejczyków w Sierra Nevada rozpoczęte

Mamut uczy pokory

Z rocznym poślizgiem

Małysz, ale i on nie wytrzymał
ciśnienia całego konkursu.
W pierwszej serii Polak wylą
dował na 175 metrze, co dało
mu piątą lokatę. Potem jednak
ze skoku na skok obsuwał się
w klasyfikacji i ostatecznie za
jął 14 miejsce.
23-letni Goldberger nigdy
przedtem nie zdobył złotego
medalu igrzysk olimpijskich
lub mistrzostw świata. Teraz
ma wreszcie medal adekwatny
do noszonego przez siebie na
zwiska. - To mój skromny
wkład, uświetniający jubileusz
1000-lecia Austrii - powiedział
po konkursie uszczęśliwiony
nowy mistrz świata w lotach.
Wyniki: 1. Goldberger
738,1 pkt.; 2. Ahonen 734,2; 3.
Urban 701,7; 4. Jens Weissflog (Niemcy) 696,3; 5. Christof Duffner (Niemcy) 686,0;
6. Ari-Pekka Nikkola (Finlan
dia) 684,6; 7. Espen Bredesen
(Norwegia) 671,2; 8. Eirik Halvorsen (Norwegia) 668,6; 9.
Jakub Suchacek (Czechy)
655,2; 10. Jinya Nishikata (Ja
ponia) 653,3; ... 14. Adam Ma
łysz 650,6;... 32.Wojciech Sku
pień 519,8.

Wczoraj w Sierra Nevada odbyła się ceremonia otwarcia
24. Mistrzostw Świata w Narciarstwie Alpejskim. Honory
gospodarza pełnił król Hiszpanii, Juan Carlos. Impreza ta
miała się odbyć już w zeszłym roku, ale z powodu braku
śniegu została przełoiona.
Mistrzostwa będą miały re Andrzeja Bachledy i w tym se
kordową obsadę. Organi zonie reprezentuje nasz kraj
w zawodach pucharu świata.
zatorzy otrzymali zgłoszenia aż
z 51. krajów. Po raz pierwszy Kilka razy zmieści! się
na trasach zjazdowych pokażą w pierwszej trzydziestce.
się tak egzotyczne dla sportu
Na żadne większe sukcesy
narciarskiego reprezentacje, liczyć jednak raczej nie może
my. W konkurencjach żeńskich
jak : Armenii, Maroka, RPA
i Urugwaju, ale także Islandii, wszystko powinno rozegrać się
Rumunii i Ukrainy. Najlicz w rywalizacji klanami alpejek
niejszą ekipę zgłosili Włosi niemieckich z austriackimi.
Być może włączy się któraś
ich reprezentacja liczy 54 star
tujące osoby, Austriacy i Ame z Włoszek.
rykanie zgłosili do startu po 45
Więcej niewiadomych bę
osób, Szwajcarzy - 37.
dzie w konkurencjach męskich.
Polskę reprezentować będą W zjeździe faworytem jest
dwie zawodniczki i czterech Francuz Luc Alphand, w super
zawodników . Anna Kraciuk
gigancie Guenther Mader
i Magdalena Stoch wystartują z Austrii, w gigancie Szwajcar
Michael
von Gruenigen, który
w slalomie specjalnym i gigan
cie. Nie wiadomo jeszcze jakie w sobotę po raz piąty wygrał tę
konkurencje obsadzą: Jakub konkurencję w Hinterstoder,
Malczewski, Marcin Szafrań w slalomie specjalnym Włoch
ski, Robert Zubek i Stephane Alberto Tomba, a w kombina
Exertier. Najbardziej liczymy cji Marc Girardelli z Luksem
na tego ostatniego. Francuz ma
burga. Po kontuzji do formy
poskie obywatelstwo, jako zięć powraca też aktualny lider kla

^ Jordan... zamyka dziesiątkę
Ilu zawodników w historii NBA zdobyło ponad 10 tys.
punktów? Okazuje się, że aż 197, z czego 39 występuje
obecnie. Nie wydaje się, by w najbliższym okresie ktoś
mógł wyprzedzić lidera listy superstrzelców, Kareema Abdul-Jabbara (rzucił 38 387 pkt.), który na swą pozycję
pracował aż 20 sezonów (1969-89).
Korzystając z krótkiej prze
rwy w rozgrywkach (związa
nej z meczem Wschód - Za
chód) przedstawiamy aktualną
tabelę czołowych snajperów
NBA, obejmującą ich dokona
nia do początku lutego br.
Znajduje się na niej 12 zawod
ników (dokładnie połowa!),
którzy wystąpią w spotkaniu
gwiazd w San Antonio.
Po kilkunastomiesięcznej
przerwie w grze i powrocie na
parkiet 33-letni Michael Jor
dan zapewni! sobie pierwszą
lokatę w tabeli - 23 445 pkt.
w 731 meczach. W zestawie
niu ALL TIME siedmiokrotny
król strzelców ligi zajmuje jed
nak „dopiero" dziesiąte miej
sce. Zauważmy przy tym, że
pomimo znakomitej ostatnio
dyspozycji jego niewiarygod
nie wysoka średnia w całej ka
rierze nieco się obniżyła
(z 32,30 do 32,07). I tak jest
najwyższa w dziejach; 30 pkt.
przekroczył bowiem jeszcze
tylko Wilt Chamberlain 30,07 pkt.
Oprócz „Aira" jeszcze 8
graczy legitymuje się przecięt
ną ponad 20 pkt.; podobnie jak
w bieżących rozgrywkach sku
tecznością najbardziej imponu
ją: Karl Malone - 26,08 oraz
David Robinson - 25,68 i Hakeem Olajuwon - 24,15. Przez

Mutola 2:32.08
Bailey 5.56

W Starogardzie pod patronatem „Dziennika"

Loty nad Bad Mitłerndorfem

Austriak Andreas Goldberger zdobył na skoczni Kulm
w Bad Mitterndorf tytuł mi
strza świata w lotach narciar
skich. Srebrnym medalistą zo
stał Fin Janne Ahonen, a brą
zowym Słoweniec Franc
Urban. Z Polaków najlepiej
spisywał się Adam Małysz,
sklasyfikowany po czterech se
riach na 14 miejscu.
Mamucie skocznie są bez
wględne. Najmniejszy błąd
sprawia, że skoczek ląduje na
buli i ma konkurs z głowy, mó
wił przed mistrzostwami trener
Polaków. Paweł Mikeska. Sło
wa te okazały się prorocze dla
jego podopiecznych. Marek
Gwóźdź i Łukasz Kruczek wy
lądowali w pierwszej serii sko
ków punktowanych o kilka
dziesiąt metrów bliżej od naj
lepszych i nie zakwalifikowali
się do grona 35 skoczków do
puszczonych do dalszej rywali
zacji. Wojciech Skupień skakał
na miarę swoich aktualnych
możliwości i umiejętności. Za
kwalifikował się do całego
konkursu, ale dalej nic już nie
zdziałał (zajął 32 miejsce).
Najlepiej z naszych reprezentatów spisywał się Adam

Jagna
pierwsza
na desce

Halowe rekordy lekkoatletów

pół sezonu największy awans
w tabeli ALL TIME zanotował
Mitch Richmond, który z po
zycji 139 przesunął się na 109.
Wszystko dzięki doskonałej
postawie w rozegranych dotąd
przez Sacramento Kings 43
spotkaniach (średnia 23,2
pkt.).
Odnotujmy też powroty do
NBA zawodników, którzy nie
grali w poprzednim sezonie.
Najbardziej spektakularny (po
4,5 latach przerwy!) dotyczy
oczywiście osoby Magica
Johnsona. Pojawili się też zno
wu: Eddie A. Johnson (przez
rok przebywał w Europie)
i Alvin Robertson, którego na
skutek ciężkiej kontuzji nie
widzieliśmy na boisku przez
dwa lata.
Obok tabela z osiągnięciami
najlepszych strzelców NBA
(na przestrzeni całej kariery
w sesji zasadniczej), występu
jących w sezonie 1995/96. Po
dajemy kolejno: miejsce na li
ście, pozycję w tabeli wszech
czasów, imię i nazwisko za
wodnika, klub, rok urodzenia
i wzrost oriz liczbę rozegra
nych spotkań przeciętną pkt.
w jednym meczu, liczbę punk
tów w karierze i okres gry
w NBA.

Włodzimierz Szymański

Najlepsi snajperzy NBA
(występujący w sezonie 1995/96)
1.(10) Michael Jordan (Chicago), 1963,1.98
2. (13) Robert Parish (Charlotte), 1953,2.16
3. (14) Karl Malone (Utah), 1963,2.06
4. (17) Hakeem Olajuwon (Houston), 1963,2.13
5. (22) Charles Barkley (Phoenix), 1963,1.98
6. (24) Clyde Drexler (Houston), 1962,2.01
7. (29) Patrick Ewing (New York), 1962,2.13
8. (38) Eddie A. Johnson (Indiana), 1959,2.01
9. (44) Terry Cummings (Milwaukee), 1961,2.05
10. (48) Magie Johnson (LA Lakers), 1959,2.06
11. (50) Jeff Malone (Philadelphia), 1961,1.93
12. (59) Buck Williams (Portland), 1960,2.03
13. (65) Dale Ellis (Denver), 1960,2.01
14. (71) Chris Mullin (Golden State), 1963,2.01
15. (72) James Edwards (Chicago), 1955,2.16
16. (81) Otis Thorpe (Detroit), 1962,2.08
17. (83) Byron Scott (Vancouver),1961,1.93
18. (89) Derek Harper (New York), 1961,1.93
19. (97) Joe Dumars (Detroit), 1963,1.90
20. (99) Ricky Pierce (Indiana), 1959,1.93
21. (100) Reggie Miller (Indiana), 1965,2.01
22. (101) David Robinson (San Antonio), 1965,2.16
23. (108) John Stockton (Utah), 1962,1.85
24. (109) Mitch Richmond (Sacramento), 1965,1.96
25. (113) Chuck Person (San Antonio), 1964,2.03
26. (121) Sam Perkins (Seattle), 1961,2.06
27. (123) Wayman Tisdale (Phoenix), 1964,2.05
28. (131) Kevin Willis (Miami), 1962,2.13
29. (134) Scottie Pippen (Chicago), 1965,2.01
30. (143) Herb Williams (New York), 1958,2.10
31. (145) Terry Porter (Minnesota), 1963,1.90
32. (153) Detlef Schrempf (Seattle), 1963.2.08
33. (158) Jeff Horaacek (Utah), 1963.1.93
34. (162) Ron Harper (Chicago), 1964,1.98
35. (170) Hersey Hawkins (Seattle), 1966,1.90
36. (171) Alvin Robertson (Toronto), 1962,1.93
37. (174) Kevin Johnson (Phoenix), 1966,1.85
38. (188) Jerome Kersey (Golden State). 1962,2.01
39. (189) Glen Rice (Charlotte), 1967,2.03

731
1532
863
876
858
941
801
1052
953
879
898
1157
922
699
1151
917
959
976
796
838
688
518
945
562
756
894
764
83(1
676
1018
802
807
754
654
612
748
578
872
520

32,07
14,98
26,08
24,15
23,33
20,79
23,75
17,17
1856
19,71
19,15
13,68
16,82
2127
12,86
15.60
14,82
14,24
16,88
15,97
19,44
25,68
1355
22,73
16,70
13,84
16,09
1451
17,72
1155
14,63
14,17
14,89
17,04
1753
1428
1831
11,79
19,61

23445
22 946
22505
21152
20014
19560
19 020
18062
17686
17328
17200
15824
15511
14 871
14 803
14 308
14215
13 903
13437
13379
13377
13302
12803
12774
12 622
12373
12294
12045
11977
11757
11730
11439
11229
11143
10727
10 679
10585
10 285
10198

(84-96)
(76-96)
(85-96)
(84-96)
(84-96)
(83-96)
(85-96)
(81-%)
(82-96)
(79-96)
(83-96)
(81-96)
(83-96)
(85-96)
(77-96)
(84-96)
(83-96)
(83-96)
(85-96)
(82-96)
(87-96)
(89-96)
(84-96)
(88-96)
(86-%)
(84-96)
(85-96)
(84-96)
(87-96)
(81-96)
'85-96)
(85-96)
(86-96)
(86-96)
(88-%)
(84-%)
(87-96)
(84-96)
(89-96)

syfikacji generalnej PS, Nor
weg Lasse Kjus, który w Hin
terstoder był szósty. Jak w każ
dych mistrzostwach spodzie
wamy się wielu niespodzianek.
Zatem od dzisiaj kibiców tej
dyscypliny czeka wiele emocji.
Oto program zawodów: Po
niedziałek (12.02) - supergi
gant kobiet, godz. 11.30; Wto
rek (13.02) - supergigant męż
czyzn, 11.30; Piątek (16.02) bieg zajzdowy kobiet do kom
binacji, 11.30; Sobota (17.02) bieg zjazdowy mężczyzn,
11.30; Niedziela (18.02) - bieg
zjazdowy kobiet, 11.30; Ponie
działek (19.02) - slalom spe
cjalny kobiet do kombinacji,
10.00 i 13.00 - bieg zjazdowy
mężczyzn do kombinacji 11.30; Wtorek (20.02) - slalom
specjalny mężczyzn do kombi
nacji, 10.00 i 13.00; Czwartek
(22.02) - slalom gigant kobiet,
9.30 i 13.00; Piątek (23.02) slalom gigant mężczyzn, 9.30
i 13.00; Sobota (24.02) - sla
lom specjalny kobiet, 9.30 i
13.00; Niedziela (25.02) - sla
lom specjalny mężczyzn, 9.30
i 13.00 - zakończenie mi
strzostw, 14.30.
frnijl

Łyżwy szybkie

Wasilewska
bezkonkurencyjna
Ewa Wasilewska bezapela
cyjnie wygrała wielobojowe
mistrzostwa Polski w łyżwiar
stwie szybkim.
W klasyfikacji wielobojowej Wasilewska wyprzedziła
koleżankę klubową Maję UfelBuczyńską oraz Anetę Ronek
(Pilica Tomaszów).

W sobotę ponad 150 starogardzian było
świadkami pobicia rekordu Guinnessa
w podbijaniu piłki głowg, przez znanego
żonglera piłkarskiego, Janusza Chomontka.
W ciągu 1 godziny i 18 minut podbił on pił
kę ponad 13 tysięcy razy. Poprzedni rekord
należał do Diego Maradony i był gorszy o 6
tys. odbić.
Nad prawidłowym przebiegiem imprezy
czuwało trzech sędziów piłkarskich, a całość
wydarzenia rejestrowana była na taśmie wideo.
Dopiero po zweryfikowaniu obliczeń sędziow
skich z nagraniem, znany będzie dokładny wy
nik.
Dotychczasowy rekord Guinnessa w podbija
niu piłki głową wynosił 7 tys. odbić i ustanowio
ny został przez Diego Maradonę. Po zatwierdze
niu przez Fundację Guinnessa rekordu Janusza
Chomontka otrzyma on, oprócz okolicznościo
wego dyplomu i medalu, honorarium w wysoko
ści 5 tys. funtów i bilet na trzytygodniową wy
cieczkę do Wielkiej Brytanii.
Imprezę wspomógł finansowo prezydent Sta
rogardu Gd. Paweł Głuch, a patronował jej
„Dziennik Bałtycki".

Po ustanowieniu nowego rekordu Janusz Chomontek stwierdzi!•
Że najtrudniej było dotrwać do pierwszych 7 tysięcy.

' Fol . Tomasz Konopacki

Tenis stołowy:
AIS AWF Gdańsk- San 387

Tenis stołowy

Katastrofa...

Przykrą niespodziankę spra
wili tenisiści stołowi AZS
AWF Hanimex
Vivitar
Gdańsk. Akademicy, którzy
w tegorocznym sezonie mieli
spore apetyty na mistrzostwo
Polski przegrali w fatalnym
stylu ze słabym Sanem Poznań
3:7. Tym razem zawiedli prak
tycznie wszyscy zawodnicy,
chociaż Leszek Kucharski
w swojej drugiej gTze singlo
wej wyraźnie się nie wysilał.
Ale czy musiał, kiedy mecz był
już przegrany.
Wyniki poszczególnych gier:
Kucharski - Mroziński 2:0 (15,
6); Zakryś - Korus 1:2 (-15,20,
-15); Kich - Gudilkin 1:2 (13, 15, -17); Stopiński - Tomicki
0:2 (-18, -16); Kucharski/Stopiński - Mroziński/Korus 1:2
(15, -16, -18); Kich/Zakryś Gudilkin/Tomicki 2:0 (16, 14);
Kich - Mroziński 0:2 (-15, -16);
Skubiszewski - Korus 1:2 (-21,
17, -19); Kucharski - Gudilkin
0:2 (-12, -19); Zakryś - Tomicki
2:0(19, 16).
Niewiele dobrego można na
pisać o postawie akademików,
którym najwyraźniej nie wyszła
na dobre ponaddwutygodniowa
przerwa.
Trener Waldemar Moska
próbował różnych wariantów,

aby zmienić niekorzystny dla
akademików wynik po czterech
grach deblowych (1:3).
Nie powiodło się jednak roz
bicie standardowych debli aka
demików i wprowadzenie Wi
tolda Skubiszewskiego za Pawła
Stopińskiego.
Zatracił sporo ze swojej wa
leczności zwłaszcza Dariusz
Kich. Przeprowadzka na pierw
szy stół na razie mu nie służy.
Nie potrafił się skupić na grze,
w pojedynku przeciwko Romu
aldowi Mrozińskiemu w drugim
secie przy stanie 16:12 dla ry
wala złamał nawet rakietkę.
Pozostałe wyniki: Karpaty
Krosno - Baildon Katowice 4:6,
Nordis Zielona Góra - Farm Frites Lębork 5:5, AZS Gliwice Piaseczno 4:6, Stal Stocznia
Szczecin - MKS Łódź 9:1.
1. Baildon
24:2 92-38
2. Nordis
22:4 93-37
3. AZS Gdańsk 18:6 71-59
4. Piaseczno
18:8 78-52
5. Farm Frites 11:13 65-55
6. Karpaty
10:16 61-69
7. AZS Gliwice 9:17 58-72
8. San
8:18 57-73
9. Stal
8:18 52-78
10. MKS
0:26 13-117

Maciej Polny

Lodowe Grand Prix

Dwa razy Bałaszow
W miniony weekend w Warszawie odbyły
się dwa turnieje GRAND PRIX POLSKI w wy
ścigach motocyklowych na lodzie. Zarówno
w sobotę, jak i w niedzielę najlepszy okazał
się Rosjanin, Aleksander Bałaszow.
Bardzo sprawnie przeprowadzone zawody do
starczyły publiczności niesamowitych atrakcji.
W pierwszym dniu (5. turniej z serii GP), po
wyścigach eliminacyjnych wyłoniono finali
stów, którzy walczyli o cenne punkty do klasyfi
kacji mistrzostw świata. Finał A był wewnętrzną
rozgrywką Rosjan.
Wyniki: 1. A. Bałaszow 25 pkt. GP, 2. Jurij
Polikarpow 20, 3, Władimir Fadiejew 18, 4.
Władimir Lumpów 16.
Bardzo dobrze zaprezentował się w sobotnich
zawodach Niemiec Michael Lang, który był szó
sty. pecha natomiast miał Szwed, Stefan Svensson, który dwukrotnie był wykluczany przez sę
dziego, Wolfganga Glasa z Niemiec, za spowo
dowanie upadków.
W drugim dniu (6. GP) ponownie po elimina
cjach najlepszy był Bałaszow, jednak do finału
A oprócz Rosjan, awansował także Svensson,
zacierając niekorzystne wrażenie z soboty.

Wyniki: 1. Bałaszow 25, 2. Polikarpow 20, 3.
Wiaczesław Nikulin (Rosja) 18,4. Svensson 16.
Zawody na szczęście obyły się bez groźnych
upadków, a jedynie Kirył Dragalin z Rosji do
zna! kontuzji nogi i nie wystartował w niedziel
nych finałach.
Lodowe zawody zgromadziły kibiców z Nie
miec, Szwecji, Czech i Rosji, oczywiście wielu
było sympatyków klasycznego żużla z kraju.
Imprezy tego typu interesują także ludzi wielkie
go showbiznesu. Byli m.in. Krzysztof Materna,
Stefan Friedman, czy Andrzej Rosiewicz.
Jedynym mankamentem były panujące
w Warszawie mrozy (-15°C), na co jednak orga
nizatorzy nie mieli wpływu.
Po 6 turniejach GP kolejność wygląda nastę
pująco:
1. Bałaszow 126 pkt. GP, 2. Polikarpow 113,
3. Nikulin 92, 4. Fadiejew 90, 5. Svensson 82...
8. Per-Olof Sevenius (Szwecja, obrońca tytułu)
63.
Kolejne zawody z serii GRAND PRIX roze
grane zostaną w marcu w Assen (Holandia)
i w Hamar (Norwegia).

Tomasz Pazik

Mlexer tri
W meczu o mistrzostwo
I ligi tenisa stołowego, mę
ska drużyna Mlezera Polcotexu Elbląg pokonała rywali
z AZS WSP Częstochowa 8:2.
Do stanu 2:2 spotkanie miało
wyrównany przebieg. Po wy
graniu dwóch debli przez elblążan akademicy załamali się
psychicznie, a pozostałe gry pojedyńcze gospodarze rozstrzy
gali na swoją korzyść. Zwycię
stwo Mlexera Polcotexu otwo
rzyło drużynie szanse na popra
wę pozycji w tabeli, natomiast
porażka AZS skazała już ten ze
spół na spadek do II ligi.
Punkty dla zwycięzców zdo
byli: Georgij Rubinstein 2, Ry
szard Grzelak 2, Wojciech Tebecio i Krzysztof Laskowski po
1 oraz deble Rubinstein - Grze
lak i Tebecio - Laskowski po 1.
Dla gości punktowali:
Krzysztof Korzec i Mariusz
struś poi.
(am)

Porażka
pingpongistek

MRKS

Nie wiedzie się w rundzie re
wanżowej tenisistkom stołowym
I-ligowego MRKS Gdańsk. Pod
opieczne Bronisława Zygmanowskiego nie wygrały jeszcze
meczu, a w kolejnym we wła
snej hali na Zaspie przegrały
z MKS Łódź 3:8.
Punkty zdobyły: Anna Smykowska 1, Anna Wojewnik 1
oraz debel Smykowska/Wojewnik 1.
Jak powiedział nam trener
Zygmanowski jego podopieczne
były zdecydowanie słabsze i za
służenie przegrały.
Aktualnie sytuacja MRKS nie
jest wesoła. Gdańszczanki do
końca rozgrywek mają do roze
grania cztery spotkania i muszą
przynajmniej zdobyć jeden
punkt.
Pozostałe wyniki: Iskra Ko
nin - Stal Zawadzkie 0:8, Bronowianka II Kraków - Nurt Prze
myśl 5:8, AZS Politechnika
Wrocław - Imex Jastrzębie 2:8Pauzował Górnik Mysłowice.
1. Stal
22:0 88-29
2. Imex
18:6 79-46
3. Bronowianka 17:5 79-53
17:7 85-68
4. MKS
8:14 60-75
5. Nurt
6. MRKS
7:15 58-80
7.Iskra
6:18 55-84
5:17 54-82
8. Górnik
2:20 45-86
9. AZS Wr.
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Grały juniorskie „7"

Koszykówka: Starł • Stilon Gorzów 112:109

Ten zegar stary.

Takimi emocjami, jakie
w sobotę zafundowały swo
im kibicom koszykarki Star
ła, z powodzeniem można
by obdzielić kilka spotkań.
Ostatecznie gdańszczanki po
dwóch dogrywkach pokonały
wyłej notowany Stilon Go
rzów 112:109 (49:62,
89:89, 100:100). Po pra
wie pięciomiesięcznej prze
rwie spowodowanej kontu
zję, w zespole Startu zagra
ła Marzena Frqszczak.
Przed meczem trener Startu
Włodzimierz Augustynowicz wrę
czy! swej żonie Elwirze bukiet
kwiatów z okazji imienin. Solenizantka zrewanżowała się doskona
łym spotkaniem. Byia najlepszą
zawodniczką gospodyń.
Pierwsza polowa nie zapo
wiadała wielkich emocji. Do 7
min. gra była wyrównana. Po
tem Helena Rutkowska trzy ra
zy trafiła zza lini 6,25 m.,
a Monika Gonciarz popisała
się skutecznymi akcjami pod
koszem. Gorzowianki natych
miast uzyskały wysoką prze
wagę (47:29 i 59:41). Na se
kundę przed końcem wydłużo
nej z powodu awarii zegara
I połowy spotkania, Augusty
nowicz trafiła niemal z połowy
boiska i zespół uwierzył, że po
przerwie może podjąć walkę.
Ambitna pogoń gdańszczanek
trwała do 32 min. gry, kiedy
Agata Mechlińska doprowadziła
do remisu 80:80. W końcówce
zarysowała się minimalna prze
waga gospodyń, ale Gonciarz

Z pitką Agata Mechlińska, obok koszykarki Staru Elwira Augustynowicz i Agnieszka Golemska (nr 14). W obronie gorzowianki:
Monika Gonciarz (7), Edyta Żuk (10) i Alicja Suwary (4).

Fot. Maciej Kostun

wyrównała stan (89:89) trafiając
spod kosza na 7 sek. przed upły
wem czasu gry.
W dogrywce początkowo
przeważały miejscowe, ale po
tem górę wzięło większe do
świadczenie go.rzowianek. Wy
nik uratowała jednak Anna Ga
jewska, która trafiła obydwa
rzuty wolne na 5 sek. przed sy
reną. Kiedy na początku dru
giej dogrywki koszykarki Sti
lonu „odskoczyły" na 5 pkt.
(108:103) wydawało się, że

wygrają. Wtedy w Starcie cię
żar gry wzięła na siebie, Kata
rzyna Nowosadzka, zdobyła
ważne 5 pkt. i ku ogromnej ra
dości gdańskich kibiców losy
meczu się odwróciły.
Trener Stilonu, Zbigniew
Andresz długo przeżywał po
rażkę swych podopiecznych.
Gdyby wygrał, nie trafiłby
w play off na gdyńską Wartę,
lecz na Olimpię. Do Poznania
miałby bliżej i pewnie obyłoby
się bez zamawiania hotelu.

Koszykówka: AZS Toruń • Warta 93: 98

Trening rzutowy

Po nadspodziewanie wyrównanym spotkaniu gdańska
Warta pokonała w Toruniu miejscowy DGG AZS 98:93
(41:40). Na początku spotkania kontuzji doznała Marzena
Najmowicz z Warty.
W AZS najskuteczniejsze
Mecz toczył się w przyjaciel
skiej atmosferze (trener AZS, były: Fomina 26 oraz Karwat
Piotr Błajet jest asystentem T. i Łomako po 19.
Hucińskiego w reprezentacji),
Oto pozostałe wyniki: Star
a koszykarki obu drużyn' znacz Starachowice - Polonia Warsza
wa 73:71 (36:38,65:65) Wisła
nie więcej uwagi poświęcały ak
Kraków - Olimpia Poznań 68:80
cjom ofensywnym niż obronie.
W 30 minucie zdenerwowa (36:35), AZS Poznań - Ślęza
ła się Lucyna Mruk. Kapitan Wrocław 67:73 (29:38), AZS
Warty dwa razy pod rząd trafi Rzeszów - ŁKS Łódz 66:100
ła „za,trzy", poprawiła idywi- (34:53), MTK Pabianice - Włók
dualnym wejściem pod tablicę
niarz Białystok 91:63 (47:25).
i gdynianki uzyskały 5-pukto1. Warta
2260:1781
wą przewagę, której nie oddały 2. Olimpia
1965:1757
2115:1746
już do końca meczu.
3. ŁKS
2176:1799
Warta: Rożek 19 pkt., 4. Pabianice
2089:1860
Owczarenko 17, Bałdujewa 17, 5. Wisła
1963:1805
Mruk 15, Szwecowa 14, Sza- 6. Ślęza
2036:2098
myjer 7, Błazkiewicz 4, Śliwka 7. Polonia
1874:1917
8. Stilon
3,H.01ęcka2.

9. AZS Toruń 36 1837:2016
10. AZS Poznań34 2000:2045
11. Włókniarz 33 1721:2087
12. Star
32 1789:2136
13. Start
31 1681:2082
14. AZS Rzeszów
29 1723:2100
'Od soboty mecze play off
(do trzech wygranych). Zespo
ły z wyższej pozycji dwa
pierwsze spotkania rozegrają
na własnym parkiecie. O miej
sca 1-8: Warta - Stilon, Olim
pia - Polonia, ŁKS - Ślęza
i MTK Pabianice - Wisła.

O miejsca 9-14: AZS Toruń AZS Rzeszów, AZS Poznań Start i Włókniarz - Star. Przegra
ne zespoły automatycznie spada
ją do II ligi, a zwycięskie rywali
zować będą o dwa miejsca za
pewniające pozostanie w I lidze.

Berg • Olimpia II

II liga: Kotwica • Wybrzeże 69:74

63:77

Chaos na parkiecie

Zagrały
poprawnie
Nie dały rady bardziej ruty
nowanym rywalkom, rezer*°i» Olimpii Poznań, koszy"•'ki Bergu Egidy Gdańsk,
'"•grywając w MHS na Przy
morzu 63:77 (31:36).
BERG: Lewińska 20 punkt W
1° 'Gagiilewicz 18, Wróbel
13' Pitek 5, Marzena Janson 4,
Sopińska 4, Konstanty, Me
chlińska.
Najwięcej dla Olimpii II:
Młynarczyk 20.
Poznanianki ze względu na
awarię busa przybyły do Gdań
ska na raty. przystąpiły do me
czu nawet bez rozgrzewki, dzięk
czemu gospodynie do 13 min.
stać było na nawiązanie walki.
Potem przyjezdne umiejętnie dy
rygowane przez doświadczoną
Iwonę Jabłońską narzuciły swój
styl gry i kontrolowały sytuację
na parkiecie.
Jeszcze w 28 min. Berg po tra
fieniu Katarzyny Lewińskiej zbli
żył się na odległość 3 pkt. (40:43),
ale odpowiedzi rywalek, zwłasz
cza Barbary Młynarczyk i Anny
Szanieckiej zastopowały nieźle
w sobotę grające gdańszczanki.
Pozostałe wyniki: MMKS
Kutno - Truso Elbląg 94:73,
Unia Swarzędz - Widzew Łódź
71:65, TSK Olsztyn - Łączność
Olsztyn 95:42, ŁKS II Łódź AZS Warszawa 53:68, AZS
Koszalin - MTK II Pabianice
84:71, Lechia Tomaszów - AZS
Szczecin 79:104.
l.AZSSzczecinl7 2 1510:1137
2. TSK
17 29 1308:1077
3. MTK U 16 28 1353:1090
4. Olimpia II 15 28 1259:913
5. Widzew 16 27 1165:976
6. Kutno
17 27 1332:1158
17 26 1229:1208
7. Unia
17 25 996:1208
8. ŁKS II
17 23 1060:1181
9. Berg
10. Lechia 16 21 1097:1275
11. Łączność 17 21 1031:1377
12. AZS Koszalin
16 21 1039:1238
13. Traso
17 20 1073:1295
14. AZS W-wal5 16 948:1268

O puchar
prezydenta
Gdyni

Kolejne zwycięstwo odnieśli koszykarze ll-ligowego Wy
brzeża Gdańsk. Podopieczni trenera Adama Prabuckiego,
bez chorego Andrzeja Kwaśniewskiego, pokonali w trudnym
meczu w Kołobrzegu Kotwicę 74:69 (38:41).
WYBRZEŻE: Kelly 19
Pozostałe wyniki: AZS Zapunktów, Sienkiewicz 16, Cze- gaz Koszalin - Polonia Warczuro 15, Czerniak 8, Stec 7, szawa 84:90, Noteć Inowro
Karaś 7, Gajewski 2, Skowroń cław - Astoria Bydgoszcz
ski i Briegmann. Najwięcej dla 86:77, Rzemieślnik Pleszew Kotwicy: Gliszczyński 20 i Ta- Obra Kościan 66:78. Pauzowa
ła Stal Ostrów.
nasejczuk 18.
Gdańszczanie długo nie mogli
Tabela bez wyniku meczu
poradzić sobie z ambitnie grają Czarni Słupsk - PKK Szczecin:
cymi gospodarzami, a samo spo
1. WYBRZEŻE 18 34 1556:1265
tkanie było mało efektowne ze
2. Noteć
18 33 1485:1362
względu na dużą liczbę przepy 3. Polonia
19 32 1609:1448
chanek. Ostra gra to jednak za 4. Astoria
18 29 1595:1495
sługa łódzko-włocławskiej pary 5. PKK
17 27 1508:1448
arbitrów, która nie panowała nad
6. Stal
18 27 1447:1452
wydarzeniami na parkiecie.
7. AZS Koszalin 19 25 1608:1705
W 33 min. był remis 60:60, 8. Kotwica
18 24 1335:1439
ale chwilę później Wybrzeże 9. Czarni
17 23 1313:1430
przeprowadziło cztery skutecz 10. Obra
18 22 1414:1588
ne kontry i przewagi nie odało 11. Rzemieślnik 18 21 1335:1575
do końca.

Start: Augustynowicz 26,
Mechlińska 21, Bukowska 16,
Galdikiene 13, Nowosadzka 11
oraz Gajewska 13, Golemska
10, Frąszczak 2, Goluńska 0,
JóźwiakO.
Stilon: Rutkowska 31, Gon
ciarz 30, Żuk 22, Kraulis 5, Ci
chocka 2 oraz Suwary 10, Buzmakowa 6, Wierzbicka 3,Szmuda 0.
Sędziowali: W. Zych i M.
Ćmikiewicz (obaj z Wroclawia). Widzów 250. MamSuska

W Gdyni, z okazji 70-lecia
miasta, odbył się turniej piłki
ręcznej juniorek. Głównym
trofeum był puchar prezydenta
Gdyni.
10 zespołów walczyło
w dwóch grupach eliminacyj
nych w salach Szkół Podstawo
wych nr 31 i 41. Najważniejsze
finałowe mecze odbywały się
w SP nr 41. W meczu decydują
cym o zwycięstwie w całym tur
nieju spotkała się reprezentacja
Polski l'7-latek z drużyną orga
nizatora turnieju, AKS Fin-Skog
Gdynia. Po zaciętym meczu wy
grała polska reprezentacja 10:9
(5:7). Jako ciekawostkę napisz
my, że decydującą o zwycię
stwie bramkę, na kilka sekund
przed zakończeniem meczu zdo
byta Monika Świerkowska, na
co dzień występująca w AKS.
W meczach o pozostałe lokaty
padły rezultaty: o 3 miejsce: Łącz
ność Stoczniowiec - Jutrzenka
Płock 13:12, o 5 miejsce: Kusy
Szczecin - Zagłębie Lubin 16:14;
o 7 miejsce: AKS II Handkol Gdy
nia - MKS Reszel 13:8, o 9 miej
sce: WKPR Włocławek - AZS
AWF Gdańsk 20:14.
Za najlepszą zawodniczkę
uznano Małgorzatę Kapelusiak
(AKS Fin-Skog), bramkarkę Agatę Gizechnik (rep. Polski).
Najskuteczniejszą szczypiornistką była Sylwia Piontke (AKS
Handkol).
r \

Kożanowski show

Nie było niespodzianki w MHS na Przymorzu. Szczypiorniści l-ligowej gdańskiej Spójni pokonali ostatni w tabeli Fa
blok Chrzanów 28: T8 (12:8). Zwycięstwo podopieczni Lesz
ka Biernackiego zapewnili sobie dopiero w drugiej połowie,
kiedy na parkiecie szalał Mariusz Kożanowski.
SPÓJNIA: Suchowicz, Sibi
ga, Guizyński - Leszczyński 4
bramki, Kuptel, Elbicki 2, Matysik 4, Leowski 4, Kożanow
ski 10, Skup 3, Pepliński 1,
Dunajski.
FABLOK: Jasie, Malczew
ski - Wieczorek 6,Kozłowski,
Fudali 1, Piekarczyk 4, Bromboszcz 3, Wieczorek 6, Bugaj
ski 2, Rejdych, Kobiela, Roki
ta, Oczkowski 2.
Sędziowali: I.Tupaj i Z. Cieśliński (Elbląg). Kary 14 min.
(Spójnia), 6 min. oraz czerwona
kartka - Kozłowski (Fablok).
Wydawało się, że dla „7"
Spójni spotkanie z Fablokiem
będzie spacerkiem, ale zaczęło
się niezbyt obiecująco. Blisko
do 25 min. żaden z zespołów
nie mógł uzyskać większej niż
2-bramkowa przewagi. To fakt.

że gospodarze grali bezmyśl
nie, ale ze swojej roli dobrze
wywiązywał się również golkiper Fabloku Paweł Jasie.
Pierwszy strzał oddali go
spodarze, ale piłka po silnym
rzucie Michała Matysika odbi
ła się od słupka, wychodząc
w pole. Mimo, że w 6 min. rzut
karny bronił Sebastian Sucho
wicz, goście 6 min. później
prowadzili 4:2. Dobrym posu
nięciem było przyznanie przez
opiekuna Fabloku „plastra" dla
Dariusza Skupa, notabene jed
nego z wyróżniających się
szczypiornistów Spójni.
Właśnie Skup kilkoma
okrzykami zachęci! kolegów
do agresywniejszej obrony i na
efekty nie musieliśmy czekać.
Zaczęła się kleić współpraca
rozegrania z kołem i przez

ostatnie 5 min. pierwszej poło
wy od stanu 8:8 do bramki tra
fiali tylko gospodarze. Dwu
krotnie uczyni! to Wojciech
Leowski, a po razie Skup i Ma
riusz Kożanowski.
Po przerwie Spójnia nie
miała problemów z przeprowa
dzaniem kontr, bo zawodnicy
Fabloku nie wytrzymali trudów
spotkania kondycyjnie. Jak
wiatr sunęli do przodu zwłasz
cza Matysik z Kożanowskim.
Wykonawcą był jednak najczę
ściej ten drugi, który w drugiej
połowie aż 7 razy wpisywał się
na listę strzelców. Przewaga
Spójni zaczęła powiększać się
z minuty na minutę i trener
Biernacki dal pograć wszyst
kim swoim zawodnikom.
W 46 min. na parkiecie za
panowała zabawna sytuacja.
Chrzanowianie tak się pogubi
li, iż na boisko wbiegt ósmy
zawodnik. Szybko wychwycili
błąd sędziowie, karając jedne
go z piłkarzy ręcznych gości 2
min. wykluczeniem.

Maciej Polny

Piłka ręczna: Piotrcovia - EB Start 18:24
AZS Wrocław - AZS Gdańsk Nata 25:18

Liderki
zastopowane

Ze zmiennym szczęściem walczyły wybrzeżowe „7" na bo
iskach ekstraklasy, która po dwumiesięcznej przerwie wzno
wiła rozgrywki. Piłkarki EB Startu Elblqg pokonały Piotrcovię
24:18 (14:8), a AZS AWF Nata Gdańsk uległa we Wrocławiu
miejscowym AZS AWF 18:25 (12:9). Po tym meczu gdań
szczanki straciły pozycję liderek na rzecz Montexu Lublin.

Pod kontrolg EB
Elblążanki nie miały kłopo
tów z pokonaniem osłabionej
brakiem czterech kontuzjowa
nych zawodniczek (M. Kubera,
M. Konopka, K. Zgierska i A.
Borkowska) Piotrcovii.
Miejscowe tylko przez
pierwsze 11 minut spotkania
dorównywały kroku piłkarkom
EB, które znacznie szybciej
rozgrywały akcje ofensywne.
Dzięki silnym rzutom z drugiej
linii Iwony Błaszkowskiej oraz
Inny Kulik podopieczne Jerze
go Ringwelskiego uzyskłały
wyraźną przewagę i potem już
do końca meczu skupiły się na
kontroli wyniku.
EB Start: Bartnicka, Wasi
lewska - Kulik 7 bramek,
Błaszkowska 6, Czapko 5,
Tańduła 3, Jędrzejczak 1,
Czarnocka 1, Apanowicz 1,
Szuszkiewicz 0, Godzina 0.

Gwóźdź w trybach

19-letnia wrocławianka
Iwona Rymarz zainteresowana
była wyłącznie urudnianiem
życia Katarzynie Poleszak.
Z zadania tego wywiązywała
się na tyle skutecznie, że gdańske akademiczki zupełnie stra
ciły koncepcje rozgrywania
ataku pozycyjnego.
Mimo to na początku II po
łowy meczu miejscowe prowa

dziły tylko 12:10. Gdańszczan
ki nie wykorzystały jednak kil
ku doskonałych pozycji rzuto
wych i skuteczne kontry go
spodyń zadecydowały o nie
spodziewanej porażce dotych
czasowych liderek we Wrocła
wiu. Z powodu grypy w gdań
skiej „7" nie wystąpiła bramkarka Iwona Bedenak.
AZS AWF Gdańsk: Wicha,
Fijas - Pociecha 5,Malczewska
4, Piątkowska 3, Krakowiak 3,
Krawczyk 2, Poleszak 1, Wychowaniec, Surmacka, Kurek poO.
Pozostałe wyniki: Zagłębie
Lubin - AKS Chorzów 26:19
(13:10), Varsovia - JKS Jarosław
i3:22 (6:10), Ruch Chorzów Montex Lublin 26:29 (15:17),
Sośnica Gliwice - Karkonosze
Jelenia Góra 36:18(17:7).
1. Montex 20:4316-241
2. AZS Gdańsk 18:6 261-214
3.EB Start
17:7 294-242
4. Sośnica
14:10 302-258
5. Zagłębie
14:10 272-272
6. Ruch
13:11 259-274
7. Piotrcovia
13:7 274-258
8. AZS Wrocław 12:12 304-284
9. AKS Chorzówl 1:13 247-244
10. JKS Jarosław 8:16 245-268
11. Karkonosze 4:20 256-333
12. Varsovia
0:24 186-328

Tak walczono w spotkaniu Spójni z Fablokiem Chrzanów.

P\
finałowych turniejów
JP|o miejsca 1-6 strefoLJ\J wych rozgrywek mło
dzików rocznika 1983 w piłce
ręcznej zakwalifikowały się ze
społy: MTS I i MTS II Kwidzyn,
SSP 92 Gdańsk, SP 31 Gdańsk,
Sambor Tczew i Wybrzeże
Gdańsk Finałowe turnieje zloka
lizowane zostały: pierwszy
w Gdańsku, drugi w Kwidzynie.
W tabeli najskuteczniejszych

Na zapleczu
naszych „7"
strzelców kolejność najlepszych
jest następująca: 1. Piotr Zalug
(MKS Inowrocław) 88 bramek,
2. Łukasz Cielątkowski (MTS II
Kwidzyn) 68; 3. Karol Królik
(MTS I Kwidzyn) 59 bramek.
W rozgrywkach „7" młodzi
ków starszych (rocznika 1981)
do półfinałów strefowych roz
grywek awansowały zespoły: SP
90 Gdańsk, Wybrzeże Gdańsk,
Truso Elbląg, SP 6 Kościerzyna,
LKS Kęsowo, SSP 92 Gdańsk,
Vambresia Wąbrzeźno i Sambor
Tczew. Półfinały odbędą się
w Gdańsku i Kęsowie. Czołowi
strzelcy: 1. Maciej Ringwelski
(Borowiak Czersk) 95 bramek, 2.
Maciej Reichel (SP 6 Kościerzy
na) 79; 3. Sławomir Siudowski
(Yambresia) 75 bramek. (Paw)

Fot. Kamila Benke

Grunwald • Wybrzeże 22:22

Dwie róine połowy

W meczu I ligi piłkarzy ręcznych Wybrzeże Gdańsk mimo
prowadzenia do przerwy 14:9 tylko zremisowało w Pozna
niu z Grunwaldem 22:22.
W pierwszych 30 minutach
gdańszczanie udowodnili swo
jemu byłemu szkoleniowcowi,
trenującemu obecnie Grun
wald, że są profesjonalistami.
Grali dobrze tak z kontry jak
i w ataku pozycyjnym, a przy
tym czujnie w obronie. Efekt wyraźne pięciobramkowe pro
wadzenie, które tuż po zmianie
stron jeszcze powiększyli. Nie
stety, w dalszej części gry aż
do końca meczu szczypiorniści
Wybrzeża przekreślili opinię
o profesjonalnych umiejętno
ściach. Grali bowiem bardzo
nieskutecznie, marnując kilka
znakomitych okazji sam na
sam z bramkarzem gości i rzu
tów karnych. To nie powinno
się doświadczonym zawodni
kom I ligi zdarzać. Jeszcze 10
sekund przed końcem meczu
zaświtała w obozie gdańskim
nadzieja na zwycięstwo, kiedy
Igor Stankiewicz egzekwował
rzut karny. Rutynowany, 31letni bramkarz gości Zbigniew
Stachowiak wyczuł jednak in
tencje strzelca i piłkę obronił.

Wybrzeże grało w składzie:
Dudaref, Weiner - Kondek 5 bra
mek, Judycki 8, Savukinas 5.
Stankiewicz 2, Drabik 1, Lisiecki
1, Grzenkowicz, Gadomski Wleklak. Najwięcej bramek dla Grun
waldu: Glinkowski 9. W Wybrze
żu wyróżnili się: Dudaref, Judyc
ki, Savukinas i Kondek.
Pozostałe wyniki 17. kolejki
spotkań I ligi piłkarzy ręcz
nych: Petrochemia Płock Iskra Ceresit Kielce 27:26
(12:13), Atlas Łódź - Warsza
wianka 34:22 (14:13), Hutnik
Kraków - Zagłębie Lubin
31:24 (13:9), Pogoń Zabrze Śląsk Wrocław 26:18 (12:8).
1. Petrochemia 30:4 438-387
2. Śląsk
24:10 458-386
3. Iskra
23:9 445-376
4.Pogoń
19:15 350-369
5. Atlas
19:15 451-414
6. Hutnik
19:13 423-407
7. Warszawianka17:17 415-415
8. Wybrzeże
15:19 412-395
9. Spójnia
12:22 399-429
10. Zagłębie
12:22 384-411
11. Grunwald
9:25 394-471
12. Fablok
3:31 341-450.

(Paw)

Inauguracja ligi bokserskiej: Renoma Słarł Elbląg • Gwardia Wrocław 15:5

Walka Bonina z Bartnikiem ozdobq meczu

Puchar OZKosz. Gdańsk
dla moskwianek
Rozegrany w hali Startu Gdańsk międzynarodowy turniej
kadetek w koszykówce, z okazji jubileuszu 50-lecia Okrę
gowego Związku Koszykówki w Gdańsku, przyniósł sukces
drużynie Trinta Moskwa.
W imprezie, którą wsparło kilku sponsorów z hiszpańską firmą
sprzętu sportowego KELME włącznie, startowało 8 drużyn, w tym
dwie zagraniczne. Organizatorzy próbowali ściągnąć też jakąś druży
nę z zachodu lub północy Europy, ale próby spaliły na panewce. Np.
szwedzkie Malmoe odpowiedziało, że nie ma dość silnego zespołu
15-letnich koszykarek. Miejmy nadzieję że w przyszłych latach po
dobne próby powiodą się, przez co turniej zyska na atrakcyjności.
Tego typu zawody, stanowiące interesujący przerywnik w monotonii
makroregionalnych rozgrywek, są bowiem młodziutkim adeptkom
basketu bardzo potrzebne, pozwalają zorientować się jaka jest war
tość polskich drużyn na tle zagranicznych rywalek.
Gdański turniej wygrały dziewczęta z moskiewskiej szkoły ko
szykówki, zgrupowane w Trincie. Dobrze przygotowane kondy
cyjnie, szybko grające moskwiczanki z żelazną konsekwencją re
alizowały wskazania trenerki. W finałowym meczu pokonały Sti
lon Gorzów 74:69 (34:36).
3. miejsce przypadło Startowi Gdańsk. Podopieczne Marcina Korpolewskiego wygrały spotkanie o tę lokatę z reprezentacją Litwy
65:57. Wcześniej w grupie gdańszczanki pokonały AZS Poznań
59:28 i Huragan Wołomin 58:52, a uległy Trincie Moskwa 54:76.
Ostateczna kolejność w imprezie: 1. Trinta Moskwa, 2. Stilon Go
rzów, 3. Start Gdańsk, 4. Litwa, 5. Huragan Wołomin, 6. MMKS
Kutno, 7. AZS Poznań, 8. AZS Toruń. O tym, kto się indywidualnie
/n \
wyróżni! - w jednym z kolejnych numerów „DB".

Piłka ręczna: Spójnia • Fablok Chrzanów 28:18

Sebastian Kalaczyński rozpocząt sezon od efektownego zwycięstwa.

Fot. Piotr Kajmer

Wczoraj zainaugurowane zostały rozgrywki ligi bokser .Marka Pawluszka. Tomasz
skiej. Po wielu przepychankach na linii kluby - PZB wreszcie Chwoszcz dzielnie walczył
pięściarze weszli na ring. W Elblągu inauguracja była bar z Grzegorzem Strugałą, lecz
ciosy tego ostatniego były czy
dzo udana. Renoma Start pokonała Gwardię Wrocław 15:5.
telniejsze i zwycięstwo zasłu
Oto wyniki poszczególnych szek Strasburger uznał, że czas żone. Sebastian Kalaczyński,
walk od muszej do ciężkiej (na przerwać nierówny pojedynek jak na kadrowicza przystało,
pierwszym miejscu gospodarze, i poddał swojego zawodnika. był wyraźnie lepszy od Marci
zwycięzcy wytłuszczonym dru Rafał Grzankowski przespał na Bazylewicza. Wrocławianin
kiem): Dariusz Krzeszewski - dwie pierwsze rundy walki był liczony w I rundzie, a po
Rafał Michaluk pps w III run
z Mariuszem Cieślakiem, a fi drugim liczeniu w III rundzie,
dzie; Rafał Grzankowski - Ma nisz w ostatnim starciu byl sędzia odesłał go do narożnika.
riusz Cieślak 0:3; Marcin Gru spóźniony i nie mógł zrobić Najkrócej na premię za zwy
chała - Stanisław Mazur 2 do wrażenia na sędziach. Popraw cięstwo pracował Erwin Cheł
monis, który po kilkudziesięciu
remisu; Mariusz Kraiński - Ma
nie boksował Marcin Gruchała.
Na swoje zwycięstwo zapraco sekundach ciosem na żołądek
riusz Cendrowski 2:1; Henryk
wał głównie w II rundzie, bo odebrał ochotę do walki Ma
Rychlowski - Marek Pawłuszek
3:0; Tomasz Chwoszcz - Grze w III obaj bokserzy prezento riuszowi Mikuckiemu.
wali się bardzo słabo.
gorz Strugała 1:2; Sebastian
Publiczność rozgrzała do
Kalaczyński - Marcin BazyleTyle o debiutantach. W ko piero jednak ostatnia walka
wicz rsc w III rundzie; Erwin lejnych walkach Mariusz Goi
w w. ciężkiej, w której Tomasz
Chełmonis - Mariusz Mikucki
Bonin zremisował z Wojcie
tat pokazał, że można na niego
rsc w I rundzie; Tomasz Bonin liczyć, chociaż jego rywal
chem Bartnikiem, który od
- Wojciech Bartnik remis.
Adam Lejkam do słabych nie dwóch lat kroczy! w lidze od
zwycięstwa do zwycięstwa.
W ringu sędziował E. Li należy. Wygra! też Mariusz
gocki (Katowice). Widzów ok. Kraiński, ale jego zwycięstwo Bonin walczył bardzo dobrze
1 tys.
nad Mariuszem Cendrowskim i w pełni na remis zasłużył.
W pozostałych meczach
by!o bardzo, bardzo problema
W elbląskiej ekipie byl to
grupy I: Concordia Knurów mecz debiutów. Debiutował tyczne. Z tego co widziałem
Victoria Jaworzno 12:8; KSZO
w
ringu,
dwa
punkty
powinny
trener Jerzy Baraniecki oraz
Ostrowiec - KS Jastrzębie
pięściarze z trzech najlżejszych przypaść bokserowi z Wrocła
9:11. Grupa II: Kleofas Kato
wag. Z tej trójki najlepsze wra wia.
wice Olimpia Poznań 13:7;
żenie zrobił Dariusz Krzeszew
Z kolei Henryk Rychlowski
Hetman Białystok - Gwardia
ski. Od pierwszego gongu ru pokazał boks, do jakiego przy Warszawa 14:6; Polonia Świd
szył do ataku i inicjatywę zwyczaja nas od lat. Dobry
nica - Walka Zabrze 15:5.
utrzymał do połowy III rundy, technicznie, inteligentny, co
Janusz Woźniak
kiedy trener wrocławian, Le wystarczyło, aby pokonać
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PSoy ołf hokeistów: Stoczniowiec - Polonia 6:3

'a w całym.

•Siódmą partię szachowe
go meczu o mistrzostwo
świata kobiet wygraia Zsuzsa
Polgar. Tym samym w meczu
Potgar z obrończynią tytułu
mistrzowskiego Chinką Xie
Jun, aktualny stan meczu
4,5:2,5.
• Zakończy} się samocho
dowy Rajd Szwecji. Zwycię
żyła fińska załoga Tommi
Makinen - Seppo Harjanne
na Mitsubishi Lancer Evolution. Polski kierowca,
Krzysztof Hołowczyc na To
yota Celica T4WD zajął 20.
miejsce.
• Mistrz świata w zapa
sach, Włodzimierz Zawadzki
i trener piłkarzy Lechii Paweł
Janas, wygrali plebiscyt .Pol
ski Zbrojnej" na najlepszego
sportowca i trenera wojska
polskiego. Pływak Floty,
Marcin Maliński, zajął drugie
miejsce, a jego trener, Jerzy
Harmoza - trzecie.

Hokeiści Stoczniowca
Gdańsk po remisie w Byto
miu (2:2) pokonali w nie
dzielę na własnym lodowi
sku Polonię 6:3 (2:2, 2:2,
2:0) i zakwalifikowali się do
gier o miejsca 5-8. Po stra
cie piątego gola goście dłu
go protestowali. Ich zdaniem
po strzale Władimira Paszkina krążek wpadł do bramki
przez dziurę w siatce.
Bramki: 1:0 Adam Wróbel
(2 min.); 1:1 Adam Fras (7);
2:1 Wiesław Obłoński (10);
2:2 Fras (11); 2:3 Adam Goliński (32), 3:3 Wojciech Heltman
(35); 4:3 Jacek Sołiński (36);
5:3 Paszkin (42); 6:3 Marian
Csorich (54).
Sędziowali: Jecek Waszak,
Wojciech Sarnecki i Włodzi

(jaw)

Przeziębiony Marcin Maliń
ski (Flota Gdynia) nie mógł po
jechać do Gelsenkirchen na
ostatnie w br. zawody zaliczane
do punktacji pływackiego Pu
charu Świata, ale w poprzednich
imprezach uzbierał 52 pkt., co
wystarczyło do zwycięstwa
w końcowej punktacji w stylu
zmiennym. Za wygraną wycho
wanek trenera Jana Harmozy
otrzyma 7,5 tys. USD.
W Niemczech doskonale spi
sała się Alicja Pęczak (AZS
AWF Gdańsk), która triumfo
wała w wyścigu na 200 m klas.
- 2:25.80. Mariusz Siembida
(Lublinianka) był drugi na 50
m grzb. - 25.48 (w elim. 25.28 rekord Polski) i na 100 m grzb. 53.95. Konrad Gałka (Wisła
Kraków) zajął piąte miejsce na
200 m motyl. - 1:58.90, a Marek
Krawczyk (AZS AWF Gdańsk)
szósty na 2Ó0 m klas. - 2:12.48.

(S)

3 trafiło
Troje naszych Czytelników
prawidłowo wytypowało wy
nik sobotniego meczu siatkarek
Gedania - Stal Mielec 1:3.
Wśród nich dwie osoby wylo
sowały po bilecie na przejazd
autokarowy do Niemiec, tam
i z powrotem, ufundowanym
przez Biuro Podróży ,.01ivia".
Wygrali: Grzegorz Tabor
(Gdańsk, ul. Paderewskiego
4E/154) i Jadwiga Simon
(Gdańsk, ul. Jagiellońska
10F/51).
Sposób odebrania nagrody
należy ustalić w pokoju nr 201
B naszej redakcji.

Joanna Kateszczenko, na pierwszym planie i Dorota Dziewior próbują obronić się przed atakiem Stali Mielec.

Gdańsk, ul. Rajska 6
tel. 31-1° 24,31-79-14

LOTTO
Duży Lotek
3,6,15,40,44,46
Express Lotek
7,9,21,26,34

J^Lzisiaj, w samo połuw Urzędzie Kultury Fizycznej i Tury
styki w Warszawie ma dojść
do trójstronnego spotkania,
w którym obok gospodarzy
wezmą udziai przedstawiciele
Polskiego Związku Piłki Noż
nej i Fundacji Piłkarskiej
„Olimpia Futbol". Strony roz
mawiać będą o tym, jak wy
pracować kompromisowe roz
wiązanie w patowej sytuacji
zespołu Lechii/Olimpii. Gene
ralnie chodzi o to, aby dopro
wadzić oficjalnie do fuzji - to
głównie stronie gdańsko-poznańskiej - natomiast działa
cze futbolowej centrali chcie
liby uniknąć ewentualnego
skandalu, do jakiego mogło
by dojść po rozprawie przed
Naczelnym Sądem Admini
stracyjnym, zaplanowanej na
19 lutego. Przypomnijmy, bo
pisaliśmy już o tym, że tego
dnia fundacja „Olimpia Fut
bol" występować będzie prze
ciwko UKFiT, a pośrednio
przeciwko PZPN. Istotą sporu

Fot. Robert Kwiatek

Siatkówko: Gedania DGT • Stal Mielec 1:3 i 3:1

Dziewczyny, to I liga!

Przykrq niespodziankę sprawiły swoim kibicom siatkarki
Gedanii Gdańsk, kłóre w sobotę przegrały z ostatnie) w ta
beli Stale; Mielec 1:3 (15:5, 13:15, 9:15, 11:15), aby
w niedzielę częściowo się zrehabilitować, po zwycięstwie
3:1 (15:9, 15:3, 13:15, 15:11).
Gedania: Gorszyniecka, Ka- setboli przegrać ostatecznie do
teszczenko, Kaczyńska, Miszi- 13.
na, Dziewior, Rucka oraz Hof
W trzecim secie gdańszfman, Kołodziejczyk, Roszko- czankom prawie nic nie wy
wiak, Zberowska.
chodziło. W przerwie zdener
Stal: Dybek, Kicior, Byzdra, wowana Dorota Rucka krzyk
Bednarek, Bodzióska, Abra nęła do koleżanek: „Dziewczy
ny, to I liga!" Niestety, widać
mowa oraz Kabat.
nie wszystkie zrozumiały, bo
W sobotę po 15 minutach
nie chciabym napisać, że nie
gry, Gedania wygrała pierw
stać ich. na grę na poziomie
szego seta 15:5 i wydawało się, ekstraklasy. W każdym razie
że dalej będzie już ,.z górki". w sobotę Gedania nie była
Tymczasem nic z tego. Miel- w stanie wygrać ze Stalą, a je
czanki zwarły szeregi, popra dyną zawodniczką zasługującą
wiły głównie blok, a przy całej na wyróżnienie wśród gospo
serii błędów zawodniczek Ge dyń była Dorota Rucka.
danii potrafiły odwrócić losy
W niedzielę było już nieco
tego meczu. Kto wie, czy prze lepiej. Gedania gładko wygrała
łomowy dla końcowego rezul dwa pierwsze sety, trzeci prze
tatu nie był drugi set, kiedy to grała na własne życzenie po
Gedania przegrywając 3:8 po błędach w samej końcówce,
trafiła doprowadzić do stanu
aby w czwartym zakończyć to
13:10, aby po obronie czterech spotkanie zwycięsko. Dwu-

mecz ze Stalą miał w zasadzie
tylko prestiżowe i psycholo
giczne znaczenie. Obie druży
ny zagrają bowiem ponownie
już w grupie zespołów zagro
żonych spadkiem, a więc
0 miejsca 5-8 w serii „A".
Sobotnio-niedzielne spotka
nia zakończyły pierwszą fazę
rozgrywek. Teraz Augusto,
Stal Bielsko, Chemik i Pałac
zagrają o ligowe zaszczyty
1 miejsca 1-4, a pozostałe dru
żyny o utrzymanie.
Oto komplet rezultatów serii
„A": Wisła Kraków - Kolejarz
Katowice 0:3 i 1:3; Stal Biel
sko - Pałac Bydgoszcz 3:0
i 3:0; Chemik Police - Augusto
Kalisz 3:1 i 0:3.
1. Augusto
23:5 74-21
2. Stal B.
22:6 71-29
3. Chemik
20:8 67-39
4. Pałac
17:11 58-51

Lechia/Olimpia
- ialgiris 0:1
W arktycznych nieomal warunkach, przy wielostopniowym
mrozie i na śniegu, piłkarze przygotowuj*! się do wiosennej
rundy rozgrywek. Nie majq jednak wielkiego wyboru
i w nietypowej scenerii rozgrywajq mecze towarzyskie.
W Gdańsku na stadionie
przy ul. Traugutta doszło do
międzynarodowej konfrontacji
Migowej Lechii/Olimpii z mi
strzem Litwy, Żalgirisem Wil
no. Wygrali goście 1:0 (0:0),
a jedynego gola zdobył w 49
min. gry Grażyydas Mikulenas.
Lechia/Olimpia: Wojdyga Sadzawicki, Rajkiewicz, No

j e d n e g o

z gdanszczan

Dzisiaj

o godz. 12, na
boisku przy ul.
Traugutta re
wanżowy mecz
pomiędzy obu
drużynami.
Mt i u i u a

Będę gotowy do gry
- Panie Dariuszu, kiedy
w 1994 roku podpisywał pan
kontrakt z FC Koeln, wydawało
się, iż podobnie jak w Szkocji
i Anglii, rozbłyśnie w Niem
czech gwiazda „Dziekana".
- Przyznam, że i ja wiązałem
z tym kontraktem duże nadzieje.
Może nie aż takie, jak w pań
skim pytaniu, że rozbłyśnie mo
ja gwiazda, ale sądziłem, że
otrzymam szansę i sprawdzę się
na boiskach Bundesligi.
- Tymczasem...
- ...tymczasem mimo obietnic
trenera, że po wspólnych trenin
gach otrzymam szansę gry
w pierwszym zespole, nie do
czekałem się na ich spełnienie.
- Efektownie prezentował się
pan w zespole FC Koeln w tur
niejach halowych.
- Ale to nie to samo, co gra
na normalnym boisku. Zresztą
właśnie w rezerwach tej druży
ny wystąpiłem po raz ostatni
w oficjalnym meczu na trawia

stej murawie, a było to
w czerwcu ubiegłego roku.
- A co od tego czasu?
- Kilka miesięcy spędziłem
we Francji. Podtrzymywałem
swoją sprawność fizyczną, bar
dziej bawiąc się niż grając
w piłkę, trochę biegałem.
- Skąd więc decyzja o przy
jeździe do Gdańska?
- Odwiedziłem Warszawę
i spotkałem się z panami Bole
sławem Krzyżostaniakiem
i Krzysztofem Dmoszyńskim.
To oni złożyli mi ofertę wystę
pów w gdańskiej drużynie. Ja
po krótkim namyśle postanowi
łem ją przyjąć.
- Przez wiele miesięcy pan
nie trenował, a wiosenna inau
guracja ligowych rozgrywek za
cztery tygodnie. Na ile będzie
pan w stanie podołać piłkarskim
obowiązkom?
- Chcę być jak najlepiej przy
gotowany do gry.
- Na pół godziny, na godzinę,
na cały mecz?

jest możliwość uznania za nie
ważny odbyty w połowie
ubiegłego roku Walny Zjazd
PZPN, a w związku z tym tak
że wszystkich decyzji jakie
podjęto na zjeździe i później.
Krzysztof Dmoszyński,
który w dzisiejszych rozmo-

Lechią Gdańsk, fundacją pił- f
karską „Olimpia Futbol", klu-f
bem sportowym Olimpia Boi- ś
piast Poznań i Stowarzyszę- f
niem Kultury Fizycznej Po- f
goń Konstancin. Będzie to I
spółka akcyjna, zarządzająca ::
drużyną o nazwie Gdański|
Klub Piłkarski Lechia|
Gdańsk. Zespół o tej właśnie i
nazwie powinien już oficjał- i
nic występować w rundzie|
wiosennej na boiskach ekstra-1
klasy.
Tyle informacji na temat,|
który szalenie interesuje f
gdańskich sympatyków fut-f
bolu. Niestety, za scenariusz ;
wydarzeń, jakie dzisiaj będą f
miały miejsce na spotkaniu ;
w UKFiT nie możemy brać I
odpowiedzialności, ani tym i
bardziej przewidywać podję-)
tych decyzji. Oby rzeczywi-!
ście kłopoty Lechii/Olimpii \
zakończyły się zgodnie|
z optymistycznymi przewi- f
dywaniami K. Dmoszyńskie- f
S°,• A 1

Nioze
juz
dzisiaj...?
wach będzie brał udział, był
pełen optymizmu, ale działa
czom Lechii/Olimpii na opty
mizmie nigdy nie zbywało.
Być może - powiedział nam to spotkanie zadecyduje
o tym, że będziemy mogli mó
wić o happy endzie. W minio
ny piątek podpisaliśmy
w Gdańsku coś w rodzaju li
stu intencyjnego w sprawie
utworzenia spółki pomiędzy

bramki strzeżonej przez Piotra .
Wojdygę. Kilka minut później
Wojdyga bardzo dobrze obro
ni! strzał z 12 metrów Jankauskasa.
Wojdyga nie miał jednak
żadnych szans, kiedy tuż po
przerwie piłka po strzale Mikulenasa z kilku metrów znalazła
drogę do siatki.
Już jako ciekawostkę podaj
my, że w drużynie
chu/Olimpii
miał czy ma
zostać próbo
wany obrońca
Zalgirisu, Tereszkinas
W tym meczu
nie dotrwa! on
jednak do kon
ca, ponieważ
sędzia Andrzej
Czyzniewski
pokaza!
czerwoną kart
kę za uderzenie

5. Kolejarz
6. Gedania
7. Wisła
8. Stal M.

Dariusz Dziekanowski • nowy piłkari Lechii/Olimpii:

Zgodnie z .naszymi zapowiedziami sobotni mecz Le
chii/Olimpii z Żalgirisem Kowno oglqdał z trybun nowy piłkarz
gdańskiej drułyny • Dariusz Dziekanowski. Właśnie on był
najbardziej oblegany przez dziennikarzy.

Biuro Podróży „0UVIA"

Krzysztof Dolny. Kiedy Goliń
ski strzałem po lodzie jeszcze
raz zaskoczył Szczebłanowa
i goście objęli prowadzenie
3:2, „żarty się skończyły".
Najlepszy
napastnik
w Stoczniowcu (nagroda Parkietusa) Leszek Janowicz ścią
gnął na siebie bramkarza gości,
Zbigniewa Szydłowskiego
i przekazał krążek nadjeżdżają
cemu z tyłu Heltmanowi, który
strzelił do pustej bramki wy
równującego gola. Chwilę póź
niej zespołową akcję gospoda
rzy zamknął Soliński i gdańsczanie odzyskali prowadzenie.
Na początku trzeciej tercji
Paszkin objechał bramkę Polo
nii i wpakował „gumę" do siat
ki. Goście długo protestowali,
ale sądziowie po dokładnych
oględzinach siatki gola uznali.

Na 3,5 minuty przed końcem
meczu trener Polonii, Mieczy
sław Nahuńko zdjął z lodu
bramkarza. Bytomianie grali
najpierw z przewagą dwóch
(kara Jacka Karwackiego),
a potem trzech zawodników
(kara B. Wróbla) w ataku, ale
wynik nie uległ już zmianie.
Pozostałe wyniki play off
o miejsca 1-4: Podhale Nowy
Targ - Naprzód Janów 11:3
(1:1, 5:1, 5:1), Unia Oświęcim
- TTH Metron Toruń 9:6 (3:4,
3:2, 3:0) ; o miejsca 5-11: Tysovia Tychy - Cracovia Kra
ków 2:4 (2:2, 0:1, 0:1), KKH
Katowice - BTH Polisa Byd
goszcz 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) mecz w Bydgoszczy, awans
Katowic, które będą najbliż
szym rywalem gdańszczan.

Adam Suska

Piłka na śniegu

Pływacki PŚ

Zwycięstwo
Malińskiego

mierz Marczuk (wszyscy z To
runia). Widzów ok. 2 tys.
Stoczniowiec: Szczebłanow
- Waszak, Kosiński - Borzęcki,
Dolny - Leśniak, Magiera - So
łiński, Obłoński, Janowicz Karwacki, A. Wróbel, Paszkin
- Heltman, B. Wróbel, Csorich.
Kary 6 min.
Polonia: Szydłowski - Banaszczak, Husse -Bryjak, Łaś Rozwoda - Goliński, Fras, K.
Secemski - Mandla, Roma
nowski, Zdunek - Puzio, A. Se
cemski, Steckiewicz oraz Sie
rocki. Kary 4 min.
W pierwszej tercji inicjaty
wa należała do stoczniowców,
ale goście umiejętnie wykorzy
stali błędy gdańszczan w obro
nie. Przy stracie pierwszej
bramki nie popisał się Aleksiej
Szczebłanow, a drugą zawali!

- Może na dziesięć minut,
może na minutę. Pan żartuje. Ja
chciałbym występować w całym
meczu, i przede wszystkim po
móc moim nowym kolegom
w utrzymaniu się w ekstrakla
sie.
- Trener Hubert Kostka sły
nie z twardej ręki, a pan jest pił
karzem... kontrowersyjnym.
- Proponuję, abyśmy rozma
wiali o przyjemnych sprawach,
o tym co dzieje się teraz i będzie
się działo w przyszłości. Zdaję
sobie sprawę, na co się poiywam.
Wiem, jaki jest trener Kostka.
Mam nadzieję, że pamięta mnie
z boiskowych występów. Posta
ram się przekonać go także do
swoich aktualnych możliwości.
Trener Hubert Kostka po roz
mowie z Dziekanowskim po
wiedział nam:
- Darek na pewno nie zapo
mniał grać w piłkę. Od wtorku
zaczyna z nami treningi, a już
w środę zagra przynajmniej
część meczu z Jeziorakiem Iła
wa. Na pewno dużo od niego
będą się mogli nauczyć młodsi
piłkarze. O miejsce w drużynie
będzie musiał walczyć.

Janusz Woźniak

oto jak
grały inne li
gowe drużyny
z naszego re
gionu: W Mai
borku 11-ligo
wa Pomezania

gowym Stomi
lem Olsztyn
Nikomu
udało się zdo
Tak walczono w meczu Lechia/Olimpia - Żalgiris.
bramki
Fot. Robert Kwiatek Zatem remis
wak Dąbrowski (Dawidowski), 0:0. Trener malborczyków Jó
Pawlak, Piłat, Gliński, Grad, zef Bujko był zadowolony z tej
Tetteh (Król), Suchomski (Ko konfrontacji. To spotkanie walczyk).
powiedział nam - oglądało
Żalgiris: Spetyla - Noviko- około 300 kibiców. Remis z Ivas (Skerla), Zuirgzdauskas, ligowcem to nie jest z!y wynik,
Suliauskas, Stonkus, Vencevi- chociaż o normalnej grze na
cius (Urbanas), Rimkus, Te- ośnieżonym boisku trudno by!o
reszkinas, Preiksaitis, Mikule- mówić. Goście mieli trzy
nas, Jankauskas.
bramkowe sytuacje, a my jed
Goście okazali się bardzo ną. Dobrą formę reprezentował
solidnym rywalem. Widać, iż w bramce Dariusz Tobolski,
Litwini wiedzą o co chodzi który między innymi obronił
w pitce, do tego grali szalenie
strzał głową z 6 metrów, repre
ambitnie, co na śnieżnym, śli zentanta Polski, Sylwestra
skim boisku by!o dużym atu Czereszewskiego.
tem. Niemniej to gdańszczanie
Remisem 0:0 zakończy! się
mieli pierwszą okazję do zdo
także sparingowy, wyjazdowy
bycia bramki. Już w 4 min. do mecz Polonii Gdańsk z Chemi
bry strza! z dystansu Mariusza kiem Bydgoszcz. Natomiast IIPawlaka i piika trafiła w słu ligowy Baityk Gdynia wygrał
pek. Goście zrewanżowali się z Wdą Świecie 1:0 po bramce
podobną akcją, po której Gra zdobytej przez Dariusza
żyydas Mikulenas także spraw Skrzypczaka.
dzi! wytrzymałość słupka
Janusz Woźniak

Tenis stołowy

Olimpijska
nominacja
debla

W,A V L
Odział Informacyjno - Handlowej

ul. Śląska 64
81-304 GDYNIA
tel. (0-58) 21-13-26
fax (0-58) 21-16-85

Polski debel pingpongowy
Andrzej Grubba - Lucjan
Błaszczyk zakwalifikował się
do turnieju olimpijskiego
w Atlancie. Polacy z trzema
zwycięstwami zajęli drugie
miejsce w sześciodeblowej
grupie „D". Bezpośredni
awans uzyskiwały po dwa naj
lepsze duety z każdej z grup.
Nasi reprezentanci ustąpili je
dynie braciom Mazunowom
z Rosji. O tym jak wyrównany
byl poziom turnieju we Fran
cuskim Nantes świadczy fakt,
że sklasyfikowani na 3 i 4
miejscu w „polskiej" grupie
Jugosłowianie i Austriacy ustą
pili Grubbie i Błaszczykowi
tylko gorszym bilansem setów.

RA Dl 0
A R N E T

i UKF 71.09 i 90.70MHz stereo
:
Serwisy inform.: 6.00 do 0.00 co go| dzinę oprócz 19.00.
I Serwis
lokalny:
6.45,
: 7.35,8.35,10.35,12.35,14.35,17.35,
20.35. Serwis sportowy: 850,1135,
i 15.35,18.15. Przegląd prasy: 9.10
: 6.00-10.00 Przebudzenie na życzeI nie; 6.05 Piosenka dla solenizanta
| 6.15 RockYroll na dziś; 6.20 Pioi senka z uśmiechem; 6.25 Gimnasty| ka; 6.55 Trójmiasto na żywo; 7.10
j Temat tygodnia: 7.20 Konkurs dla
: dzieci; 7.45 Mag. mot.8.15,9.40 Ra| dio Atnet zaprasza; 8.40 Wiadomości
I ekonomiczne; 9.25 SOS dla bezro1 botnych; 9.55 Zapowiedzi ; 10.05: 14.00 Drugie Śniadanie; 10.20 Han; del w Trójmieście; 10.55 Informacje
kulturalne; 11.15 Konkurs; 11.40
\ Muzyczne kalendarium; 1155 Horo\ skop; 12.15 Nalot - mag. konsumen
ta; 12.45 Trzy tyki klasyki; 13.45
Konkurs; 14.05-18.00 Popołudnie z
: Radiem ARnet; 14.45 Mechanomania; 15.10 Piosenki na życzenie;
16.10 British Top Forty - single;
17.15 Quiz; 17.25 Temat tygodnia;
18.05- 20.00 Ani widu, ani stychu ; czyli przy muzyce o elektronice;
j 20.05-22.00 Lubię poniedziałek;
;
22.05-0.00 Drewutnia Drwala Drąga
la; 0.05-6.00 Muzyka non stop

R A D I O __
ESKA NORD
Gdańsk - UKF 68.63 i96.4
Gdynia - UKF 72.92 i 106.7
5.30-23.30 - Wiadomości (co godzi
nę); 7.00-18.00 - Skrót wiadomości
(co godzinę); 0.00-23.00 - Pogoda
(co godzinę); 6.15,7.15,8.15,11.15,
15.15, 16.15, 17.15 - Wiadomości
drogowe; 0.05,7.05 - Horoskop; 6.40
Para w gwizdek; 8.05 Serwis ekono
miczny; 835 - Informacje walutowe;
8.45 - StoliczekEski - rozmowa z go
ściem; 9.15 Pól paczki z rana; 9.45,
14.45 Wiadomości kulturalne; 10.05
Magazyn motoiyzacyjny; 1050 Ka
lendarium muzyczne; 11.35 Zloty
kwadrans Eski; 1150 Twoja szansa konkurs 45 sekund; 12.05 - Teatrzyk
Zielona Gęś (powtórka); 14.10 2x2 Kto to gra; 15.10 Co mi zrobisz jak
mnie złapiesz - konkurs; 16.20 - Kon
kurs 20-stu pytań; 17.05 Serwis muzyczno-filmowy; 17.45 Wiadomości
sportowe; 18.35 Muzyka którą ko
chacie; 20.35 Nie tylko muzyka - au
dycja Anny Czerwńskiej-Rydel;
21.35-22.30 Muzyka ze znakiem ja
kości - aud. Mariana Zacharewicza;
22.35-23.30 Muzyczna godzina miło
ści - muzyka Non Stop; 23.35-1.00
Piosenki z listów - audycja M. Sobesto

RADIO
G D A Ń S K
UKF 67.85:103.7 MHz stereo
Wiadomości co godzinę; Wiado
mości sportowe: 7.10, 12.10, 16.10,
19.10; Kronika polic. 6.21 ;Inf.miej
skie 5.15,5.45,6.15,6.45,7.15,7.45,
8.15,8.45
5.00 - 9.00 Studio Bałtyk, 9.05 Radio
biznes; 11.45, 13.45 Ogłoszenia na
telefon; 10.00-14.00 Cztery godziny
dla ciebie i rodziny; 10.15 Horoskop
dnia; 10.33 Więcej sportu; 10.45,
12.45 Radiowa giełda pracy; 11.15
Ekspert; 11.33 Warto, nie warto...
11.58 Wstępne notowania giełdy;
12.15 Konkurs 10 pytań... o milion
złotych; 12.38 Giełda papierów war
tościowych; 13.15 Sama naprawiam;
13.33 Żyjmy zdrowo w przyjaznym
środowisku; 14.00-18.00 Studio Bał
tyk; 14.15, 15.15, 16.15,16.45,
17.45 Informacje miejskie; 14.45
Giełda pracy; 15.45 Ogłoszenia na te
lefon; 18.05 Muzyka Markowa 19.05
Na marginesie dnia; 20.05 Rozmowy
piy watne z Ryszardem Pieńkowskim;
21.05 Lista przebojów klasyki; 22.00
Radio BBC; 23.05 Jazzowy koncert
z Kosmosu; 0.05 Radionocą

RADIO
M A R XJ A

Gdańsk-UKF 10230 MHz
Elbląg-UKF 107,4 MHz
2.00,4.00,6.25, 825,10.25,12.25,
14.25,18.25,19.25 Wiadomości;
6.30, 12.30, 20.20 Różaniec; 7.45,
11.00,16.00 W Rodzinie Radia Ma
ryja; 5.45 Rozpoczęcie i pacierz; 6.00

Anioł Pański i Jutrznia;7.00 Msza
Św.; 8XX) Godzinki ku czci Niepoka
lanego Poczęcia NMP; 8.30, 16.30
Katecheza; 9.30 Czas pieśni; 9.50,
14.30 Mogę, chcę pomóc;10.00,
19.30 Audycja dla dzieci; 1030Pora
dy lekarskie; 11.20,18.40 Radiogazeta; 11.45, 23.45 Medytacja; 12.00
Anio! Pański; 12.10 Spotkania z Bi
blią; 5.05,13.15 Radiogazeta; 13.45
Literatura; 14.00 Modlitwa popołu
dniowa 14.15 Czas dobrych nowin;
14.40 Muzyka mistrzów; 15.00 Ko
ronka do Miłosierdzia Bożego; 15.15,
21.15 Rozmowy nie dokończone;
16.15 Serwis Radia Watykańskiego;
17.30 Koncert życzeń; 18.00 Anioł
Pański i Nieszpory;18.00-24.00
Transmisje mszy św. i spotkań Ro
dziny Radia Maryja; 1830 W nurcie
nauczania Jana Pawia II; 19.00 Au
dycja dla młodzieży; 19.45 Modlitwy
dzieci; 20.00 Audycja Radia Waty
kańskiego; 21.00 Apel Jasnogórski;
23.50 Kompleta; 0.00 Rozpoczęcie
pr. nocnego

P

RADIO _
L

U

S

UKF67.07il01.7MHz
PTK 106.4,69.9 MHz
Wiadomości: od 5.00 do 0.00 (co go
dzinę) Skróty wiadomości: 5.30,
7.30,9.30,11.30,13.30,15.30,18.30
Wiadomości lokalne: 6.30, 8.30,
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,17.30,
2030; Sport: 6.04,7.04,18.05
6.43 Ewangelia z komentarzem; 725
Patron dnia; 8.10 Gość PLUSA; 9.15
Serwis ekonomiczny; 10.35 „Ułóż
zdanie" - konkurs; 13.15 Serwis gieł
dowy; 13.40 Propozycje kulturalne;
14.15 Komputer nie gryzie; 14.45
Auto Plus Radio; 15.15 Konkordat za
i przeciw...; 18.40 Wiadomości z ży
cia Kościoła; 18.52 Obserwatorium
Watykańskie; 19.05 Coca-Cola is the
Musie Live; 19.40 „Pluszowy kącik"
- dobranocka; 20.35 „Nie lubię po
niedziałku"; 22.15 Ewangelia z ko
mentarzem; 23.05 Mastermind konkurs; 0.05 Impuls PLUS - Rafał
Kręcicki i Tomek Struga; 1.05 Radio
PLUS Noc; 5.00 Poranek muzyczny

RADIO

R M F F M
UKF 798.4 7352 MHz
Wiadomości co godzinę od 0.45;
PROGRAM LOKALNY 10.26,
11.26,12.26,13.26,17.26; giełda:
12.05,14.05; Traffic: 6,26,6.59,
7.26,759, 8.26,859,1426,1459,
1526,1559,16.26,1659; 5.00-9.00
Rano mogę fruwać, m.in. 6,35 Poran
ny toster 8.00 Gość na śniadanie 8.35
Nowości literackie; 9.00-13.00 Radio
Materii i Formy, min. 9.00 Poszuki
wany, poszukiwana 12.00 Blacka and
White; 13.00-17.00 Relacje migawki
flesze, m.in. 15.35 Wiódł ślepy kula
wego; 17.00-19.45 Rockujemy mu
zyką fantastyczną, m. in. 19.05 MTV
radio news 19.35 Rosyjska ruletka;
20.00-22.00 Radio muzyka fakty,
m.in. 20.15 Mad Hatter, 22.00-1.00
Rock Metal Funky, m.in. 23.05 MTV
radio news; 1.00-5.00 Rozterki ma
rzenia fobie, min. 2.00 Nocne odloty

RADIO

Z

E

T

Gdańsk-UKF 71.69 i 105 MHz
Elbląg-UKF71.36 i 105 MHz
Wiadomości co godzinę całą dobę;
wiadomości co pól godziny 6.0017.00; wiadomości co kwadrans
6.00-9.00; wiadomości sportowe:
6.08, 6.33, 7.09, 7.34, 8.07,9.05;
Wiadomości giełdowe: 1157,13.05,
14.05
4.00-6.00 Świt z Radiem Zet; 6.009.00 Poranek z Radiem Zet; 6.20,
9.40 Horoskop dnia; 650 Zapowiedzi
TV; 7.40 Magazyn giełdowy; 8.15
Gość Radia Zet; 8.40 Książki Czesła
wa Apiecionka; 9.15 Urodziny z Ra
diem Zet - konkurs; 920 Horoskop ;
950 Ciekawostki Krecika; 10.10 Bu
lion Zet; 12.00 Wiadomości w połu
dnie; 12.50 Na krawędzi; 13.15
Dzwonię do pana,14.10 Magazyn re
porterów i zapowiedzi kulturalne;
15.00 Wydarzenia dnia ;15.10 Hip
Hop Zet;16.10 Hip Hop Zet; 1650
Ciekawostki Krecika; 1750 Na kra
wędzi; 18.10 Szymoniada 19.05
Komputerowa lista przebojów Radia
Zet; 20.05 UK Chart Attack; 20.15
Na krawędzi 21.05 Klub Radia Zet;
23.10 Noc z Radiem Zet
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Dziś: GSM wzięty
co dalej?

Sieł Microsoftu gościem polskich programistów

Na pewno coś to oznacza...
Bill Gates - prezes, główny właściciel i współzało
życiel Microsoft Corporation przebywa w Warszawie.
8 lutego wystąpił w PKiN na konferencji programi
stów zorganizowanej przez Microsoft i Centrum Pro
mocji Informatyki, gdzie przedstawił strategię rozwo
ju swojej firmy. Gates mówił m.in. o ewolucji
programowania w ostatnich latach, programowaniu
w technologii klient-serwer oraz najnowszych narzę
dziach do tworzenia aplikacji produkowanych przez
Microsoft, takich jak Visual FoxPro 3.0 (zostało ono za
prezentowane w Polsce po raz pierwszy właśnie pod
czas czwartkowej konferencji w Warszawie). Przed
stawił także rodzinę oprogramowania OLE oraz

(opr.a)

możliwości tworzenia aplikacji w języku Visual Basic
oraz nowo powstałym języku Java. Bill Gates jest współ
założycielem utworzonej w 1975 r. korporacji Micro
soft, obecnie największej firmy tworzącej oprogramo
wanie. Jeszcze w czasie studiów na Uniwersytecie
Harwardzkim Gates napisał język programowania BA
SIC przeznaczony dla pierwszego w świecie mikro
komputera o nazwie Altair.Sztandarowym produktem
Microsoftu jest system Windows,który miał znaczący
wpływ na rozpowszechnienie komputerów osobistych
(PC). Od grudnia 1992 r. działa w Warszawie filia tej
firmy - Microsoft Sp. z o.o.

(PAP)

POZIOMO: 5) sprzęt komputerowy, 6) promieniowanie,
PIONOWO: 1) koncern elektroniczny, 2) karciana gra, 3)
zakończenie ręki, 4) zasadniczy przedmiot rozmowy.
Rozwiązaniem krzyżówki jest tylko hasło: 1,2, 3,4,5,6
Wśród prawidłowych rozwiązań wylosujemy nagrodę
ufundowaną przez firmę AXEL Computer - bon o wartości 50
zł!. Termin nadsyłania rozwiązań (pod adresem redakcji!) - 10
dni. Na kopercie lub karcie pocztowej niezbędny jest dopisek:
„BIURO - 57".

Nagrody - krzyżówka 55
Bon o wartości 50 zł wylosował Cezary Chyliński, Gdynia, ul.
Marii Curie Skłodowskiej 15A/9.
Gratulujemy! Nagrodę prosimy odebrać w pokoju 201 B w
gdańskim Domu Prasy.

•A
link c<
NOWOCZESNE BIUROł KOMPUTERYł ŁĄCZN0SC
redaguje Sławomir Bibulski

A X E L

Co myśli „wielki przegrany"?2 wrózq GSM

- Minister łączności przyzna!koncesje na ope
ratorów systemu cyfrowej telefonii komórkowej
GSM dwóm konsorcjom: Polkomtelowi i Pol
skiej Telefonii Cyfrowej.Co to oznaczadla klien
tów Centertelu?
- Na pewno nasi klienci nie mają powodów do
obaw. Centertel nie zniknie z rynku i nadal będzie
świadczył usługi swoim abonentom. W roku 1996
planujemy zakończenie ostatniego etapu budowy
naszej sieci i wprowadzenie nowych usług. Pro
wadzimy także szeroko zakrojone działania,któ
rych celem jest poprawa jakości połączeń. W tym •
roku liczba naszych abonentów przekroczy na
pewno 100 tysięcy. Mówiąc krótko, nasi abo
nenci nie powinni czuć się zaniepokojeni.
- Co dla polskiego rynku telefonii komórko
wej oznacza pojawienie się GSM?
- Pojawienie się GSM w Polsce jest rzeczą na
turalną i oczekiwaną. W krajach Europy zachod
niej wprowadzenie GSM było jednym z etapów
rozwoju usług telefonii komórkowej. Tak, jak
kolejnym etapem jest inny system telefonii cyfro
wej DCS 1800. Jedną z ważnych zalet systemu
GSM jest jego pojemność. Można więc założyć,
że większa liczba ludzi stanie się użytkownikami
telefonów komórkowych, co z pewnością dobrze
zrobi polskiemu rynkowi. Zwłaszcza w dużych
aglomeracjach miejskich takich, jak Warszawa,
obserwowaliśmy duży popyt na usługi telefonii
komórkowej. Pojawienie się dwóch nowych ope
ratorów w tych miastach spowoduje zmniejszenie
obciążenia naszej sieci.Pozwoli to nam na dalszą
poprawę jakości, na czym zyska ńasza oferta dla
klientów. Można więc powiedzieć, że paradoksal
nie na wprowadzeniu GSM zyskają także klien
ci systemu analogowego.
- Wiele piszesię o zaletach GSM.Czy Center
tel nie obawia się konkurencji?
- W chwili obecnej zasięgiem sieci Centerte
lu objęte jest ponad 80 proc. powierzchni nasze
go kraju i wszystkie ważne szlaki komunikacyj
ne. Do końca bieżącego roku pokryjemy 100
proc. powierzchni Polski z wyłączeniem miejsc
o utrudnionych warunkach propagacji fal radio
wych. Wiele czasu upłynie zanim nasi konku
renci będą mogli poszczycić się podobnymi osią
gnięciami. A dla abonentów telefonii komórkowej
zasięg sieci jest sprawą zasadniczą. Wystarczy po
wiedzieć, że nasz przeciętny klient spędza co
dziennie od dwóch do czterech godzin w samo
chodzie, a telefon pomaga mu załatwiać interesy
właśnie wtedy, kiedy jest w ruchu. Poza tym do
świadczenia krajów zachodnich wskazują, że
systemy NMT i GSM współistnieją na bardzo
konkurencyjnych rynkach i wzajemnie się uzu
pełniają. W krajach takich jak Szwecja system
NMT rozwija się pomimo istnienia kilku opera
torów GSM od kilku lat.
- Czy ceny usług GSM będą zasadniczo inne
od cen aktualnych taryf Centertelu?
- W sytuacji rynków zachodnich, kiedy liczba
abonentów jednej sieci dochodzi do 500 tysięcy lub
nawet do 1 miliona abonentów, ceny są inne niż
w sytuacji rynków młodych. Ogromne będą tak
że koszty budowy sieci GSM wPolsce. Jakie staw
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80-245 CdAŃsk uLDMowskieqo 4
TE*1./FAX 41-49-52

BIURO HANDLOWE

80-208 GdAŃsk ul.OiizEszkowEj 2
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TEI./FAX *2-54-89, TEI. 52-56-76
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"DE XI ON"
10 46? CdAŃsk ul. Żwinki i Wiquny 12
TE[./f« 46 59 38

COMPUTER
ZESTA WY KOMPUTEROWE
PENTIUM PCI BUS
PENTIUM 75
1.539,PENTIUM 90

1.819,-

PENTIUM 100

1.829,-

PENTIUM 120

2.009,-

PENTIUM133

2.369,-

PENTIUM150

2.849,-

PENTIUM166

3.448,-

M0NIT0RY SVGA

t . i

14" MONO LR
14" COLOR LR
14" COLOR LR NI
15" COLOR LR NI

mmm<tm

iI{l

213,647,669,899,-

W csnę zEsiAttritt/

961,-

486 0X4 100 INTEL 999,486 0X4 120 AMD 1.044,486X5 133 AMD
1.079,-

486 DX2 80 CYRIX

897,-

486 DX2 80 AMD

929,-

486 0X4 100 AMD

989,-

486 0X4 100 INTEL

1.017,-

CENY 8E2 PODATKU VAT

730 MB NIC
1 GB SEAGATE
1,6 GB WD

.
!
.

529,629,889,-

INNE

635 MB WD
S50MBWD
1,28 GB WD

S3 IMB VLB
89,S3 864 IMB PCI
164,CSA-6210 m* VLB 62,CSA-6400 PCI BUS 36,-

489,549,699,-

486 ' obud. MiNifcwER, FDD 1.44, TrkIent 51 AB. RAM 4MB PS/2.AT--BUS MULTI
PENTIUM - obuł. MiNifowER, FDD 1.44, SVGA 512kB, RAM 8MB, l<ONmolaNreqRaMNy.

PREZENTACJI WIZUALNEJ*?
3M PROXIMA BflRG©- WIS U
KINDERMANN |g| IHtAUkY

K
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KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE SAL .1
i:
KONFERENCYJNYCH I WYKŁADOWYCH M
•SYSTEMY PREZENTAfcjI AUDIOWIZUALNEJ
-rzutniki pisma, slajdów, wizualizery
- panele do projekcjikomputerowych i video
-wideoprojektory stacjonarne i przenośne
-tablice i ekrany projekcyjne
-folie do rzutników, wskaźniki laserowe
Q SYSTEMY TŁUMACZEŃ I NAGŁAŚNIAJĄCE
•SYSTEMY STEROWANIA, MEBLE, ROLETY,
•SUFITY PODWIESZONE, OŚWIETLENIE

UNIFLEX Ltd.
80-364 GDAŃSK
ul. Czarny Dwór 2/4
tel. 53-25-41 w.309,342
fax 53-25-41 w.309
Poznań

Katowice
tel. 51-70-07
tel. 55-54-29 tel. 53-60-81 w. 156. 184
! el fax 51 -70-08
fax 56-54-34
fax 663-52-83
tel. 663-39-67
663-52-67

HD Dealerzy firmy
i KII
•
SZKOŁA BIZNESU Gorzów Wlkp
'tel. (0-95) 33-37-93. 33-37-94
. ...
MAX ELEKTRONIK S.A, Zielona Góra
f [W-Z/ku tel. <0-68) 27-00-31.. 34 fax 27-16-14
MULTISERV s.c. Lublin tel. (0-81) 38-285

powiednio: 54 lub 34 centy oraz 10 centów. Ta
ostatnia taryfa należy do najtańszych w Europie.
- Jaki będzie zatem rok 1996 dla Centertelu?
- Ostatni etap realizacji planu pokrycia łącz
nością komórkową całego kraju będzie szcze
gólnie trudny i niezwykle kosztowny. Pozosta
łe do pokrycia ok.20 proc. powierzchni Polski
to w większości teren, na którym szczególnie
skomplikowane jest rozchodzenie się fal radio
wych. Aby sprostać temu zadaniu, Centertel
planuje w roku 1996 zbudowanie ponad 150
nowych stacji nadawczo-odbiorczych, co bę
dzie stanowiło największą liczbę obiektów od
danych do użytku w jednym roku w historii
spółki. Wartość planowanych w związku z tym
inwestycji przekroczy 50 min dolarów i będzie
jedną z największych inwestycji w Polsce w ro
ku 1996.
*

(a)

80-332 Gdańsk
u '- Piastowska 52
tel./fax 57-01-82

l/O, IdAuMiuiw

84-230 Rumia
ul. Warszawska 8
tel./fax 71-04-40

Lambda

ZAPRASZAMY DO SALONU SPRZEDAŻY!
KOPIARKI I TELEFAXY
DRUKARKI KOMPUTEROWE

Canon

^ Instalacje sprzętu, trakcji
antenowych i fiderowycn
oraz urządzeń zasilają
cych.

AUTORYZOWANY DEALER. SERWIS

TELEFAXY
APARATY I CENTRALE TELEFONICZNE

Panasonic
POJEMNOŚĆ OD 1/2 DO 144/288

NIEZAWODNE I OSZCZĘDNE
KSEROKOPIARKI

^Projektowanie, obsługa
i instalacja urządzeń łącz
ności satelitarnej.

AUTORYZOWANY DEALER. SERWIS

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 30,
tel.(058) 31-36-75, tel./fax 31-36-76

ATEMOR
DRUKARKI« MONITORY'

:

Oferujemy
usługi

* CENTRALE TELEFONICZNE
* TELEFAKSY

Autoryzowany dealer

* TELEFONY BEZPRZEWODOWE

Zaopatrzenie FIRM

- homologacja,
- zakres 500 m i800 m,
- współpraca z kilkoma słuchawkami,
- tączność wewnętrzna,

-Ł GDYNIA 8.00 - 16.00 Jt
ul. Łużycka 10, tel. 242608
tel. 242658, fax 220897,„„„

Y

* wizytówki * foldery* oferty
•kalendaize * zaproszenia
* cfruki okolicznościowe
* koperty * Ifetowniki
* nadruki na tworzywach
sztucznych * tkaninach
* foliach *plombach
Gdańsk tel 52 1032
ul Noakowskiego 8

KOMPUTERY

-

ZESTAWY KOMPUTEROWE

- 923,- 927,-1017,- 1074,- 1114;-:

ESTA PENTIUM 75 -1558,ESTA PENTIUM 90 - 1827,ESTA PENTIUM 100 - 1866,ESTA PENTIUM 120- 2035,ESTA PENTIUM 133-2571,-

61653/25493

ul. Czyżewskiego 38 Gdańsk-Oliwa
tel. 52-50-41 w. 240, 241 , fax 56-78-90
ul. Wybickiego 3 Gdynia (boczna od
Świętojańskiej) tel. 29-75-74
DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT 22%

KP, KW, PZ, WZ, rejestry i ewidencje
księgowe, faktury VAT, rachunki
uproszczone i 200 innych druków

ARTYKUŁY

GJaitk-Priymorie
ul. 0kzlyl>ska3
tel. 57-13-43
Gimik-Śriśmśat
ul. Św. Trójcy 3
Ul. 31-90-35

GJmsk-Wrztsza
ul. Grunwaldzka 7t/Ii
lei. 11-12-31 w. 327
Gdynia
ul. Obrotów Wybrzeżu 10
tel. 26-30-32

STEMPLE
SAMOTUSZUJĄCE

PIECZĄTKI

MEBLE BIUROWE

Każdy zestaw obejmuje: ptytę główną PCI; obudowę Mini Tower; kontroler;
kartę, graficzną $12 KB: FDD 1,44; klawiaturę;, mysz; 4 MB RAM (Pentium 8MB)
Biuro
handlowe:
Sklep
firmowy:

AKCYDENSOWE

SKLEPY
FIRMOWE

długopisy, zszywki, klej, segregatory,
koperty, papier fax, ksero, składanka
komputerowa i 1000 innych artykułów

- DWULETNIA GWARANCJA
- SERWIS - OPROGRAMOWANIE
- ATRAKCYJNE CENY - RATY

ESTA 486DX2/66
ESTA 486DX2/80
ESTA 486DX4/100
ESTA 486DX4/120
ESTA 4860X4/133

z udziału w przetargu wyco
fały się firmy Veba Telecom
i Telecom Finland. Veba Te
lecom ostrzegła również
przed niebezpieczeństwem
wynikającym z regulacji usta
Street Journal" sceptycz lających limit taryf telefonii
nie ocenia ich możliwości komórkowej poniżej pozio
osiągnięcia sukcesu na pol mu inflacji. - Polskie władze
nie wyjaśniły jak dotąd żad
skim rynku.
nej z tych wątpliwości dodaje
korespondent
„Wall Street Journal".
Największym zagroże
niem dla firm, które
uzyskały licencje, jest jego zdaniem - zapo
wiedź zakwestionowania
licencji na drodze mię
dzynarodowego arbitra
żu przez France Tele
com i Ameritech, joint
venture, która wspólnie
z Telekomunikacją Pol
ską SA jest operatorem
starego systemu telefo
nii komórkowej. Obie
kompanie twierdzą, że
Polska złamała kontrakt,
wycofując się z obietnicy
przyznania im prawa do
licencji na system GMS.
Bowdler pisze, powo
łując się na wypowiedź
przedstawiciela Ameritechu, że Ministerstwo
Łączności, przyznając li
cencje, pogwałciło przepi
sy kodeksu postępowania
administracyjnego, zgod
nie z którym nie można
rozstrzygnąć przetargu,
jeśli sprawa była wczeFot. Piotr Teodor Walczak Śniej przedmiotem postęWśród przyczyn, które powania sądowego. Koremogą uniemożliwić ich po
spondent „Wall Street
wodzenie, korespondent ga Journal" nie wyklucza, że
zety Neil Bowdler wymienia wszczęcie postępowania arbi
wysokie koszty uzyskania li trażowego może doprowa
cencji (641,68 min doi.) i bu dzić do anulowania licencji
dowy systemu telefonów ko przyznanych Polkomtelowi
mórkowych (2 mld doi.)oraz i Polskiej Telefonii Cyfrowej.
zmonopolizowanie naziem
Anna Rogozińska-Wickers
nej sieci telefonicznej przez
Prawo niezależnej prasy,
Telekomunikację Polską.
Monopol ten - twierdzi Bow aby bronić wszystkich. To
dler - odstraszył już poten kijskie dzienniki na pewno
cjalnych zagranicznych in ostro by zareagowały, gdyby
westorów. Bowdler pisze,że za granicą niepowodzenie
spotkało japońskiego przed
ze względu na wysoki koszt
licencji oraz zagrożenie ze siębiorcę... Tak to już jest.
strony polskiego operatora

81-388 Gdynia, ul. Świętojańska 120/8
tel. 20-67-17, tel./fax 20-28-64, tlx 054135

^ Projektowanie, obsługa i in
stalacja urządzeń analogo
wych i cyfrowych sieci ra
diokomunikacyjnych.

- DCS - cyfrowe, ISDN,
- SKP-308H, SKP-816H, SKP-36HX.
- SF-40, SF-505, SF800 z sekretarką,
- SF-2800 z sekretarką.

(oczywiście temu polskiemu)

Informując o przyznaniu
Polkomtelowi i Polskiej Te
lefonii Cyfrowej licencn na
budowiręiużytko
lefoni

Przedsiębiorstwo Projektowania
Produkcji i Ustug Radiokomunikacyjnych
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ki w takiej sytuacji będą stosować operatorzy te
lefonii cyfrowej GSM? To bardzo trudne pytanie
i powinno być skierowane raczej do przyszłych
operatorów GSM w Polsce, a oni jak dotąd nie
wypowiadają się w tej sprawie.Opłaty za połącze
nia telekomunikacyjne stosowane w sieci PTK
Centertel.są porównywalne z cenami zachodnio
europejskich operatorów systemów analogowych
i nie przekraczają średniej ceny dla tych syste
mów. Dlaporównania: cena jednej minuty rozmo
wy w godzinach szczytu w Europie wynosi śred
nio ok.56 centów,zaś poza szczytem ok.22 centy.
Taryfy stosowane przez Centertel wynoszą od-

\/ Produkcja elementów in
stalacji fiderów.

DOPŁATA
DYSKI TWARDE

NOWOCZESNE StSTEHY"

tel. 22-90-69
fax 34-20-16

486 10CAL BUS

Ktmpmmy w BOWOIMJ KONHca«*ejj

RATY
nniłflTY om
DCflleRÓUJ

486 PCI BUS
486 0X2 80 AMD

W USA źle

Po przyznaniu koncesji na GSM w Poisce

Krzyżówka 57
* Kanadyjska firma Corel, produkująca
oprogramowanie graficzne, wykupiła od Novell Inc. prawa do Word Perfect Office.
Wcześniej Corel wykupił od firmy Rank Xerox prawa do Ventury - znanego programu do
łamania tekstów.
A- Microsoft wprowadził na rynek system
Microsoft Phone dla Windows '95,który po
zwala połączyć zalety multimedialnego rodowiska Windows z możliwościami nowo
sprzętu
komputerowego.
czesnego
W związku z tym producenci zapowiadają
wprowadzenie na rynek komputerów obsłu
gujących łączność modemową, telefon
z funkcją automatycznej sekretarki i w peł
ni zautomatyzowanego faksu.
* Coraz więcej instytucji finansowych
w USA wykorzystuje system Microsoft Mo
ney do wprowadzania usług Home Banking,
czyli możliwości obsługi konta bankowego
bez wychodzenia z domu - informuje Micro
soft. Banki, które wprowadziły już ten typ
usług to m.in. Bank of Boston,Union Bank,
U.S. Bank, Home Savings of America.
•k Uczniowie warszawskiego liceum im.
Stefana Batorego zarabiali podczas targów
Komputer Expo '96 na nowy komputer, ob
sługując przez 4 dni stoisko firmy Digitr1.24
osoby zapracowały na nowego peceta z pro
cesorem pentium, wręczonego im 2 lutego
przez szefa europejskiego oddziału firmy.
•k Apple Computer Inc. stworzyła nowe
oprogramowanie Apple QuickTime Live!,
pozwalające użytkownikom na przegląd wy
darzeń na żywo w sieci Internet. Apple QuickTime Live! posiada swoją stronę
w WWW, gdzie znajdą się multimedialne
przekazy imprez na żywo, włącznie ze zdję
ciami, wideo, dźwiękiem, oraz QuickTime
VR, technologią Apple tworzenia wirtual
nych projektów. Użytkownicy Apple mogą
włączyć się na stronę webową w Internecie
bezpłatnie pod adresem http://live.apple.com.

Uruchomiono propagandowe koło

? REKLAMA

Kompleksowe

GDAŃSK-WRZESZCZ,
teUfax 4143-54
ul. Grunwaldzka 139,
tel.45-15-54

GDYNIA
ul. Krasickiego 10
(dawna Baltona)
tel.61-5340

REKLAMA DUO
to nowy rodzaj reklamy ukcizujacej sit' jednocześnie

« DZIENNIKU BAŁTYCKIM (WIECZORZE WYBRZEZA

BIURO

Str.18

Błąd może drogo kosztować

Biuro nie lotnisko, nie•••
Informacja wizualna wewnątrz biura ło system znaków graficznych, napisów, które ułatwiają orientację w obiekcie, a przez łe skracają czas potrzebny do odnalezieniai
ia właściwego miejsca.

Może to być wydzielona część z więk
szego kompleksu. W takim wypadku mo
żemy wykorzystać firmowe kolory
(większość firm takie posiada) do reali
zacji informacji wizualnej oraz wyod
rębnienia kolorystycznego pomieszczeń
firmy.
Na rys. nr 1 mamy tablicę umieszczo
ną w holu z „kieszenią" na zieleń w dol
nej części i podświetlanej w górnej (mo
że to być również tablica podświetlana).
Rys. nr 2 przedstawia tablicę kierunko
wą wiszącą najczęściej w rejonie krzyżo
wania się korytarzy. Oznaczona nr 3 to ta-

sposób prowadzenia gości przy pomocy
odboju w kolorze firmowym. Należy przy
tym zauważyć, że rys. nr 3,5 i 6 wyko
rzystują powtarzający się motyw dwóch
pasków, węższego i szerszego, oddalo
nych od siebie, w kolorze firmowym.
(Druk jest czarno-biały, więc należy
uwierzyć, że są to kolory firmowe).
Taki powtarzający się motyw na du
żych tablicach, tablicach kierunkowych,
tabliczkach na drzwi, odbojach powodu
je, że mamy do czynienia z większą spój
nością wnętrz, większym porządkiem,
a przez to podnosimy estetykę pomiesz-

mm

BRZMDREF

DZKBXR
OPERA

mi graficznymi bez liter, aby mogli je
odczytać ludzie nie znający danego ję
zyka. W biurze na ogól nie zachodzi ta
ka potrzeba, ale w tym kierunku zmierza
informacja wizualna, w której znaki gra
ficzne wypierają litery, działając na od
biorcę podobnie do znaków drogowych
Nieco inaczej sytuacja wygląda.jeżeli mamy do czynienia z firmą posiadają
cą swój własny obiekt.

» Hi'

Kasy fiskalne • co proponuje SHARP?

Informacja wizualna wewnątrz budynku

System ten powinien obejmować
wszystkie podmioty, które korzystają
z jednego budynku, klatki schodowej,
hollu itd.
Czytelność informacji jest tu cechą
nadrzędną i temu podporządkowuje się
wszelkie działania, tj. dobór liter, kolo
rystyki. sposobu sytuowania tablic itd.
Podobne systemy, tylko fizycznie
znacznie większe, instaluje się na dwor
cach, lotniskach, gdzie trzeba stosunko
wo szybko i w bardzo prosty sposób prze
kazać informację. Tam mamy do
czynienia z piktogramami - czyli znaka-

12 lutego 1996

blica ścienna umieszczona najczęściej
na ścianie naprzeciw schodów, kierują
ca ludzi do poszukiwanych działów i po
koi. Może to być tablica na nośniku pod
świetlanym. Nr 4 to tablica jak
drogowskaz, pokazująca właściwy kieru
nek, wfeszaita na ścianie lub stawiana
iw. zależności odrpotrzeb. Rysunekoznaćzony nr 5 - to tabliczka przyklejana na
drzwi. Natomiast nr 6 oznaczony został

czeń i zwiększamy czytelność informa
cji przez eliminację zbędnych form i ko
lorów.
Takie - zdawałoby się - proste za
biegi powodują, że powoli, bo powoli,
ale zwiększa się poziom ładu i estetyki
wokói nas, wymuszając dalsze działa
nia w tym kierunku.

Architekt Bogusław Żukowski

Obowiązkowe wprowadzenie kas fiskal
nych rozpoczęło się 1 stycznia 1994 roku.
Od tego czasu kolejne grupy podatników
w ściśle określonych terminach rozpoczyna
ją ewidencję obrotu detalicznego przy zasto
sowaniu tych urzqdzeń. Wzrastała również
liczba kas fiskalnych, które uzyskiwały do
puszczenie de stosowania wydawane przez
Ministerstwo Finansów. Pomimo, że dostęp
nych jest aż ponad 90 modeli, tylko niektó
re z nich znalazły aprobatę na rynku.
Najprostszym rozwiązaniem jest zakup ka
sy jednostanowiskowej. W punktach o mniej
szym asortymencie i natężeniu ruchu (np. małe
sklepy spożywcze, sklepy obuwnicze,odzieżo
we, z artykułami AGD, punkty usługowe itp.)
można zastosować kasę SHARP model ERA215P. Jest to obecnie najtańsza kasa fiskalna .
w Polsce. Jej największą zaletą jest prostota ob
sługi i programowania oraz stosunkowo nie
wielkie wymiary. Bardziej rozbudowany mo
del stanowi kasa fiskalna SHARP ER-A435P.
Jest to również urządzenie jednostanowiskowe,
ale przeznaczone do obsługi dużej liczby klien
tów w ciągu dnia (np. średnie i duże sklepy spo
żywcze, chemiczne, przemysłowe). Podstawo
wą różnicą w stosunku do poprzedniego modelu
jest ilość grup towarowych i dostępnych kodów
PLU oraz zastosowanie w kasie ER-A435P in
nej drukarki. Poza tym kasa wyposażona jest
w wiele dodatkowych funkcji, znacznie ułatwia
jących pracę, rozliczanie i programowanie.
Trzeba pamiętać, że każda kasa musi speł
niać podstawowe zadania. Została przecież
do tego stworzona, by umieć rejestrować
sprzedaż, udzielać rabatów, anulować błędy
obsługowe, wykonywać raporty rozliczające
dzień lub okresy (np. dekady) pracy,umożli
wiać zmianę programu, mieć szufladę na pie
niądze i wyświetlacze. Na tym poziomie wszyst
kie kasy są praktycznie równe, choć czasami
warto zapytać o pożądane funkcje by być pew
nym, że kasa ją ma. Są jednak funkcje, których
nie mają wszystkie kasy. Pierwszą jest możli
wość pracy 4 kasjerów. Każdy z nich posiada
własny kod, który umożliwia identyfikację, a
więc późniejsze ich indywidualne rozliczenie.
Jest zatem możliwa praca zmianowa. Kasjerzy
posiadają klucze kasjerskie, które pozwalają tyl
ko na rejestrację sprzedaży. Wszystkie pozosta
łe operacje (programowanie,drukowanie rapor
tów, zmianę cen itd.) mogą wykonywać tylko
osoby posiadające specjalne klucze (kierownik
placówki, właściciel).
Kupując dowolną kasę, przed zgłoszeniem
jej do Urzędu Skarbowego (przed ufiskalnieniem) można w bezpieczny sposób przeszkolić
personel. Zdarza się jednak, że z różnych po
wodów nowi pracownicy są przyjmowani już
wtedy gdy kasa jest fiskalna. Powstaje problem
co zrobić zkasjerką, która musi nauczyć się pra
cować na kasie,zanim rozpocznie właściwą pra
cę. Na typowej kasie fiskalnej nie jest to moż
liwe, gdyż wszystko zostałoby zarejestrowane
i trzeba by zapłacić od tego podatek. W kasie .
SHARP jest możliwy „trening" nawet po ufiskalnieniu. Może ją uruchomić osoba posiada

jąca klucz właściciela sklepu,
przeszkolić nową osobę i po
nownie przełączyć się w tryb
normalnej rejestracji. Jest to
oczywista oszczędność czasu
1 pieniędzy, gdyż niepotrzeb
ny jest przyjazd serwisanta
z nie ufiskalnioną kasą i od
płatne szkolenie.
Wszyscy zdają sobie spra
wę z odpowiedzialności zwią
zanej z rozliczaniem sprzeda
ży wykonanej na kasie.
Przecież to ona będzie pod
stawą do rozliczenia się z po
datku. Konsekwencje wszel
kich błędów mogą być bardzo
poważne. W celu ich uniknię
cia i ułatwienia obsługujące
mu wykonania potrzebnych
raportów w kasie SHARPERA435P istnieją klawisze au
tomatyki (AUTO),które moż
na opisać i którym można
zaprogramować wykonanie
serii potrzebnych do rozlicze
nia raportów. Mogą to być
obowiązkowe raporty dzien
ne, ale także np. raporty
o sprzedaży w poszczegól
nych grupach towarowych lub
artykułów kodowanych (PLU), które informu
ją o procentowej strukturze obrotów i wskazu
ją, jaki asortyment należy rozwijać w danym
sklepie. Teraz o pogubieniu się nie może być już
mowy. Sposób raportowania w kasach SHARP
jest więc prosty i czytelny.
Na pewno ważnym elementem w decyzji
o zakupie kasy jest czynnik serwisowy. Aby
ułatwić obsługę serwisową kasa ER-A435P zo
stała wyposażona w specjalne gniazdo. Dzięki
niemu możliwe jest przesyłanie całego progra
mu pracy z jednej kasy do drugiej w niespełna
2 minuty. Normalne programowanie zajmuje
serwisantowi średnio 3-4 godziny, zatem
oszczędność pieniędzy, które trzeba zapłacić za
czas potrzebny na uruchomienie kasy wydaje
się oczywista.
Najnowszym rozwiązaniem technicznym fir
my SHARP są dwa modele: ER-A495PN oraz
ER-A495PF, których sprzedaż rozpocznie się 26
lutego. Są to kasy. które mogą pracować jako
systemowe (w połączeniu zkomputerem) lub ja
ko jednostanowiskowe. Kasa ER-A495PN jest
wersją sklepową, aER-A495PF - gastronomicz
ną. Oprócz podstawowych możliwości, opisa
nych przy okazji prezentacji kasy ER-A435P,
nowe modele umożliwiają wykonywanie do
datkowych funkcji. Niewątpliwym atutem jest
prowadzenie przez obiekasy bieżących stanów
magazynowych, co uwalnia użytkowników od
przeprowadzania żmudnych remanentów. W ce
lu ułatwienia sprzedaży w sklepach do omawia
nych kas SHARP można dołączyć czytnik ko
dów kreskowych. Możliwość zwiększenia liczby
grup towarowych ze standardowych 12 do 50,
a ilości artykułów kodowanych (PLU) nawet

do kilkunastu tysięcy pozycji sprosta nawet naj
bardziej wymagającym jednostkom handlowym.
Model ER-A495PF jest przeznaczony do
zastosowań gastronomicznych. Nie tylkodla
tego, że posiada płaską klawiaturę,ale przede
wszystkim ze względu na szereg dodatko
wych funkcji opracowanych z myślą o właści
cielach restauracji i dużych barów. Pierwszą
z nich jest możliwość pracy na kasie do 15 ka
sjerów, rozpoznawanych na podstawie własne
go tzw. klucza kelnerskiego. Zatem każdego
z nich można potem indywidualnie rozliczyć.
Mają oni możliwość prowadzenia ponad stu ra
chunków otwartych, co jest liczbą wystarczają
cą w większości restauracji.
Na szybkość pracy kasjerów niewątpliwie
dodatnio wpływa ponad 80 klawiszy bezpośred
niego dostępu. Za ich pomocą mogą oni zapro
gramować sobie najczęściej zamawiane potra
wy czy napoje, co znacznie skraca czas obsługi
klienta. Ponadto komfort pracy kelnerów zwięk
szają takie funkcje jak depozyt,czy możliwość
podłączenia drukarki kuchennej i drukarki ra
chunków dla restauracji. Kasa posiada również
własną drukarkę termiczną.
Kasy SHARP ER-A495PN/PF zostały wy
posażone również w pewne nowe, niespotyka
ne funkcje serwisowe.Choć są one niedostępne
dla użytkownika, znacznie ułatwiają pracę ser
wisantom, przez co np. czas programowania ka
sy jest znacznie krótszy,a to już stanowi wymier
ną korzyść dla właściciela takiego urządzenia.
Nie mniej ważny jest fakt,że kasy te mogą być
w prosty sposób dostosowane do wymagań po 
szczególnych podatników poprzez odpowied
nie zaprogramowanie.

Sławomir Arasimowicz

hurtownie i sklepy druków i artykułów biurowych

SERWIS ISPRZEDAZ
Kasy i wasi elektroniczne

81-576 Gdynia, ul. Żuławska 31,
tel. 090-50-14-67, 090-50-14-77, 51 -65-18

kasy i Marki Or

Oferujemy do sprzedaży
w cenach producenta
sprzęt sportowy
i rehabilitacyjny.

Opakowania HDPE
folia PE. rolki do kas sklepowych
louanuoiKifl

DOSTAW
IW TELEFON

Ł

Przykładowe produkty:
hantle, gryfy, ławki do
ćwiczeń, proste i złożone
atlasy.
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MEBLE BIUROWE
Gdynia
ul. Śląska 54
tel. 20 95 73

ARANŻACJE • DOSTAWA • MONTAŻ

Gdańsk, ul. Otwarta 7

OPROGRAMOWANIE
Kosztorys
Płace
Środki Trwałe
Materiałówka
Sprzedaż
Księga P. i R.
Kasa

i inne...

80-239 GDAŃSK
Miszewskiego 17
41-64 09
tel
41 >7 66
41tel ,
26
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Nie musisz szukać ^
lepszego !!!
ul. Stryjska 24,81-506 Gdynia
tel. 24-44-26, teiyfax 20-61-03

PROGRAMY
Pfax 51-32-i
51
te P5 0-14-

ceny promocyjne
P.H.U VILDA
ul. Królowej
Jadwigi 13
Gdańsk,
tel./fax 399611,
399374
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^lEBLE

30-320 GDAŃSK
al. Grunwaldzka 540
tel./fax (0-58) 52-23-18
tel. (0-58) 52-50-41 w. 251,

Jumte* DLA TWOJEGO BIURA
f

pSZA

NAJW

KSEROKOPIARKI
(UŻYWANE, GWARANCJA, SERWIS)

OFERUJEMY RÓWNIEŻ MEBLE
DO SKLEPÓW I GASTRONOMU .

GDAŃSK, CZARNY DWÓR 8

463191

GDAŃSK GARNCARSKA 18/20
GDYNIA WENDY 7/9 (EXPO)

KSEROKOPIARKI

FAXY

0FERTA(

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ,
BEZPŁATNY TRANSPORT
f MONTAŻ (na życzenie)'. •

MEBLE WYPOCZYNKOM

telefony, telefaxy, centrale
kable, akcesoria
sprzedaż usługi

PENTA Spotka
Sopot, uLHaJTnera //

19197/09/309/b-k-ł/27351

M

Panasonic

Księgowość, Kosztorys, Fakturowanic-Windows,
Maga/yn-Windows, Hlacc, Środki Trwale, Kalkulacja Cen
Hurt Leków, Hurt Paliw, Apteka

ZGODNY Z AKTUALNĄ USTAWĄ ORACHUNKOWOŚCI

,2*

Gdańsk - Chełm
ul. Cieszyńskiego 38/15a
tel. 32 78 00 w. 115

81-311 Gdynia, ul. Witomińska2, tel.2971 26, tel.21 1495, fax2971 26

SYSTEM
FINANSOWO-KSIĘGOWY

/M/IRINOX

Sieci N0YELL

Zapraszamy

\T

Tel. (058) 32-51-68

.

NOWE t UŻYWANE - GWARANCJA
RATY - LEASING

DKS- autoryzowany dealer firmy TOSHIBA

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE,

K&K

SALON SPRZEDAŻY:
SOPOT, 3 Maja 6, tel. 51-51-12
HURT-DETAL, GDANSK-OLIWA. SUBISŁAWA 13
te!. 52-48-36, 52-15-81

TEL. 53-00-71 w.107,53-01*19 wew.107

t6®29/05/24/k/2si58

22847/R-3776

GDAŃSK •GIEŁDA HURTOWA •UL. RZĘSNA 3

iS I W Y K

R-3146/250

A /J VI
M
l\Vi
w
\\|

"BASTION" S.C. PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE

^
A f

XV

KALKI I FOLIE KREŚLARSKIE
PODŁOŻA DO DRUKAREK
I PLOTERÓW
MATERIAŁY DIAZO
Gdańsk-Wrzeszcz, Słowackiego 2,
Gdynia, Władysława IV1-5, tel.

tel. 4115 25
2197 86

fOPROGRAMOWANIE DLA FIRM: "MULTT-FIRMA"
dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych,
hurtowni, sklepów, rzemieślników.

od 129 zł za program!.
KOMPLEKSOWA
KOMPUTERYZACJA FIRM
INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWYCH
Rewelacyjna cena

• FAKTUROWANIE
• MAGAZYN
• ZAKUPY

w.3.0

• NALEŻNOŚCI
• ŚRODKI TRWAŁE

mbCI PIGIMER

• IMPORT/fXPORT

ZAKŁAD KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH

• ANALIZY
24800/24857/26710

• ZOBOWIĄZANIA

i

TRAWERS

• ZAMÓWIENIA

Dostawy komputerów, drukarek
IV 11 oraz materiałów eksploatacyjnych. \

JiO-419 Gdańsk, ul. Zbyszka z Bogdanca 4, tel./fax (0 58) 41-95-19, fax (0 58) 47-97-42

X.

OPROGRAMOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW
• KSIĘGOWOSC

-fe

CENTRUM OPROGRAMOWANIA « i ! S

81-359 G D Y N I A , UL. Z Y G M U N T A A U G U S T A 3-7
TEL./FAX 0-58/20-81-59, 21 80-21 w . 286
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Zatańczyć cza-czę z migaczem?
Tylko w Rio. Rio de Peugeot.

*KARMAWAŁ

&

W SALONACH

PEUG-FOT
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Salony Peugeot zapraszają na Kapnawał "96!

14-20 taty 1888

Wspaniała muzyka, ostatkowe zabawy i pyszne pączki
w Tłusty Czwartek to atrakcje, jakie w salonach Peugeot
przygotowaliśmy dla klientów w ostatni tydzień
Karnawału. Będzie można potańczyć lub obejrzeć
samochody Peugeot. Zamówić jeden dla siebie. Na

uczestników zabawy czeka mnóstwo innych atrakcji, a
wszystko w prawdziwie karnawałowym nastroju,
Przyjdźcie do Rio de Peugeot. Skorzystajcie z ostatniej
szansy, by kupić Peugeota. Przecież to ostatki. Nie tylko
Karnawału '96, ale i Kontyngentu '96. Cza-cza-cza.

10PEUGEOT
SAMA PRZYJEMNOŚĆ
BARTKIEWICZ, 82-300 Elbląg, ul. Akacjowa 5, tel: (0-50)33-68-93; INTER - VAP0,80-761 Gdańsk, ul. Reduta Żbik 5, tel: (0-58)31-00-53; CENTER - MOT, 81-861 Sopot, Al. Niepodległości 948, tel: (0-90)52-10-45.
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Gdańsk, tel./tax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169wpon. wgodz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-16.00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-04-79 wgodz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 wgodz. 8.00-16.00;
Elbląg, tel./fax (050) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 -16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 -16.00; Starogard Gdański, tel./tax (069) 220-80 w godz. 8.00 -16.00
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Ford Mondeo.
Powiedz jej, że ją kochasz...
Kup Mondeo, wygraj Fiestę
...i daj jej dowód miłości.

oc
AC

w

Tylko do 14 lutego

masz

firmy Ford i przekonaj się, że Mondeo powstało z myślą

wyjątkową okazję, aby kupić Forda Mondeo i wygrać

o tych, którzy kochają prowadzić, a Nowa Fiesta to wy-

Nową Fiestę Focus: waleńtynkowy prezent dla tej, którą

marzony samochód dla tej, którą kochasz.

kochaSZ.

JeSZCZe dzisiaj

KONTYNGENT

Odwiedź

najbliższego dealera

Ford
Purchase
Plan

* oterta OC/AC/NW Z każdym Mondeo w Kontyngencie 96,
Szczegóły oferty wraz z regulaminem losowania u dealerów.

Wszystko co robimy - robimy dla Ciebie

GDAŃSK; BIG Autohandel, tel.: (0-58) 53-36-43; GDYNIA, Euro-Car Gdynia, tel.: (0-58) 23-68-08, Fota, tel.: (0-58) 29-77-55.

/
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Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169 wpon. wgodz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-16.00, fax 46-35-68 ca/ą dobę; Gdynia, tel. 20-04-79 Wgodz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbląg, tel./fax (050) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 -16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 -16.00; Starogard Gdański, tel./fax (069) 220-80 w godz. 8.00 -16.00
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FIAT. POTRÓJNA PERFEKCJA

KONTYNGENT

FIAT

PODBIJA EUROPĘ

Ponad milion Europejczyków jeździ samochodem Fiat Punto - i to sobie chwali.

elektrycznego sterowania. Klucz elektroniczny Fiat Code, chroniący auto przed

Piat Punto jest najchętniej kupowanym autem z importu również w Polsce. Oto

kradzieżą, otworzy przed Tobą wszystkie drzwi, ponieważ Fiat Punto ma cen

wymarzona odpowiedź także na Twoje potrzeby.

tralny zamek. Całości dopełnia rasowa sylwetka samochodu i piękna paleta

Nowoczesna konstrukcja Punto, ze strefami kontrolowanych odkształceń i bocz

kolorów nadwozia, do wyboru. Dlatego wybierz się czym prędzej do dealera i do

nymi wzmocnieniami drzwi, otoczy Cię przestrzenią bezpieczeństwa*.

łącz do Europy. Masz jeszcze szansę na samochód Fiat Punto z Kontyngentu '96!

Oprócz sprawnego silnika Fiat Punto oferuje Ci komfort i wygodę. Ma tak ergono
miczne fotele, rzecz jasna z zagłówkami, że proszę siadać! Kiedy zechcesz
otworzyć okno (z szybą atermiczną oczywiście!), wystarczy musnąć przycisk

FIAT PUNTO.
SAMOCHÓD ROKU

1995.

* wyposażoną w regulowane pasy bezpieczeństwa z napinaezami, kierownicę pochłaniającą energię
uderzenia, a na życzenie - w poduszkę powietrzną i system ABS

TWORZYMY Z PASJĄ.
DEALERZY
PTHM, Gdańsk, ul. Gen. Hallera 132, tel. 41-30-62 •PUH AUTO-MOB1L. Wejherowo, ul. Gdańska 17, tel. 72-14-72
Tinn.raiii/nn KiAG7vru RU IR nnmQ7m
ZAPRASZAMY DU NAbllun OlUh UbŁUbćtN

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169 wpon. wgodz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 8.00-16.00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-04-79 wgodz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 wgodz 8.00-16.00;
Elbląg, tel./fax (050) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, te!./fax 82-23-25 w godz. 8.00-16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00-16.00; Starogard Gdański, tel./fax (069) 220-80 w godz. 8.00-16.00
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6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V. I. P. - rozmowa Jedynki
8.00 .Moda na sukces" [186] - serial
8.30 Jadą, idą dzieci drogą
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Gimnastyka oddechowa
9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.05 „Doktor Quinn" [59] - serial
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Dzieci takie jak nasze 11.20 Programik dla zwierząt
11.30 Ludzki świat
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.15 Indeks
12.40 Blok ekologiczny
12.45 Szkoła niejedno ma imię - Po co
gminom szkoły
13.05 „Stracić albo zyskać" Zielonym
do góry
13.35 „Między Lasem Czeskim
a Dachsteinem" - film dok. prod.
australijskiej
14.00 „Krajobraz z cisem" - Halofity
i spółka
14.10 I ciało i duch - Każdy aktorem
własnego szczęścia
14.30 Nisza
15.00 Dla młodych widzów: - Drgawy
15.30 „Moda na sukces" [186] - serial
prod. USA /powt. /

7.00 Panorama
7.10 Sport - telegram
7.15 Poranny magazyn Dwójki
7.50 Akademia zdrowia Dwójki
8.00 Program lokalny
8.30 ,.Zdrówko" [7/29] - seria
9.00 Świat kobiet - magazyn
930 „Nasza wielka rodzina" /13/
„Wędrówki karibu" - serial
dok. prod. japońskiej
10.00 „Ferie z krzyżówką" - pro
gram dla dzieci
10.25 Ferie na sportowo
10.35 Familiada - teleturniej /powt. /
11.00 Skrzydła bliżej marzeń - ma
gazyn lotniczy
11.25 Studio sport: - MŚ w narciar
stwie alpejskim / Supergigant
kobiet/
'^^12.00 Biografie : „Świat wy
obraźni Karola Dickensa" film dok. prod. angielskiej
13.00 Panorama
13.20 „Szczęście z drugiej ręki 121
- serial pro 1. kanadyjskiej
14.10 Clipol
14.45 Muzyczne nowości Dwójki
15.00 „Reboot" [8/13],, Sprytny
Enzo" - serial anim. USA
15.25 Akademia zdrowia Dwójki
15.35 Sportowe hobby Telewizyjny
klub sportowy 2

16.00 Dla młodych widzów
16.25 Dla dzieci - Dziejnik - teleturniej
16.50 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Forum - o referendach uwłasz
czeniowych
18.05 „Murphy Brown" [49/52] - serial
18.50 Kronika MŚ w narciarstwie al
pejskim
19.00 Wieczorynka/filmy przyrodnicze/
19.20 Referenda uwłaszczeniowe
19.30 Wiadomości

16.00 Monografia współczesnego
Wojska Polskiego
16.30 Być Mozartem
16.55 Referenda uwłaszczeniowe
17.00„Ukochany kraj" /3/ „Przylądek strachu"
18.00 Panorama
18.10 PANORAMA
18.30 Punkt - temat dnia
18.40 W sportowym rytmie
19.05 Koło fortuny - teleturniej
19.30 Ferie z krzyżówką

20.00 „Zdrówko" [6/22] - serial
komediowy prod. angiel
skiej
20.35 Auto - magazyn motoryza
cyjny
20.50 Referenda uwłaszczeniowe
21.30 Puls dnia
21.00 Panorama
21.50 Tydzień pezydenta
21.30 Sport telegram
21.55 Miniatury - Witold Zalewski
22.00 Leksykon polskiej muzyki
21.40 ,.Przystanek Alaska" [21/22]
22.05 Tatrzańskie opowieści
- serial prod. USA
22.15 MdM
22.30 Ogród sztuk
22.40 Przegląd militarny
23.00 Maraton trzeźwości - W ka
22.55 Referenda uwłaszczeniowe
lejdoskopie 1995 roku - ma
23.05 Wiadomości
gazyn
23.20 Mistrzowie kina: Andrzej Wajda 23.30 Woluniacy - film dok.
„ Powiatowa lady Makbet" 0.00 Panorama
film fab. prod. jugostow. / 1962/
0.05 Jubileusz Jana Krenza 121
reż. Andrzej Wajda /89 min. /
1.05 Zakończenie programu
0.55 Książki najlepsze
1.05 Przeboje B. Kaczyńskiego
2.05 Zakończenie programu
20.10 Teatr Telewizji Elżbieta Wojna
rowska „Urodziny" reż. Krzysztof
Nazar, wyk. Maria Pakulnis, Ka
zimierz Kaczor, Szymon Kuśmider, Anna Tomaszewska /75 min. /

PTK

17.15
17.30
18.00
18.30
19.15
20.00
21.00

21.30
22.00

22.20
23.50

PTK kanał 58
Robin Hood: „Niespodzie
wany powrót" (15/1) - serial
dla dzieci
Program lokalny
Kreskówki - serial dla dzieci
„Samotni" (3/2) - serial ko
mediowy
„Maria" (130/1) - telenowela
„Heart and Soul" - muzyka
„Westgate" (20/1) - serial ro
mantyczny
Disco Polo Mix
Dance Max
Program lokalny
„Opowieści prerii" - thriller,
USA, 1990,reż. Wayne Coa
Muzyczne dobranoc

RTL
2

5.25 -9.05 Blok programów dla dzie
ci:
9.05 „Flipper" - serial (powt.)
930 „Proszę o uśmiech" - show
(powt.)
1030 „Dr Quinn" - serial (powt.)
12.10 -16.10 Blok programów dla
dzieci:
15.45 „Wojownicze żółwie Ninja"
16.10 „Flipper" - serial
16.35 „Człowiek za sześć milionów
dolarów" - serial
1730 „Więź rodzinna" - serial
18.00 Wiadomości
18.15 „DrQuinn" - serial
19.15 „Smile" - show
19.45 „Proszę o uśmiech" - show
20.15 „To Catch the Killer" (1/2) - film
kryminalny, USA 1991, reż. Erie
Till, wyst.: Brian Dennehy, Michael Riley, Margot Kidder, David Elsner i in. (88 min) Piętna
stoletni chłopak znika z domu
w dniu urodzin matki...
22.05 „Stranger in Our House" - thril
ler, USA 1978, reż. Wes Craven, wyst.: Linda Blair, Lee
Purcell, Jeremy Slate, Jeff
McCracken i in. (88 min) Wraz
z przyjazdem kuzynki kończy
się spokojne życie rodziny Bryant...
23.50 „Miasteczko Twin Peaks" - se
rial
0.40 „La trefle a cinq feuilles- kome
dia, Francja 1972, reż. Edmond
Freess(85 min) Dwoje star
szych ludzi musi ze względów
finansowych wynająć część zaj
mowanego domu...
2.10 „David Letterman" - show
3.00 Wiadomości
330 „Benson" - serial
3.55 „Stranger in Our House"

TV

TV

POLONIA
6.00 „Prawo do narodzin" - te
lenowela
6.45 „1 + 10" - serial USA
7.45 Teleshop
8.10 Filmy animowane
9.45 Power Dance
10.45 Świat sportu
11.15 „1 + 10" - serial USA
11.40 „T and T" - serial USA
12.20 Filmy animowane
14.00 „Prawo do narodzin" - te
lenowela
14.55 Bliżej filmu
15.25 Teleshop
16.00 Filmy animowane
17.40 „T and T" - serial
18.10 „1 + 1" - serial
18.35 „Maria" - serial
20.00 „Once before I die" - film
fabularny USA
21.50 „1 + 10" - serial USA
22.45 „T and T" - serial USA
23.35 „Maria" - serial
1.10 „Once before I die" - film
fab. USA, powt.
3.00 „1 + 10" - serial

SAT
530 „Niemcy dzisiaj" - magazyn
9.00 „Cannon" - serial
10.00 „Co to znaczy?" - teleturniej
1030 „Walet, Dama,HErig" - tele
turniej
11.00 „Kerner" - talk show
12.00 „Vera w południe" - talk
show
13.00 „Trapper John, M.D." - se
rial
14.00 „Star Trek: Głębia kosmicz
na 9" - serial
15.00 „MacGyver" - serial
16.00 „Idź na całość!" - teleturniej
17.00 „X albo O" - teleturniej
1730 Magazyn regionalny
18.00 „Ród Wagenfeldów" - serial
1830 Magazyn informacyjny
19.00 „Koło fortuny" - teleturniej
20.00 „Anna Maria" - serial
21.00 Program po zapowiedzi
23.00 „News & Stories": „Sara Paretzky"
23.50 „Christian, Fritz i miś"
(„Christian, Fritz und Barchen") - komedia, Niemcy,
reż. Horst Johanning, wyst.:
Jochen Schroeder, Mitjam
Wiesemann, Patricia Frey,
Barbara Hintzen i in. (95
min) Trzy kobiety zakochują
się jednocześnie w studencie
wydziału teologii...
1.25 „Star Trek: Głębia kosmicz
na 9" - serial (powt.)
2.15 „MacGyver" - serial (powt.)
3.25 „Ród Wagenfeldów" - serial
(powt.)
3.50 „Vera w południe" - talk
show (powt.)
4.40 „Kerner" - talk show (powt.)

7.55
8.00
8.10
8.30
8.40
8.50
8.55

T V
POLONIA

Program dnia
Panorama
Dzień dobry, tu Gdańsk
Trójmiejski serwis inform.
Studio zgrabnej sylwetki
Studio Trójki
„Przygód kilka wróbla
Ćwirka"
„O czym szumią wierzby"
(3) - anim. (powt.)
Poradnik domowy
Artystyczny gość tygodnia
(powt.)
„Opowieści doktora Dolittle o zwierzętach" - film
fab. prod. USA (powt.)
„Nie czekaj!" ode. 13 (ost.)
- serial komediowy (powt.)
„Taki jest człowiek", ode.
5(11) - „Tatusiowa córecz
ka" - serial dok.(powt.)
„Zjazd rodzinny" - kome
dia obycz. (powt.)
Edyta Bartosiewicz - Live
„Szok N'Show"
Pokaz mody (powt.)
Panorama
„Mr. Bogus" ode. 1(13) serial animowany
„Król Artur i Rycerze
Okrągłego Stołu", ode.
18(26) - anim.

6.55 Dzień dobry z Polski
7.00 Panorama
7.10 Dzień dobry z Polski cd.
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Krzyżówka szczęścia - tele
turniej (powt.)
9.45 Bajki pana Baiagana - film
dla dzieci (powt.)
10.15 Radio Romans ode. 4 /32/ „Replika" - serial prod.
polskiej,/napisy w języku
angielskim/ (powt.)
10.45 Blok programów edukacyj
nych
12.00 Wiadomości
12.15 PREMIERY SATELITY:
Idol - film fab. prod. polskiej,
/1985r., 90 min./, reż. Feliks
Falk, wyk: Krzysztof Pie
czyński, Ewa Żukowska, Je
rzy KSmas, Tadeusz Huk,
Witold Dębicki i inni (powt.)
13.55 Przegląd prasy polonijnej
(powt.)
14.10 Auto - Moto - Klub (powt.)
14.25 Rozmowa dnia
14.55 Powitanie, program dnia
15.00 Panorama
15.20 Filmy z Niepokalanowa
15.50 Szara strefa - reportaż

„Miód i pszczoły" - ode. 133
Migawki z Ameryki (ode. 3)
Trzy po trzy - quiz
Teleexpress
„Cristai" (376) - serial
Pytania wokół uwłaszczenia
Panorama
Punkt - temat dnia
W sportowym rytmie
Gdański Dywanik - Ryszard
Bugaj UP
19.30 Rytmy przyrody (15) „Noc
i dzień" - austral. serial

16.20 Gość TV Polonia
16.30 Jan Karpiel Bułecka - film
dok.
17.00 Teleexpress
17.15 Szóstka na szóstkę - pro
gram dla dzieci
17.45 Krzyżówka szczęścia
18.15 Janosik ode. 6 /15/ - serial
/napisy w jęz. angielskim/
19.00 Zaproszenie
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości

20.00 „Duchy", ode. 2 „Krew
i woda" - serial fab. 'prod.
ang. reż. Terry Johnson
20.55 Poza rok 2000 (ode. 14) program popularnonauko
wy prod. australijskiej
21.40 Homo Popularis
21.50 Panorama
22.00 Leksykon katolicki
22.10 „Namiętność" - serial fab.
ode.23
23.00 Gniewni rocka
23.20 „Heartbeat" - serial krym.obycz. prod. ang. ode. 5
„Szczenięcy wybryk"
0.15 Zakończenie programu

20.00 Sportowy tydzień
20.20 Czy nas jeszcze pamiętasz? pr.Witolda Pogranicznego
20.40 Spojrzenia na Polskę - pro
gram publicystyczny
21.00 Panorama
2130 CZARNE,BIAŁE IW KO
LORZE: Pingwin - film fab.
prod. polskiej, /1965 r.,94,/,
reż. Jerzy Stefan Stawiński,
wyk: Andrzej Kozak, Krysty
na Konarska, Zbigniew Cy
bulski, Janina Kaluska -Szy
dłowska i inni
23.00 Program na wtorek
23.10 Ballady z końca wieku
23.25 Oskar. Oskar - film dok.
0.00 Camerata 2
0.25 Panorama
0.55 Zakończenie programu

9.05
9.30
10.00
10.10
11.00
11.40
12.00
13.40
14.20
15.00
15.10
15.35

16.00
16.25
16.50
17.00
17.20
18.00
18.10
18.30
18.40
19.00

TVE
9.10 „Los desayuno de Radio 1" magazyn publicystyczny
10.00 „Plaża Mayor"
10.15 „Preguntas y respuestas" - py
tania telewidzów
11.00 „La aventura del saber" - tele
wizja edukacyjna
12.00 „Bricomania" - magazyn dla
majsterkowiczów
1230 Wiadomości
13.00 „La cocina de Karlos Arguinano" - magazyn kulinarny
13.30 „Lingo" - quiz językowy
14.00 „Euronews"
14.15 ,31 desprecio" - serial
15.00 Wiadomości
15.45 „Pasa la vida" - magazyn publicystyczno-rozrywkowy
17.45 „Biologia" - cykl edukacyjny
18.00 Wiadomości
18.30 „El Ritorno de D'Artacan"
19.00 Serial
1930 „Cifras y letras" - teleturniej
20.00 „El primo Basilio" - serial
21.00 Wiadomości
21.30 „Pepa y Pepe" - serial
22.10 „Quien sabe donde?" - poszu
kiwanie zaginionych

PRO
6.40 -7.55 Seriale animowane:

755 „Pod jednym dachem" - serial

(powt.)
8.20 „Waltonowie" - serial
9.10 „Vierstejnowie" - serial
9.40 „Bill Cosby Show" (powt.)
10.10 „Pożar na 37 piętrze" („Fire!
Trapped on the 37th Floor") film katastroficzny, USA
1991 (powt.)
12.05 „Detektyw w sutannie" - se
rial
13.00 „SAM" - magazyn
1330 „Dzieciaki, kłopoty i my" (1)
- serial komediowy, USA
1985, wyst.: Alan Thicke, Jo
anna Kerns, Kirk Cameron,
Tracey Gold i in. (30 min)
Codzienne kłopoty typowej
amerykańskiej rodziny...
14.00 „Arabella Kiesbauer" - talk
show
15.00 „Domek na prerii" - serial
16.00 -17.25 Seriale animowane:
16.00 „Smurfy"
16.25 „Królik Bugs"
16.55 „Tom i Jerry"
17.25 „Pod jednym dachem" - serial
17.55 „Kto tu jest szefem?" - serial
18.25 „Bill Cosby Show"
19.00 „Taff' - mag. informacyjny
19.30 Wiadomości
20.00 „Ostry dyżur" - serial
21.00 „Policjanci z Nowego Jorku"
- serial
22.05 „Lisa" - thriller, USA 1990,
reż. Gary A. Sherman (90
min)
23.50 „Babylon 5" - serial (powt.)
0.40 Wiadomości
0.50 „Nowe przygody Supermana"
- serial (powt.)
135 Wiadomości
1.45 „Tajna misja" - serial (powt.)

EUROSPORT
10.30 Informator Motorowy
11.30 Narciarstwo alpejskie: MŚ
w Sierra Nevada/Hiszpania supergigant kobiet
13.00 Boks
14.00 Narciarstwo
15.00 Biathlon: MŚ w Ruhpolding
16.00 Narciarstwo alpejskie
17.00 Pływanie: PŚ w Gelsenkir
chen
18.00 Lekkoatletyka: Halowy Mi
tyng w Tampere/Finlandia
(na żywo)
19.30 „Eurogoals" - najciekawsze
bramki tygodnia
20.00 Magazyn sportów motoro
wych: m.in. NASCAR
w Goodwrench
22.00 Narciarstwo alpejskie
22.30 Wrestling: „Wojownicy rin
gu"
23.00 „Eurogoals" - najciekawsze
bramki tygodnia
0.00 Golf: European PGA Tour
1.00 Narciarstwo alpejskie: MŚ
w Sierra Nevada - supergi
gant kobiet

TNT
6.00-20.00 CARTOON
NETWORK - seriale animowane
16.00 „Scooby Doo" (A/F/H)
1630 „Królik Bugs" (A)
17.00 „Dwa niemądre psiaki"
(A/F/H)
1730 „Głupi i głupszy" (A)
18.00 „Scooby Doo" (A/F/H)
1830 „Maska" (A)
19.00 „Tom i Jerry" (A)
19.30 „Między nami, Jaskiniowca
mi" (A/F/S/H)
20.00 Wieczór filmowy TNT:
„Laurel and Hardy's Laughing 20's" - komedia, USA
1965, reż. Robert Youngson,
wyst.: Stan Laurel, 01iver
Hardy, Charley Chase, Edgar
Kennedy i in. (90 min) Naj
lepsze fragmenty filmów
znakomitej pary komików...
(A/F/S/Fin/H/Hol)
22.00 „Coma" („Coma") - film
sensacyjny, USA 1978, reż.
Michael Crichton, wyst.: Genevieve Bujold, Elizabeth
Ashley, Rip Torn, Richard
Widmark i in. (113 min)
Młoda lekarka odkrywa, że
w szpitalu truje się pacjen
tów, aby sprzedawać ich na
rządy... (A/F/S/H)
0.00 „The Power" - thriller, USA
1968, reż. Byron Haskin,
wyst.: George Hamilton, Su
zanne Pleshette, Richard
Carlson, Yvonne DeCarlo
i in. (104 min) Zespół na
ukowców odkrywa, że jeden
z nich jest geniuszem zła mordercą posiadającym ta
jemniczą moc... (A/F/S)
1.50 „Jack the Ripper" - angielski
film sensacyjny

wersje językowe: (A) - angielska, (Fin) - fińską, (F) - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska, (S) - szwedzka, (Hol) - holenderska

i

POL
S AT

SKY
ORUNIA

7.00 Bliżej Europy
7.00 HALOGRAIMY
7.30 Bajki
7.20 Ye! Ye! Ye! - pr. mu
8.00 W świecie muzyki
zyczny dla dzieci
8.30 Powitanie
7.30 Kalambury - pr. rozryw
8.45
Giełda pracy
kowy
8.50 Film animowany dla dzieci
8.00 „Czarodziejka z księży
9.30 Film
ca", ode. 25 - film ani
11.00 Kalejdoskop
mowany
11.30 W świecie muzyki;
8.20 Klub Lady Fitness
13.00 Sport, muzyka i moda
8.30 „Grace w opałach", ode. w przerwie około 14.00
51 - serial komediowy
giełda pracy
9.00 „Na południe", ode. 22 - 15.00 Lista przebojów
amerykański serial sen 15.30 Baw się razem z nami - quiz
sacyjny
16.10 Giełda pracy
10.00 „Za wszelką cenę", ode.
16.15 W świecie muzyki
59/60
17.00 Bajki
17.30 W świecie muzyki
11.00 Disco Polo Live
18.00 Giełda pracy
12.00 Magazyn
18.10 Bliżej Europy
13.00 Jesteśmy - mag. red. pr.
18.30 W świecie muzyki
religijnych
19.10
Film
13.30 Tylko dla dam
14.00 Oskar - magazyn filmo 20.45 Pasjonaci
21.30
Film
wy
23.10 W świecie muzyki
14.30 Kuba zaprasza
23.50 Bliżej Europy
15.00 HALOGRAIMY
0.30 W świecie muzyki
15.20 Ye! Ye! Ye! - program
1.00 Sport, muzyka i moda
muzyczny dla dzieci
TV
15.30 „Strachy z Transylwa
TR0JMIAST0
nii", ode. 25 - film ani
mowany
12.00 Powitanie + przebój tygodnia
12.15 Magazyn południowy
12.30 „Daktari" - film przygodowy
16.00 Informacje
13.30 „Szpital miejski" - serial
16.15 Twój lekarz
14.15 „Grunt to zbrodnia" - serial
16.45 „I wszyscy razem", ode.
komediowy, ode. 13
91 - serial komediowy
14.45 „Pod zegarem w Baltimore"
17.15 Kalambury
- film obycz. prod. USA,
17.45 „Webster", ode. 71 - serial Lata 20. naszego stulecia. Piękna 21letnia kobieta przeżywa dylemat
18.15 „Pomoc domowa", ode. 6
czy zdecydować się na samotne sa
- serial komediowy
modzielne życie, czy też związać
18.45 Informacje
się z jednym z nudnych zabiegają
18.55 „Prawo Burke'a", ode. 19
cych o jej względy adoratorów.
serial kryminalny
16.30 „Daktari" - film przygodowy
19.50 Informacje
17.30 „Przeboje domowego kina" ode. 18 - film dok.
20.05 Film na telefon: •„Prawa
18.00 „Szpital miejski" - ode. 133
północy", reż. Vic Sarin.
18.45
„Robocop"
- serial krym.
Na dalekiej Arktyce 19-letni chło
pak z plemienia Inuków zostaje 19.45 „Odrobina miłości" - serial
prod.
ang.
ode.
26
oskarżony o gwałt. Kanadyjski
20.15 Koncert życzeń (stereo)
prokurator żąda dla niego bardzo
21.00 „Grunt to rodzina" - serial
surowej kary.
21.30 Informator
•„Krokodylowe bagno", Francja,
21.50 Rozwiązanie konkursu
1992, reż. Neal Sundstrom
21.55 Program na wtorek
. Francois ginie w czasie wyścigów sa 22.00 „Pocałunek nocy" - dramat
mochodowych. Ocalały z wypadku
obycz. prod. USA.
pilot, Chris Deret, podejrzewa, że Jane zrezygnowała ze studiów w Aka
byto to zaplanowane morderstwo.
demii Sztuki na korzyść łatwego ży
Czy uda mu się to udowodnić?
cia i wysokich zarobków w najstar
22.00 Informacje i biznes inform.
szym zawodzie świata. Pech sprawia,
22.25 „Życie jak sen", ode.45 że zakochuje się w jednym ze swoich
serial amerykański
klientów, który spowodował, że czu
je się potrzebna i kochana. Niestety,
22.50 Egzamin dojrzałości
życie jak zwykle nie przynosi ła
23.50 Na każdy temat
twych rozwiązań.
0.50-1.25 Turbo Trans GRAJMY
23.35-0.00 Musie Box (stereo)

PISCOYERY
17.00 Australijska lekcja przetr
wania - serial przyrodn.
17.30 Jak pracuje brytyjskie pogo
towie ratunkowe? - serial
dok.
18.00 Samochodowa ,;klasyka":
Chevrolet - serial dok.
19.00 Terra X: Starożytni chirur
dzy - serial popularnonau
kowy
19.30 Poza rok 2000 - magazyn
popularnonaukowy
20.30 Tajemniczy świat Arthura
Clarke'a: Czy istnieją du
chy? - serial popularno
naukowy
21.00 Wynalazki - magazyn popu
larnonaukowy
21.30 Dziwy pogody: Przepowia
danie pogody - serial po
pularnonaukowy
22.00 Znowu w drodze: Środkowy
Wschód - serial dok.
23.00 Samochodowa „klasyka":
Ferrari - serial dok.
0.00 Magazyn motoryzacyjny program cykliczny

TV
10.10 „Cogito" - dzieła wielkich
filozofów
10.35 „Gaopolis" - magazyn geo
polityczny
11.25 „7 dni w Afryce" (powt.)
11.30 Aktualności tv szwajcar
skiej (powt.)
12.30 Pogoda dla pięciu kontynen
tów
12.35 Dziennik France 3
13.00 „Światła Paryża" (powt.)
13.30 „Nie zapomnijcie szczotecz
ki do zębów" (powt.)
15.30 „Damy serca" - serial
16.00 Dziennik TV5
16.15 „Bibi i jej przyjaciele" - ma
gazyn dla dzieci
16.45 Fa, si, la - śpiewajcie- quiz
17.15 „Studio Gabriel" - program
muzyczny
17.45 „Pytania dla mistrza" - gra
dla młodzieży
18.15 „Wizje Ameryki" - reporta
że i wywiady
18.25 „Gra TV5"
18.30 Dziennik TV5
19.00 „Światła Paryża" - aktualności
19.25 Pogoda dla pięciu kontynen
tów
19.30 Dziennik szwajcarski
20.00 „Thalassa" - magazyn mor
ski
21.00 Aktualności kanadyjskie
21.55 Pogoda dla pięciu kontynen
tów
22.00 Dziennik France 2
22.30 „Muzyczne Wiktory" - wrę
czenie nagród
0.30 Dziennik Soir 3
1.00 Dziennik belgijski
130 Powtórzenia programów:
1.30 „Wizje Ameryki"
1.45 „Nie zapomnijcie szczotecz
ki do zębów"

Nasza wielka rodzina
Wędrówki karibu
»'
Na północne tereny Jukonu, przy granicy
Alaski z Kanadą przybywają ogromne stada karibu,
północnoamerykańskiego podgatunku renifera. Tema
tem filmu są ich sezonowe, gigantyczne wędrówki nad
Ocean Lodowaty i z powrotem w Góry Skaliste. Każdej
wiosny ponad sto osiemdziesiąt tysięcy zwierząt podej
muje długą, uciążliwą podróż na północ, ku swoim pra
dawnym terenom rozrodu, na wybrzeża Morza Beaufor
ta. Trasa wynosi około tysiąca trzystu kilometrów.

« tlŁ

9iei r?ki (2)

Szcięście 1dru

Serial obyczajowy. Jean Levesque spotyka
swego przyjaciela Emanuela Letoruneau. Ten zaprasza
Florentine do siebie na przyjęcie, a urażona przez Jeana
dziewczyna, chcąc wzbudzić w ukochanym zazdrość,
bez wahania przyjmuje zaproszenie. Ma jednak nadzie
ję, że Jean również pojawi się na przyjęciu...

Reboot (8)

JTsm

Sprytny Enzo

^!L

Ukochany kraj (3)
Przylądek strachu

"
Enzo chce być mądrzejszy niż inni. Postana
wia jak najszybciej wszystkiego się nauczyć. Prosi
o pomoc Phonga, ale zrealizowanie ambitnych planów
jest trudniejsze, niż to się chłopcu wydawało.

SJ
'
Pod koniec lat 60. cala kolorowa ludność
Kapsztadu została siłą wysiedlona przez rząd Afryki
Południowej. Wszyscy musieli zamieszkać w gettach,
odseparowani nie tylko od biafych w Kapsztadzie, ale
również od osiedli zamieszkanych przez czarnych. Cho
ciaż młodzi ludzie z gett mieli możliwości włączania
się do rozmaitych organizacji, jak np. Afrykański Kon
gres Narodowy, wybierali uliczne gangi, które umac
niały swoją pozycją poprzez rozboje i handel narkoty
kami. Wojny między gangami wyeliminowały słab
szych konkurentów.

Teatr Telewizji

TRA VEL
CHANNEL
14.30 „Dziennik podróży"
15.00 Wielkie miasta: Marakesz
15.30 „Smak podróży"
16.00 „Eye on Travel" - magazyn
16.30 „Bon Voyage": Holandia,
Arizona
17.00 „Na wakacje do Australii"
1730 „Santa Barbara - amerykań
ska riwiera" - magazyn
18.00 „Na ryby do Szkocji" - ma
gazyn
18.30 „Tajemnicze miejsca" - wy
danie specjalne
19.00 „Wakacyjne wędrówki"
1930 „Travel, Travel: Prowansja
20.00 „Travel Live" - magazyn
21.00 „Dziennik podróży" (powt.)
21.30 „Wielkie miasta" (powt.)
22.00 „Świat według Whickera":
„Bali - ostatni raj na Ziemi"
23.00 „Smak podróży" - magazyn
kulinarny (powt.)
23.30 „Santa Barbara - amerykań
ska riwiera" (powt.)
0.00 „Na ryby do Szkocji" - mag.
(powt.)
0.30 „W poszukiwaniu przy
gód": Alberta

BBC
P RIME
8.10 „Mike i Angelo" - serial
8.30 „Słowa i słówka" - teletur
niej
9.00 „Pieśni chwały" (powt.)
935 „The Bill" - serial
10.00 Prognoza pogody
10.10 „Kilroy" - talk show
11.00 Wiadomości BBC
11.05 Program po zapowiedzi
1130 Poranek z Anne i Nickiem
12.00 Wiadomości BBC
12.05 Poranek z Anne i Nickiem
13.00 Wiadomości BBC
13.05 „Pebble Mili" - magazyn
13.55 „Pieśni chwały" (powt.)
1430 „The Bill" - serial (powt.)
15.00 „Szef kuchni poleca"
15.10 „Kilroy" - talk show
15.55 Prognoza pogody
16.00 „Farma 'Niezapominajka'"
- serial animowany
16.15 „Mściwe pingwiny" - serial
animowany
16.40 „Mike i Angelo" - serial
17.00 „Słowa i słówka"
1730 „Królestwo niedźwiedzia
polarnego" - film dokumen
talny
1830 „Big Break" - show
19.00 „Świat dzisiaj" - magazyn
19.30 „Wildlife" - magazyn przy
rodniczy
20.00 „Chłopcy na posyłki" - se
rial komediowy
2030 „Ludzie ze Wschodu" - serial
21.00 „Bergerac" - serial
21.55 Prognoza pogody
22.00 Wiadomości BBC
22.30 „Świat w stanie wojny" serial dokumentalny
2330 „Doktor Who" - serial
0.00 „Nieszczęśliwy wypadek" magazyn
1.00 -6.00 Powt. programów

0 tym programie szerzej w piątkowym dodatku TELEDZIENNIK
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Urodzin

•
Lata trzydzieste, gdzieś na wschodnich kresach
Polski. Do położonej na skraju miasteczka willi przyjeżdża
Rafa! Golanko, nowy nauczyciel miejscowej szkoły.
Pan domu oczekuje przyjazdu syna - w dniu swoich 18.
urodzin Marceli ma otrzymać dokument gwarantujący mu
w przyszłości przejęcie całego majątku.
Przybysza zaskakuje wiele spraw. Milczącą, jakby nieobec
ną duchem panią domu zastaje w kuchni, w stroju i pozio
mie pospolitej kuchty. We wzajemnych kontaktach mał
żonków zauważa przedziwną mieszaninę demonstracyjnej
uprzejmości i hamowanej agresji...

TV
Czarne, biafe i w kolorze
POLONIA

_ 21 3/)
g.
.<jv Ąn(jrzej; niepozorny student warszawskiej
politechniki, przez kolegów zwany Pingwinem, jest za
kochany w koleżance z roku - Baśce. Otoczona gronem
wielbicieli dziewczyna nie zwraca uwagi na Andrzeja.
Podobnie jest na prywatce zorganizowanej przez jednego
ze studentów - rozpieszczonego jedynaka Adasia. Basia
nie reaguje również na zaloty gospodarza. Wściekły
Adaś telefonuje do swego kolegi Łukasza, który na jego
prośbę odczytuje fragmenty listów zakochanej w nim
Baśki. Ośmieszona dziewczyna ucieka z imprezy.

PRO 7
9*

Thriller. Wyst.: Staci Keanan. Cheryl Ladd,D.W.
Moffett-Colton, Tanya Fenmore i in. (90 min.). Dzięki
przypadkowemu połączeniu telefonicznemu, nastolatka
poznaje o wiele starszego od siebie mężczyznę...

*

Mistrzowie kina
Powiatowa lady Makbet

9. <3.<U Katarzyna Izmajłowa, zaniedbywana przez
męża, dużo od niej starszego, zamożnego kupca, zostaje
kochanką przystojnego parobka, Siergieja. Oboje mor
dują teścia, który wie o ich miłości, a następnie zabijają
powracającego męża. Powodowana coraz większą na
miętnością ku Siergiejowi, Katarzyna dusi wraz z nim
małego Fiedię, siostrzeńca męża i jedynego spadkobier
cę jego majątku. Zbrodnia zostaje przypadkowo wykry
ta, a para wspólników skazana na katorgę.

Opracowanie: Bożena Kamińska

Zdjęcia: KAPA oraz Prasowa Agencja Telewizyjna
Redakcja nie odpowiada za zmiany programu
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