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Konferencja prasowa SKL „Centroprawica”

Pożar Hali Stoczni po dwóch latach

ZACZYNA SIĘ
PROCES
pieczeństwa pożaru

sprowadzen

a

Stoczni o aaiej zostały a

(do 49)

O nowej partii w Cotton Clubie

widowi:

Prokuratura uznała, że oskar-

osoby.

2"! całkowicie zlekceważyli

zginęło

Nie podjęli żadnych działań
sku-

zzo eczeństwa.
oowiazek
einęłsię. nikom
kim w Gdańsku rozpoczni
Wojewódz
przed Sądem
Dziś
imprezy bezpieczeństwa.
1994
k
w
ich

„ad

W czasie

koncertu w listopadzie

proces.
siedem osób, prawie trzysta odniosło obrażenia.

Według prokuratury, zawinił,
ponieważ nie zadbał o otwarcie
wszystkich wyjść ewakuacyjnych. Jarosławowi K. i Romanowi T., organizatorom koncertu
z Agencji Reklamowej FM, zarzucono naruszenie przepisów
ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
:

Prokuratura zarzuciła Janowi
S., komendantowi zakładowej
Straży Pożarnej, nieumyślne
sprowadzenie pożaru, który zagrażał zdrowiu i życiu ludzi.
Oskarżyła o zaniedbanie obowiązków Ryszarda G., pracownika Działu Socjalno-Mieszkaniowego Stoczni Gdańskiej S.A.

(SOB)

Szerzej str. 7

Stronnictwa
Zdaniem Aleksandra Halla, przewodniczącego Rady Politycznej utworzonego w minioną niedzielę
„Reprezentuje
j.
posierpniowe
Polski
sił
a
porozumieni
dla
drogę
torować
powinien
Wałęsa
Lech
go,
wno-Ludowe
Konserwaty
« _ powiedział Hall podczas poniedziałkowej
on punkt widzenia »państwowca« odpowiedzialnego za bieg spraw w Polsce
konferencji prasowej w Gdańsku.
Na zdjęciu razem z Pawłem Adamowiczem, przewodniczącym Rady Miasta Gdańska.
O konferencji piszemy szerzej na str. 3
Fot. Robert Kwiatek

w Pruszczu Gdańskim

Na kasjera
z broniąw ręku

Na 2 lata pozbawienia
wolności w zawieszeniu na 5
lat oraz grzywnę w wysoko”
ści 5 tys. zł i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 6 lat skazał wczoraj
warszawski w Sławomira
Wałęsę- syna b. prezydenta
RP. Jest to już drugi jego
wyrok za spowodowanie wypadku samochodowego.

W nocy z 12 na 13 stycznia
br., o godz. 3.50, na stacji paliw
Rafinerii Gdańskiej przy ul.
Grunwaldzkiej w Pruszczu nieznany mężczyzna, grożąc użyciem broni, zażądał wydania
z kasy gotówki. Pracownik stacji
w obawie o swoje życie, wręczył
napastnikowi ok. 1000 zł. Bandyta uciekł z tupem w kierunku
Łęgowa.
ż,
Powiadomio
na]
) naia oo napadzie.
Po

udeA
jący Fiatem 126 p Wałęsa
są
rzyłw tył J R h RE
Walęsa OC-

niósł wtedy obrażenia jamy
brzusznej, klatki piersiowej oraz
doznał wstrząsu mózgu. Kierującej jaguarem kobieta nie została
ranna. Po wypadku u S. Wałęsy

Kontrola NIK w gdańskich gminach

Na słacji paliw w Pruszczu nieznany mężczyzna grożąc
bronią wymusił od kasjera 1000 zł.

W sierpniu 1995 r. w Warszawie na ul. Belwederskiej kieru-

świetle.

tecznej ewakuacji w momencie
wybuchu pożaru.
Biegli ustalili, że przyczyną
pożaru było najprawdopodobniej podpalenie. Sprawców nie
udało się ustalić. Śledztwo w tej
sprawie umorzono.

Napad na stację benzynową

Młody
Wałęsa
skazany

czerwonym

w celu przeprowadzenia

policja, podjęta penetrację tere| ny z użyciem

stwierdzono 2,7 promille alko-

holu we krwi.
Jest to już drugi wyrok za
spowodowanie wypadku samochodowego orzeczony wobec
24-letniego obecnie Sławomira
Wałęsy. W 1992 r. w Gdańsku
został on skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz otrzymał za-

psa tropiącego.

W dalszym ciągu prowadzone są
działania, mające na celu schwytanie sprawcy.
Pracownik stacji paliw powiedział „Dziennikowi”, że był to

pierwszy taki wypadek na istniejącej od czterech lat pruszczańskiej stacji. Jego zdaniem, mógł
być to napad zorganizowany.
Stacja paliw funkcjonuje całą
dobę. W nocy pełni dyżur kilku
pracowników. Czynny jest bar

Poborcy pod lupą

samoobsługowy, sklep, można
również skorzystać z telefonu
i toalety.
Napastnik sterroryzował pracownika stacji wewnątrz budynku, przy okienku kasowym. Pani
Ewa Sielicka, rzecznik prasowy
Zarządu Rafinerii Gdańskiej
SA, poinformowała

W ciągu roku skuteczność Gdańska w ściąganiu podatków
wzrosła o połowę, a gmina Kartuzy wzorowo kontroluje podatników. Mimo to, gminy niedobrze gospodarują należnymi im podatkami - stwierdzili inspektorzy NIK.
W połowie 1996 r. kontrolerzy NIK skontrolowali jak
w gminach ściąga się podatki.
Śró skontrolowanych znialaWśród

wzrost planowanego poboru podatków w Sosnowcu wyniósł aż
169 proc.
rtuzy wzorowe

| Subkowy, Kartuzy. Nasze gminy

Wybrzeżowe gminy posiadały

nas, że na

stacjach paliw RG wprowadzany
jest system zabezpieczeń i monistacji
toringuu pracy
„|
—
|
Stacji.
pracy

Policja apeluje do osób mo- | zły się: Gdańsk, Tczew, Pelplin,

gących pomóc w ustaleniu tożsa-

mości niebezpiecznego sprawcy
napadu, o kontakt telefoniczny
z KRP w Pruszczu Gdańskim
lub najbliższą jednostką policji.
Poszukiwany sprawca napadu
ma z wyglądu ok. 22-25 lat, 175180 cm wzrostu. Jest krępej budowy ciała, twarz ma okrągłą,
włosy krótkie, ciemne, oczy
średniej wielkości, nos krótki,

prosty. Ubrany był w kurtkę koloru wiśniowego.
(ANT)

wypadły całkiem dobrze.

W Gdańsku skuteczniej

W latach 1994 i 95, objętych
kontrolą, podatki na Wybrzeżu
rosły powoli. Najwyższy o 26
proc., czyli równo z inflacją.
W 1994 r. Gdańsk znalazł się
w zapaści. Zebrano zaledwie 83
proc. planowanej kwoty podatków, co było jednym z najgorszych wyników w Polsce. Już
w 1995 r. Gdańsk - w którym
zmienił się zarząd - zebrał 121
proc. planu i awansował do gro-

Ka

ć

:

3

też dobre bazy danych - informacje w komputerach, czy dokumentach zgadzały się ze stanem faktycznym.
Gmina Kartuzy stawiana była
natomiast przez NIK jako wzór
„kontrolera”. Co roku weryfikowano po kilkanaście procent podatników podatku od nieruchomości, co zaowocowało zwiększeniem się wpływów z podatku.
W tym czasie większość polskich
gmin kontrolowała swoich podatników sporadycznie.

gmin (w tym 36 miast) kontrolowanych w całym kraju. Co
czwarta gmina wprowadzała
uchwały podatkowe z mocą
wsteczną, np. we Włocławku,
większość opłat na 1995 r. przegłosowano 27 lutego 1995 r.
NIK stwierdziła też niekomsłewiość baż danych. W Lesznie;
pletńość

zarejestrowanych było w 1995 r.
18061

pojazdów, podczas,

gdy

tamtejsi poborcy podatkowi usiłowali ściągać podatek z 29,4
tys. pojazdów, które figurowały
wciąż w ich kartotece.
Normą było też zwlekanie
z wydawaniem decyzji - w Obornikach Śląskich połowa decyzji
zapadała już po „maksymalnym” dwumiesięcznym terminie
do załatwienia sprawy.
Do tego trzy gminy (Sulejów,
Ustka, Goniądz) „naciągnęły”
ministra finansów na nienależne
im dotacje. W ich sprawozdaniach finansowych dane nie od-

Wielki bałagan?
kontrń z 78 ch nowych ArturdneKielbasiński
wys i dla większości
Wyo
sersiwegnsych
|
wróży
źle
3 orz trza aA Małachowski
i m aa
niekorzystnie

chanicznych do 1997 r. za potrąz
cenie emerytowanej
nauczycielki (nie stwierdzono wtedy w jego organizmie alkoholu).
W związku z tym, że Sławomir Wałęsa naruszył zakaz prowadzenia pojazdów nałożony na
niego przez gdański sąd, jego
poprzednia sprawa może być
skierowana do sądu penitencjarnego, który może ponownie ją
rozpatrzyć i ewentualnie

„Od-

wiesić” poprzednią karę.

(PAP)

.

gf,

Pa

.

ściągalność była w Tczewie: 125
proc. w roku 1995. W tym czasie

w Gdańsku

Zdaniem Aleksandra Małachowskiego, wicemarszałka Sej-

mu i honorowego przewodniczącego Unii Pracy, prawica nie wygra najbliższych wyborów parlamentarnych. „Jeśli nawet wygrałaby wybory, to nie uzyska ona
trzech czwartych głosów* - podkreślił Małachowski, który spotkał się w poniedziałek w Gdań-

sku z członkami Klubu Współczesnej Myśli Politycznej.
Zdaniem wicemarszałka, największe zagrożenia dla Polski
związane są z niemożliwością
uchwalenia w obecnej kadencji
parlamentu nowej konstytucji
oraz z neototalitarnymi zachowaniami niektórych przedstawicieli polskiej prawicy.
(PAP)

Gdańsk

Spłonęły mikrobusy

'| lub mżowkilokalnie
|

marznącej, Temp.

„| rano od -2C do 0*C

Dwa zachodnie mikrobusy oraz wyposażenie warsztatu
naprawczego spłonęło w pożarze, który wybuchł wczoraj
w prywatnym warsztacie naprawy autobusów w Gdańsku
Przymorzu przy vl. Jagiellońskiej.
Jak nas poinformował kpt.
Stanisław Czerwiński, dowódca

jednostki ratowniczej nr 1
w Gdańsku, pożar zgłosił właści-

ciel warsztatu Jan Klian o godz.
18.14. Dzięki korzystnemu usytuowaniu warsztatu, na miejsce
przybyły niemal natychmiast

trzy jednostki straży pożarnej.
W sumie pożar gasiło osiem jednostek.Jak powiedział nam
Czerwiński, strażacy wynieśli
z pożaru butle z tlenem i acetylenem, które mogły eksplodować. Nikt nie odniósł obrażeń.
W chwili zamknięcia numeru
straty były nieznane.
(e0p)

wypadły

P

NAPA

BŁ

6

Elbląg

Zakłady „Truso”

1 Białoruś

Jelcyn

prywatne

chce
unii

Od nowego roku Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Truprywatną. Kupił je Jan Przezpolewso” w Elblągu są firmą
ski, przedsiębiorca z Elbląga.

Borys Jelcyn opowiedział
się za zjednoczeniem Rosji
i Białorusi.
Rosyjski prezydent wystosował posłanie do białoruskiego
prezydenta Aleksandra Łukaszenki, w którym zaproponował
przeprowadzenie referendum
w sprawie połączenia tych
dwóch państw i przedstawił program pogłębienia ich integracji.
Bliski doradca prezydenta Rosji,
zastępca szefa jego administracji
(Kancelarii) Siergiej Szachraj
zasugerował, że najnowszą ini-

Fot. Robert Kwiatek

kontroli

Wyniki

cjatywę Borysa Jelcyna należy
traktować jako odpowiedź
Kremla na planowane rozszerzenie NATO.
O posłaniu Jelcyna do Łukaszenki poinformował w poniedziałek rzecznik Kremla Siergiej
Jastrzembski.
Według sekretarza prasowego prezydenta Rosji, Borys Jelcyn uważa, że „unia rosyjskobiałoruska stała się faktem i że
powinno to pociągnąć za sobą
poważne kroki, zmierzające do
rozszerzenia integracji tych
dwóch państw*.
W miarę, jak oba kraje będą
kroczyły drogą integracji, możliwe będzie- zdaniem Jelcyna- referendum w sprawie „zjednoczenia w tej czy innej formie” Rosji
i Białorusi. Do tego czasu należy
być przygotowanym, by- w razie
poparcia tej koncepcji- powołać
wspólny rząd unii Rosji i Białorusi.
Tymczasem Siergiej Szachraj,
zastępca szefa administracji prezydenta FR, oświadczył, że połączenie Rosji i Białorusi będzie
najlepszą odpowiedzią na rozszerzenie NATO.

(PAP)

Nowy właściciel zatrudnił
wszystkich dotychczasowych
pracowników - 297 osób. Zamówień nie brakuje, szwaczki pracują również w soboty. Właściciel bazuje na kontaktach handlowych

ZPO

„Truso”

(zacho-

wał nazwę firmy), poszukuje
również własnych możliwości
sprzedaży wyrobów.
J. Przezpolewski, oprócz hali
produkcyjnej, nabył również
obiekt łączący ją z biurowcem,
gdzie pod koniec ubiegłego roku
otworzył sklep meblowy.

Likwidator zakładów Alfons
Chodziński dopełnia tymczasem
swoją misję i jest zadowolony, że
w ciągu roku udało mu się sprywatyzować zakład, ochraniając
kilkaset miejsc pracy.
Nowy właściciel, zajęty negocjowaniem z kontrahentami, nie

znalazł na razie czasu, by powiedzieć o swoich planach. Stwierdził, że gotów będzie je przedstawić za dwa tygodnie, po uporządkowaniu spraw związanych
z przejęciem zakładów.
R
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Dla emerytów

Tajemnicza reklama Tchibo

lipcowa
waloryzacja

*

Przeciętnie o 17 zł miesięcznie wzrosną świadczenia emerytów w wyniku
przeprowadzenia zaległej
waloryzacji za IV kwartał
1995 r.
Jednocześnie jednorazowo
otrzymają oni przeciętnie 190 zł.
Kwota ta obejmuje wyrównanie
za 10 miesięcy, od września 1996
r., kiedy waloryzacja powinna
była być przeprowadzona oraz
zaległe odsetki. Wypłaty należności rozpoczną się w lipcu. Takie rozwiązania zakłada projekt
ustawy o waloryzacji za IV kw.
1995 r. niektórych emerytur
i rent, który przyjął rząd. Jest to
realizacja orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego z października
ub.r., który brak tej waloryzacji
uznał za niezgodny z konstytucją. Minister pracy Tadeusz
Zieliński powiedział po posiedzeniu rządu, że dąży do tego,
aby wypłaty rozpoczęły się 1 lipca br. i zakończyły do końca br.
Asekuracyjnie - jak podkreślił w projekcie ustawy jest formuła,
iż wypłaty nastąpią nie później
niż do końca marca 1998 r. Jednocześnie do 15 czerwca br. rząd
określi - w zależności od sytuacji
finansowej budżetu - termin lub
terminy wypłaty świadczeń.
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Emocje
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e.

i skojarzenia

jaliści z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
w najbliższych dniach wydadzą opinię w sprawie reklamy kawy Tchibo, w której
znalazł się napis przypominający według fachowców
od reklamy logo ycholo-

Psycholo-

Sza
twierdzi, że
yć może w opisanej przez
wczorajszy „Dziennik” sprawie mamy do czynienia
z próbą stworzenia skojarzeń.
Bogusław

Piwowar

Departamentu
KRRiTV

dyrektor

Reklamy

stwierdził, że potrze-

buje kilka dni na wyjaśnienie
sprawy.
- Musimy poczekać na materiały, o które zwróciliśmy się do
telewizji i Tchibo. Od telewizji
otrzymamy kasetę z nagranym
filmem, a od Tchibo

dokument

z ich stanowiskiem - stwierdził
Piwowar.
Na temat filmu wypowiedzą
się w KRRiTV prawnik i ekspert od reklamy i marketingu.
- Być może pokażemy film
Robertowi Kwiatkowskiemu,
członkowi KRRiTV, który kiedyś był szefem agencji reklamowej - powiedział nam Piwowar.

Według niego prawdopodobnie nie możemy w tym przypadku mówić o reklamie oddziałującej na podświadomość. Jednak
zamieszczanie przez Tchibo zakamuflowanego znaku innej firmy w swoim filmie nazwał Piwowar bezsensem.
- W ten sposób producent kawy ugodziłby w swoje interesy twierdzi Piwowar.
Dyrektor uważa że zbieżność
różnych szczegółów w filmie
może być przypadkowa. Według
prof. Bogdana Wojciszke, dyrektora Instytutu Psychologii
Uniwersytetu

Gdańskiego,

re-

klama najczęściej nie działa na
zasadach racjonalnych, tylko odwołuje się do emocji i często polega na tworzeniu skojarzeń.
Reklamę tworzy się w kilku
wersjach. Później wybiera się tę,
która zdaniem grupy testującej
jest najbardziej interesująca.
Według profesora Wojciszke
najsilniej działa na odbiorcę to,
co jest na początku i na końcu
„filmu, a najmniej pamiętane są
sceny

ze środka.

W

reklamie,

którą opisywał „Dziennik”, obraz z odwróconym napisem znalazł się dokładnie w środku filmu.

(Przem)
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Koniec protestu policjantów
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Radiowczy
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W Sofii odbył się wczoraj kolejny wiec
opozycji z żądaniem przedłerm inowych wy
borów. Rządzący komuniści są skiosi:kd
rozmów z opozycją.

STALEXP

UNIVERSAL

Studenci maszerujący ulicami Sofii.

-.
+0,2

WIG 15.4410 (+0,1)
G20 1.554
ARIEL

11,20 nk 73 -0,9
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2620 — +16

Ponad 20 tys. osób znowu wypełniło plac Aleksandra Newskiego przed parlamentem. Odczytano
liczne deklaracje poparcia dla protestów obywatelskich i żądania przedterminowych wyborów,
m.in. Bułgarskiej Akademii Nauk, stowarzyszenia
artystów, sportowców, branżowych organizacji
związkowych, konfederacji niezależnych związków
zawodowych. Policji było znacznie mniej niż poprzednio. Władze miasta, bułgarski i międzynarodowy Czerwony Krzyż zorganizowały rozdawanie
gorącej herbaty demonstrantom.
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Rządząca Bułgarska Partia Socjalistyczna
oświadczyła, że zgadza się przedyskutować z opozycją kwestię rozpisania przedterminowych wyborów i że opracowała projekt programu w celu wyprowadzenia kraju z kryzysu politycznego i gospojakim
się
znalazł.
darczego,
- Jesteśmy gotowi do rozmów o wcześniejszych
wyborach parlamentarnych w kontekście realizacji
programu antykryzysowego - stwierdza oświadczenie komitetu wykonawczego partii.

„ (PAP)

Kamiński
na biegunie

Kupno/sprzed.

2,01

% * *

Półmetekkidiko

Dane z 13.01

FARMF-PP

- Fot. PAPICAF
W Warnie odbył się godzinny strajk pracowników portowych.

W chwili gdy ten numer
„Dziennika” trafił do kiosków, Marek Kamiński najprawdopodobniej osiągnął
biegun południowy. Wieczorem, wczorajszego dnia
dzieliło go od bieguna zaledwie 6 kilometrów. Przed
polarnikiem jest jeszcze

1300 kilometrów trasy wie:

(ok. 150 kg), gdańszczanin posuwa się po śnieżno-lodowej równinie dość szybko, dzięki specjalnej paralotni ciągnącej go
przy sprzyjających wiatrach. Pobił nawet swoisty rekord dziennego „przebiegu” - 130 km.
Marek Kamiński zdobywa
biegun południowy po raz drugi
- dokonał tego już w ubiegłym
roku, kiedy postanowił pieszo

dącej „w poprzek” Antark-

dotrzeć do obu „osi Ziemi”: pół-

ty

r

Szlak transantarktycznej wędrówki Marka Kamińskiego liczy ok. 2700 kilometrów, a biegun jest jej półmetkiem. Według
informacji, jakie otrzymaliśmy
z Antarktydy, polarnik nie zamierza zatrzymywać się w położonej w tym miejscu amerykańskiej bazie polarnej, tylko kontynuować marsz. Mimo dużego
ciężaru sań, jakie ciągnie za sobą

nocnej i południowej.
Był pierwszym człowiekiem
na świecie, któremu udał się taki

wyczyn. Obecna transantarktyczna wyprawa Marka Kamińskiego może zakończyć się sukcesem jeszcze w połowie lutego.
Oprócz Polaka trawers Antarktydy przemierza też ekipa koreańska i Norweg Borge Ousland,
który nieznacznie wyprzedza
Kamińskiego.

Tomasz Zając

bez chorągiewek
Protestujący policjanci zawiesili akcję protestacyjną.
Z radiowo w i komisariatów funkcjonariusze zdjęli
wczoraj związkowe flagi.
Szeregowy policjant dostanie średnio 157 zł brutto
podwyżki.
Niezależny
Samorządny
Związek Zawodowy Policjantów
zawiesił akcję protestacyjną,
która trwała od 29 października
ub roku, Z PRO 1 radiowozów policyjni związkowcy.

WONZ

skiej gazety „Al Hayat*. Na kil-

ka godzin ewakuowano trzy piętra zajmowane przez korespow tym biuro

Tandek,

prze-

» gowemu policjantowi, przysługu-„, zrównania. Pec Polan. z.wojje średnio 157. zł notę podwyń, : „skiem.

-(WOS)

ki.«.

wielu zawodów
Olsztyński Sąd Rejonowy aresztował na wniosek prokuratury Ireneusza $., podejrzanego o szereg oszustw i przy:

właszczeń mienia.

Podejrzany posługiwał się fałszywym identyfikatorem Ministerstwa Zdrowia. Przy Ireneuszu S. znaleziono identyfikator z napisem
„Przedstawiciel Korpusu Dyplomatycznego Ministerstwa Zdrowia'.
Jak ustalono, dokument służył mu do uwiarygodnienia obietnic zapłaty za podróże i' noclegi w drogich hotelach. Ministerstwo Zdrowia
miało m.in. zapłacić 2 tys. zł za kilkudniowe wynajęcie taksówki,
którą Ireneusz S$. przyjechał do Gdańska z Białegostoku. Ireneusz
S., 21-letni absolwent zawodowej szkoły ogrodniczej, wsławił się
w sierpniu ub. roku, gdy podając się za anestezjologa prowadził
w Olsztynie nielegalną praktykę lekarską. W rozmowach z lekarzami sprawiał wrażenie fachowca. Znał się na medycynie i barwnie
wspominał profesorów z gdańskiej Akademii Medycznej. W dowodzie osobistym miał trzy fałszywe stemple o zatrudnieniu: jako lekarz rodzinny w olsztyńskim szpitalu wojewódzkim, anestezjolog
dziecięcy oraz anestezjolog z prywatną praktyką. Wpadł, gdy wyłudził od pacjenta pieniądze „na zakup ciśnieniomierza*. Zastosowany wobec podejrzanego dozór policyjny dał mizerne efekty. Ireneusz
S$. dokonywał kolejnych wyłudzeń, m.in. jako pracownik MON-u.
Usiłował też wyrobić sobie pieczątki UOP.
(PAP)

Multilotek
11919 ,22,24,:31, 324.33
37, 42, 48, 59, 60, 62, 67, 71, 72,
17, 78, 80
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Marokańczyk nożownik

z kolei Sołia
Media są zmienne jak na-

Dwie osoby zabiłe i pięć rannych to bilans

stolatki, biegające od jednego
wydarzeń, do ja- / | idola do drugiego. W Bułgarii

kich doszło w niedzielę wieczorem na | rozwija się proces społeczny
placu Grunwaldzkim we Wrocławiu.
bliźniaczo podobny do jugo-

22 22; Kultury - Anna Jęsiak, tel. 31 79 26; Publicystyki i Reportażu Barbara Szczepuła, tel. 31 20 62; Sportowy - Janusz Woźniak, tel. 31 18
97; Dodatków - Włodzimierz Szymański, tel. 31 73 15; Łączności z

Zabójcą okazał się Rashid D., Marokańczyk, student II roku Politechniki Wrocławskiej. Krytycznego dnia odwiedził on marokańskie małżeństwo studiujące w Polsce.
W mieszkaniu, które wynajmowali Lajla K.
i Mohamed E., doszło do awantury, w wyniku której 24-letni zabójca ugodził składaną
finką Mohameda E. w brzuch i klatkę piersiową. Mohamed E. w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. Następnie Rashid D. wybiegł na klatkę schodową, gdzie zaniepokojony odgłosami z mieszkania obok
- wyszedł 60-letni Krzysztof B., który od ciosów w brzuch zmarł na miejscu. Zbiegając
po schodach, Marokańczyk ranił jeszcze dozorczynię Janinę B., która w stanie ciężkim
została odwieziona do szpitala oraz jej męża,
który został raniony jedynie powierzchownie. Następną ofiarą śmiertelną była 17-letnia Agnieszka O., która zupełnie przypadkowo znalazła się na ulicy. Kolejna ofiara
zabójcy to Marcin F., który był na spacerze
z psem - został raniony nożem.
Policjanci próbowali obezwładnić uciekającego. Nie reagował również na dwa strzały
ostrzegawcze. Dopiero strzały w udo i klatkę piersiową obezwładniły Rashida D.

Czytelnikami „Śmiało i Szczerze” - Anna Jaszowska, tel. 46 22 44.
WYDAWCA: „Prasa Bałtycka” Spółka z 0.0., 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel. 31 19.43,
prezes Yann Gontard, wiceprezes-redaktor naczelny wydawnictwa Maciej Łopiński.

Marek

wodniczący NSZZP w Gdańsku.
- Podwyżka pokryje wzrost inflacji.
' -Do 31 marca w KKW będą
trwały rozmowy dotyczące

Wrocław - dwie osoby zabite, pięć rannych

ria Tokarska (wyd. Kociewie) - tel. 31 73 15. Działy: Ekonomiczny Jan Kreft, tel. 31 53 28; Informacji - Piotr Wysocki, tel. 31 45 17 oraz 35

a Pinkiewicz
- Bogusław
„ | Redaktor wydani

Polskiej

Agencji Prasowej.
Bombę znaleziono na drugim
piętrze siedziby Sekretariatu
ONZ. Była ona skonstruowana
w taki sposób, aby eksplodować
przy otwarciu koperty. W trzy
godziny później wezwani przez
ONZ eksperci policyjni zdetonowali ją w garażach należących
do organizacji.
Przypuszcza się, że listy do
„Al Hayat* mogą być dziełem
terrorystów, którzy usiłują podważyć władzę saudyjskiej rodziny królewskiej. Właścicielem gazety jest saudyjski książę Chalid
bin-Sultan.
(PAP)

„Rejsów” Tadeusz Skutnik - tel. 31 79 26; sekretarze: Danuta Kuta

Oddziały: Elbląg - 32 44 86, Gdynia - 21 05 11, Sopot - 50 4238, Tczew
„-31 63 26, Starogard Gd. -220 80, Pruszcz Gdański - 82 23 25.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsyłanych
materiałów oraz nie zwraca tekstów nie zamówionych.
REKLAMY I OGŁOSZENIA
Dział Sprzedaży Reklam - „Dom Prasy”, Targ Drzewny 3/7, 80-886
Gdańsk; Biuro dyrektora— tel./fax 31 04 42;
Centralne Biuro Ogłoszeń - tel./fax 31 80 62, tel. 31 50 41 w. 210, 215,
248. Biuro Reklamy- tel./fax 31 20 94, 31 14 74,31 1861,31 1757, centrala 31 50 41 w. od 232 do 243, fax 233, 243. Biura Ogłoszeń i Reklamy
w Gdyni ul. Władysława IV 17 tel. 20 08 32, ul Świętojańska 141b, tel.
20 04 79, ul. Starowiejska 17/3 tel. 61 43 14, tel/fax 61 43 06. Biuro Ogł.
w Sopocie, ul. Kościuszki 61, tel 51 54 55, Biuro Ogł. w Elblągu, ul.
Łączności 3, tel./fax 32 70 94, tel. 33 54.09. Za treść ogłoszeń redakcja
nie odpowiada.
SPRZEDAŻ I KOLPORTAŻ
Sprzedaż: tel./fax 31 01 33; 31 50 41 w. 172
Prenumerata z darmową dostawą do domu, biura, urzędu (zniżka do
15 proc.): tel. 31 96 14 tel, 31 5041 w. 155.
Gazeta do domu: 0 800 500.26 bezpłatna infolinia
Promocja: tel/ fax 31 39 16, 31 50 41 w. 175.
Biuro konkursów: tel: 31 35 66, 31 50 41 w. 176

STUDIO GRAFICZNE BUM: 80 - 886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7,
szef studia Krzysztof Ignatowicz. tel 35 18 33.
DRUK: Drukarnia Offsetowa, Pruszcz Gdański, ul.

S. Frasz

nie także 50 mln zł na wydatki
rzeczowe. Od 1 stycznia szere-

- mówi

- Ogrodnik

O dużym szczęściu mogą
mówić dziennikarze akredytowani przy ONZ. Dwa dni temu
znaleziono bombę ukrytą w liście zaadresowanym do arab-

(wyd. Elbląg), Małgorzata Łapińska (wyd. Kaszuby) - tel. 31 27 33, Ma-

Obrońców Westerplatte 5, dyrektor Mirosław
aś,
NAKŁAD KOKTROLOWANY
Kowalski - tel. 82 30 68, fax 83 28 20.
KONTROL DYSTRYBUCJI PRASY

oddzielny budżet. Policja dosta-

- Jesteśmy zadowoleni, gdyż
pieniądze zostały proporcjonalnie rozdane. Nie ma dużej rozbieżności między wzrostem płac
dla komendanta wojewódzkiego, a szeregowym pracownikiem

Olsztyn - fałszerz zatrzymany

Bomba

dentów,

zdjęli wczoraj flagi. Domagali
się zrównania płac z wojskiem,
oddzielnego budżetu i pieniędzy
na wydatki rzeczowe.
W ub. tygodniu Krajowa Komisja Wykonawcza w trakcie
rozmów doszła do porozumienia
z władzami.
Funkcjonariusze będą mieli

Transport jednej ze śmiertelnych ofiar zbrodni.

Fot.PAPICAF

(PAP)

słowiańskiego, więc kamery
zostawiły Belgrad i poleciały
do Sofii. Nie powinny zaś spuszczać oka ze zmagań belgradzkich, gdyż to one są mo-

delem dla Bułgarów, a w przyszłości może i nie tylko dla nich.
Na czym polega „model belgradzki”? Na pozbyciu się „przez wyspacerowanie”
niechcianego prezydenta, którego drogą konstytucyjną pozbyć się nie można, a który

ze swej strony nie może pozbyć się opozycji brutalną siłą. Miloszewić raz spróbował
przepędzić z ulic pokojowych demonstrantów przy pomocy bojówek ściągniętych
z prowincji. „Gniew ludu” był jednak fastrygowany takim szpagatem, że opinia publiczna nie bała się ani nabrać, ani nastraszyć. Raczej nastraszyły się organizacje europejskie i wzięły się poważnie do zmiękczania Miloszewicia. Ten zaś ustępuje, prawda, że opornie, ale krok po kroku. Jest bowiem dla niego jasne, że gdyby sprowokował wojnę domową, to mógłby skończyć jak Ceausescu, bo tym razem nawet Rosja
by mu nie pomogła. '
Miloszewić już chyba wie, że gra nie o władzę, lecz o głowę. To jego mocarstwowe rojenia o Wielkiej Serbii podjudziły Serbów bośniackich i dzięki jego wsparciu
wojna w Bośni mogła trwać tak długo i być tak okrutna. Miloszewić odpowiada za tę
wojnę tak samo jak Ratko Mladić i Milovan Karadzić. Jeśli jednak odda władzę
w sposób dostatecznie cywilizowany i sprytny, może mu wszystko ujść na sucho.
Model belgradzki protestu wykształcił się też pod wpływem ekscesów wojny
w Bośni - jako ich przeciwieństwo. Serbom zależy niesłychanie, by zdjąć z siebie
odium głośno nigdy nie sformułowane, ale cicho powtarzane wszędzie, odium „bał-

kańskich rezunów”. Ta wzorcotwórcza rola Belgradu zasługuje na stałą uwagę mediów.

Janina Wieczerska
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Czy były komunista może wstąpićdo ROP?
a

+0

Towarzysze w prawicowym
Żadna z partii prawicowych nie zabrania byłym
działaczom PZPR wstępowania w ich szeregi.
tylko, jak się wcześniej
sprawowali. ROP prowadzi
wywiad w środowisku byłego towarzysza. Najłagodniej
sprawdza przeszłość kandydałów do partii Unia Wolności. W Unii Polityki Realnej
liderem gdańskiej organizacji jest milicjant z 10-letnim
stażem
w PZPR.
Jarosław

niczący

Gorecki, przewod-

regionu

„Pomorze”

w Ruchu Stu, twierdzi, że głów-

ną weryfikacją kandydata do
partii jest podpisanie przez niego aktu autolustracji. Mowa
w nim o tym m. in., że przyszły
członek Ruchu „nie działał na
szkodę współobywateli i niepodległości kraju przez naganny rodzaj współpracy z reżimem
PRLŻ:
Gorecki

dodaje, że członko-

wie wypełniają także ankietę,

czyśćcu

w której określają swoją wcześniejszą przynależność partyjną.
- Członkostwo w PZPR nie
powinno z góry nikogo przekreślać - mówi lider pomorskiego
Ruchu Stu.

dział, że z góry wyklucza się osoby, które rzuciły legitymację
partyjną dopiero po 1981 roku.
Jego zdaniem, dla pozostałych
działaczy PZPR nie jest wykluczony awans w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej.

12 miesięcy obserwacji

- Jest ich kilku w woj. gdańskim, są typowymi biernymi
członkami- mówi Konwiński. Ograniczają się do płacenia
składek i czytania prasy partyjnej.

Daniel Bojarski, prezes Unii
Polityki Realnej w Gdańsku, zapewnia, że jego partia nie patrzy
w przeszłość osób zgłaszających
się do partii.
- Podczas rocznej kwarantanny słuchamy, czy kandydat nie
plecie socjalistycznych bzdur tłumaczy szef gdańskiego UPR.
Bojarski przyznaje, że należał
do PZPR przez 10 lat do 1985
roku. Twierdzi, że jako sierżant
w milicji był nakłaniany przez
przełożonych do przyjęcia legitymacji.
- Miało to też pomóc w awansie - opowiada Bojarski. W efekcie z dzielnicowego zostałem ochroniarzem do otwierania bramy.
Jacek Kurski, lider gdańskiego Ruchu Odbudowy Polski,
twierdzi, że według uchwały Za-

Grzegorz Rywelski, rzecznik

prasowy gdańskiej Unii WolnoŚci,

rządu Głównego do organizacji
mogą wstępować tylko szeregowi działacze byłej PZPR. Na ok.
600 członków ROP w woj. gdańskim jest kilkanaście osób, które
były związane z partią komunistyczną. Kurski dodaje, że „kandydaci z przeszłością” poddawani są rozpoznaniu środowiskowemu.

Kartuska policja o dzyskała łupy

Rys, Bariłomiej Brosz
- Badamy, czy byli w partii
w sposób wredny lub naiwny mówi Kurski. - W Gdyni przyjęliśmy emerytowanego oficera,
który w ten sposób odkupić
chciał
swoją
działalność
w PZPR.

Uczciwy sekretarz POP
Zbigniew Konwiński, szef ob-

twierdzi,

że

deklaracja

członkowska nie zawiera informacji o przeszłości partyjnej
kandydata.
O przyjęciu do Unii Wolności
decyduje kierownictwo danego
koła.
- Członkowie PZPR mają takie same prawa jak inni - wyjaśnia Rywelski. - Szef POP w czasach PRL nie musi być z góry
skompromitowanym człowiekiem .

uważa, że

Stronnictwo, będzie

lojalnym. partnerem „Solidarności” w bloku wyborczym, a także
po wyborach.
- Postkomuniści będą nadal
silni, więc nie możemy się dzielić
- powiedział Hall. - AW,„S” jest
jedyną alternatywą dla SLD.
Jego zdaniem nowa partia
będzie poważną siłą w AW,„S”.
- Będziemy chcieli mieć
wpływ na decyzje zapadające
w Akcji - dodał Hall.
Szef
Rady
Politycznej
SKL,C” stwierdził, że podstawą
działania

Aspirant Tomasz Kuczyński: Może ktoś rozpozna swoje przedmioty?

O
o
€
dzionych przedmiotów.

CIS
Policja prosi

Policjanci kartuscy w jednym
z mieszkań w Borkowie zatrzymali Sławomira S$. z Gdańska
i Rafała H. z Borkowa. Obydwaj
byli już wcześniej notowani za
kradzieże i włamania do różnych obiektów. W toku przeprowadzonych czynności ustalono,
że mężczyźni ci włamali się
w grudniu 1996 do wielu domków letniskowych w Borkowie
i Sitnie, a skradzione łupy zgro-

Życzenia dla Gdańska

Fot. Tadeusz Gruchalla

tej pory nie udaich właścicieli skra-

Pomieszczenie Sekcji Operacyjno-Rozpoznawczej kartuskiej
policji zamieniło się w przechowalnię najrozmaitszych przed-

o osobisty kontakt.

miotów; od bezwartościowych

madzili u współpracującego z nimi pasera.
- Do chwili obecnej nasza
jednostka jest w posiadaniu tych
przedmiotów i czeka na ich właścicieli - powiedział „Dziennikowi” mł. asp. Tomasz Kuczyński
z Sekcji Operacyjno-Rozpoznawczej KRP w Kartuzach. Nie udało się nam dowiedzieć
nazwisk i adresów właścicieli
okradzionych domków letniskowych.

grupom

Pozdrowienia dla Gdańska perły, albo powinienem raczej
powiedzieć, Bursztynu Morza
Bałtyckiego!
Dziś, kiedy Polska zaczyna
wkraczać do Europy, a polskoniemieckie porozumienie jest
faktem historycznym, tysiącletnia historia Gdańska symbolizuje europejską tożsamość Polski
i bliskość polsko-niemieckich
stosunków. Przez ostatnie dwadzieścia lat Gdańsk był także
źródłem odrodzenia Polski jako
niepodległego kraju, wolnego
od sowieckiej i komunistycznej

Taksówkarze mówią, że niemal w każdej chwili narażeni są
na niebezpieczeństwo.
Niedługo po tragicznej śmierci zastrzelonego taksówkarza
Czesława K., doszło do kilku
spotkań przedstawicieli firm
z policją. Padły na nich propozycje stworzenia wspólnej sieci
bezpieczeństwa.
- Po kilku miesiącach sprawa
ucichła - mówi szef jednej
z gdańskich grup taksówkowych.

Zbigniew Brzeziński

Fot. Archiwum

dominacji.Tak więc jest wiele
powodów, aby świętować i cieszyć się.

Życzenia
od pocztowca

się do służby na Poczcie Polskiej
jako listonosz.
Znam więc Gdańsk bardzo
dobrze, pamiętam wszystkie ulice i zaułki, gdzie mieszkali Polacy, Zydzi, itd. Mimo podeszłego

dokonano

. W Trójmieście

ię ma zrewnegesystona przpiywaiforadi, kóry za
pewniałby kierowcom
Radiowa w Gdyni i jest gotowa w każdej aaa.
chwili przydzie
przydzielić

Gry”:

Dopiero w 1927 roku dostałem

(TG)

zuchwałych napadów na ta

doradca prezydenta Stanów
Ameryki Pół:
nocnej ds. bezpieczeństwa,
autor m.in. książki „Plan

przyjmować do pracy Polaków.

cieli tych rzeczy czeka kartuska
policja, tel. 81-14-85.

A ostatnich dniach w Gdańsku Aaaa

Zbigniew Brzeziński, były

ponieważ Niemcy nie chcieli

banknoty z albumem. Na właści-

jest obywa-

Aleksander Hall, twierdzi, że

wejście Stronnictwa zwiększy
popularność AW,,S”.

- Dzięki naszej partii Akcja
otworzy się na inny elektorat niż
do tej pory. Z naszej oferty mogą skorzystać środowiska mieszczańskie, inteligencja i młodzież
- stwierdził Hall.
Zdaniem Halla, do Stronnic-

twa chcą dołączyć środowiska
związane z secesjonistami z Unii
Wolności, a także partie działające w ramach AW,S”, co może

powiększyć elektorat nowej partii.
Hall proponował podczas zatożycielskiego zjazdu członko-

wieku i tego, że mieszkam we
Wrzeszczu, przyjeżdżam do
Gdańska regularnie, najrzadziej
co dwa tygodnie. Obserwuję, jak
Gdańsk pięknieje i cieszę się, że
słyszę na ulicach polską mowę.
Raduje mnie to, że dożyłem czasów, gdy Gdańsk, moje miasto,
jest z okazji milenium w cen-

trum uwagi świata. Życzę Gdańskowi dalszego rozwoju, nie tylko centrum, ale i dzielnic pery-

feryjnych.

Stanisław Tysarczyk z Wrzeszcza
Zapraszamy wszystkich Czytelników do składania życzeń
Gdańskowi, które opublikujemy.

W

owym

Gdańsku,

kilka lat temu,

w oparciu o radia CB, powstały
zalążki takiego systemu.
- W sprzęt wyposażeni byli:
taksówkarze, komisariaty policji
i radiowozy - wyjaśnia Zygmunt
Błażek, członek zarządu Stowarzyszenia Radia CB na Wybrze-

żu. - Jeden z kanałów wykorzystywany był do celów ratowniczych. Po jakimś czasie policja
i z tego zrezygnowała.
Jednak w opinii taksówkarzy
takie rozwiązanie w dużych miastach nie jest dobre. Natłok informacji przekazywanych na
tym kanale powodował duży bałagan, a i dla dyżurnych w komisariatach policji, jak twierdzi
podinsp. Wojciech Deptuła,
rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji, był to kłopot.
- Jeszcze jedno z kilku urządzeń do obsłużenia - wyjaśnia
Deptuła.
Zdaniem kom. Andrzeja
Przemyskiego, rzecznika Komendy Głównej Policji, obecne
środki łączności, jakimi dyspo-

Poprzednio nie zabrał ich
było miejsca. Teraz dołączono je
do transportu pomocy humanitarnej Caritas Polska i Caritas
Ordynariatu Polowego.
«

We wszystkich kościołach

garnizonowych Polski zebrano
ok. miliona złotych. Kupiono za
to odzież, żywność,

lekarstwa

i jednorazowy sprzęt medyczny.
Darami wypełniono dwa TIR-y.
Jeden samochód wysłali
z Pieniężna ojcowie wórbiści.
Z Gdańska wyjechały dwa samochody wypełnione paczkami
przygotowanymi w listopadzie
przez rodziny archidiecezji
gdańskiej. Tak jak i w przypadku konwoju gdańskiego odbior-

twa Gdańskiego,

Włodzimierz

Machczyński, szef komisji rewizyjnej RMG.
- Reprezentacja Wybrzeża
będzie odgrywała poważna rolę
w ogólnopolskiej pozycji Stronnictwa - powiedział Hall.
Paweł Adamowicz, przewodniczący RMG, twierdzi, że pomimo nowego układu politycznego, na który ma wpływ polityka ogólnokrajowa, nie będzie
zmiany polityki na terenie miasta.

Szef rady miejskiej twierdzi,
że kluby radnych Partii Konserwatywnej przekształcają się
w kluby SKL „C”

(PK)

Kwidzynem

Pistolet

nują taksówkarze, są zupełnie
wystarczające.
- Kierowca informuje swojego dyspozytora, a ten policję tłumaczy Przemyski.
Kierowcy z którymi rozmawialiśmy powiedzieli nam, że nie
jest to dobre rozwiązanie.
- Zanim policja podejmie interwencję, nierzadko mija kilkanaście minut - twierdzą.
Podinsp. Deptuła przypomniał, że w Trójmieście funkcjonuje Zintegrowany System Ratowniczy, w którym wszystkie
służby, tzn. policja, straż pożarna i pogotowie błyskawicznie informowane są o zagrożeniu.
- Nie wykluczam, że mogliby
do niego przystąpić i taksówkarze - dodał Deptuła.
Tymczasem Henryk Suligowski, z-ca dyrektora Państwowej
Agencji Radiowej w Gdyni, zapewnił, że agencja jest gotowa
niemal od zaraz przydzielić odpowiednią częstotliwość.

(DAJ)

Dwa samochody dobroci
Dwa TIR-y z paczkami dla Bośniaków, które pozostały po
listopadowej akcji Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Uśmiech
dla Bośni”, wyjechały do Sarajewa.

do Stronnictwa dołączy także
Ruch Stu.
We władzach Stronnictwa
istotną rolę odgrywają wybrzeżowi politycy.
W
Radzie
Politycznej
SKL,„C” zasiadają m.in. Paweł
Adamowicz, przewodniczący
Rady Miasta Gdańska, Grzegorz Grzelak, marszałek Sejmiku Samorządowego Wojewódz-

Napad pod

Ostatnie dary „Uśmiechu dla Bośni”

konwój, bo w samochodach nie

CODZIENNIE

od najbliższego piątku,
KAŻDY Dziennik Bałtycki

cą darów jest sarajewski Caritas.
Pomoc trafi do bośniackich rodzin niezależnie od wyznania:
katolików, muzułmanów i prawosławnych.
Przypomnijmy, że akcję
„Uśmiech dla Bośni” zorganizował Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Pierwszy konwój ośmiu
TIR-ów wyjechał do Sarajewa
25 listopada. Był to największy
konwój pomocy humanitarnej
jaki dotarł z Europy do Bośni. ż

(KŻ)

TWOIM niepowtarzalnym
numerem. Zachowaj ten
egzemplarz do następnego dnia.
NASTĘPNEGO

mu nie

wystarczył
Ekspedientka, widząc zamaskowanego mężczyznę
z pistoletem w ręku, nie mogła uwierzyć, że jest to
napad...

W miniony piątek, około
godz. 14.40 do sklepu spożywczego, należącego do Gminnej
Spółdzielni

„Samopomoc

Chłopska” wszedł zamaskowany
(w kominiarce i w czarnym stroju) mężczyzna. Spokojnie podszedł do ekspedientki i grożąc
pistoletem, powiedział: „To jest
napad. Dawaj pieniądze!
Sprzedawczyni nie zareagowała.
Kiedy napastnik ponowił żądanie, a kobieta znowu nie wyraziła ochoty na wydanie mu
pieniędzy, wyciągnął z kieszeni
dodatkowo miotacz gazowy
i obezwładnił nim ekspedientkę.
W kasie znalazł tylko jeden
banknot o nominale 100 zł. Z łupem wsiadł do samochodu i odjechał.
Ekspedintka, która szybko
oprzytomniała, zauważyła odjeżdżającego spod sklepu czerwonego Opla Kadetta. Zapamiętała też kilka cyfr z numeru rejestracyjnego wozu. Natychmiast
powiadomiła policję. Dzięki zarządzonej niezwłocznie blokadzie, sprawcę napadu zatrzymano już po kikudziesięciu minutach w Kwidzynie. Okazał się
nim 20-letni Jacek Ch., bezro-

botny mieszkaniec Kwidzyna.
Decyzją Sądu Rejonowego
w Kwidzynie został tymczasowo
aresztowany.

(gog)

DNIA

na stronie 3 podany będzie
wylosowany ZŁOTY NUMER.
PORÓWNAJ ie dwa numer).
JEŚLI będą takie same
— otrzymasz 5000

nowych zł

TO JEST PROSTE!

nadzieję, że

FAREDEEIR

Kierowco
licz na siebie

ala perły

Chcę dołączyć do tych, którzy
składają życzenia mojemu miastu - Gdańskowi. Jestem starym
gdańszczaninem, skończę w maju 94 lata. Po raz pierwszy przybyłem do Gdańska ze Skarszew,
mając 10 lat, bo tu mieszkał mój
starszy brat. Na stałe osiadłem
w Gdańsku w roku 1923. Przez
pewien czas byłem bezrobotny,

rupieci, aż po cenny sprzęt. Na
właścicieli czekają m.in. radiomagnetofony, rożen elektryczny,
antena telewizyjna, starego typu
telewizor kolorowy, ścienny
grzejnik, dresy, moro, miksery
i innych sprzęt gospodarstwa domowego, lampy, budziki, misie,
maskotki, młynki do kawy, a nawet sprzęt do nurkowania i stare

w AW,S”

telski projekt konstytucji.
- Jest to punkt wyjścia, nad
którym będziemy jeszcze dyskutowali - powiedział Hall.

Niebezpieczny zawód taksówkarza

Pozdrowienia

już od najbliższego piątku

stwo w ugrupowaniu Andrzejowi Olechowskiemu z Ruchu Stu.
- Wstrzymuję się od wstąpienia w szeregi SKL,„C”. Na razie
chciałbym pełnić rolę pośrednika między partiami chcącymi
wejść do Stronnictwa - powiedział „Dziennikowi” Andrzej
Olechowski. - Mam

<J

będzie oznaczony na stronie 1

Będziemy lo alni
Aleksander Hall, przewodniczący Rady Politycznej SKL„C”,

artuzach zasypana
łude wielu domków haka:

MARA

Robert Pietrzak

szaru Pomorskiego KPN, powie-

- Trzeba budować wspólny front przeciwko SLD - powie| dział Aleksander Hall, członek władz Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego „Centroprawica” na spotkaniu
z dziennikarzami.
ża odgrywają ważną rolę
w strukturach nowego ugrupowania.

Komenda Rejonowa Policji
i z Dad

.ĄuJ

SKL „Centroprawica” 6 sobie

Brakuje właścicieli

pami

j

JEŚLI NIE TRAFIŁEŚ,
spróbuj jutro!

CODZIENNIE NOWA SZANSA
NA 5000 NOWYCH ZŁ
ZACZYNAMY
OD 17 STYCZNIA
OZ ZEZZ PES TOK DA
%

OST OÓ
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SKM droższa

Tajemnicza karta gdańskiej historii

Rekreacja w grobowcu

duża (Targ Węglowy): nieczynny
Scena mała (ul. Kołodziejska 4):
nieczynny
Miniatura (ul. Grunwaldzka 16):
„Szopka
krakowska”
oraz
dyskoteka z Mikołajem, g. 10
12.30
GDYNIA. Teatr Miejski, ul. Bema
26: Chrystus z Betowa, g. 11

SOPOT, Kameralny (ul. Boh.
Monte Cassino): nieczynny
„
IMPREZY
GDANSK,
Osiedlowy Dom
Kultury „Cebulka” (ul. Dworska

29a): Spektakl parateatralny
„Bezpieczne miasto-szkoła”, g. 11
Oś. Dom Kultury „Gama” (ul.
Starowiejska

16a):

„Zimowa

rewia”, g. 15

Teatr Muzyczny, Duża Ścena (pl.
Grunwaldzki 1): Les Miserables,
g. 18; Sala kameralna:

nieczynna

GDAŃSK, Neptun ul. Długa 57:
Przygoda na Alasce, USA, bo.
(dubbing), g. 10 i 13.45;
Nieuchwytny, USA, 15 L., g. 12i
18; Okup, USA, 15 L., g. 15.451
20

Bajka, ul. Jaśkowa Dolina:
Świąteczna gorączka, USA, bo.,
dubbing, g. 16.15; Przerażacze,

USA, 15 L., g. 18120
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte
Cassino 30: Głupole, USA, 15 L.,
g. 16; Fan, USA, 15 1., g. 18;
Zagniewani młodociani, USA,

Kameralne, ul. Długa: Czy to ty,
czy to ja?, USA, b/o, g. 16.15;
Jak pies z kotem, USA, 15 L, g.
18120

15 L., g. 20
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino
55: Przerażacze, USA, 15 L., g.
14; Matylda, USA, bo., dubbing,

Helikon, ul. Długa: Jak pies z
kotem,

USA,

15

L.,

g.

16;

Akwarium, pol., 15 L., g. 17.45;
Fargo, USA, 15 L., g. 20.15

g. 16, Przygoda na Alasce, USA,
bo., dubbing, g. 18; Nieuchwytny,
"USA, 15 L., g. 20

Żak

GDYNIA,

(Wały

Jagiellońskie):

Łagodna, pol., 15 1., g. 17.15;
- Emma, W. Bryt., 15 1., g. 19
Watra-Syrena (ul. Za Murami 210): Świąteczna gorączka, b/o
(dubbing), g. 17.15; Zagniewani
młodociani, USA,

12 1., g. 19i

20.45
Zawisza (ul. Słowackiego 3):
Transpotting, ang., 18 1., g. 161
20; Diabolique, USA, 15 L., g. 18

Warszawa,

Świętojańska:

Przygoda

ul.

na

Alasce, USA, bo., dubbing, g. 10
i 14, Nieuchwytny, USA, 15 1., g.

12 i 18.15; Okup, USA, 15.1., g.
16i20
Goplana, Skwer Kościuszki:
Przerażacze, USA, 15 L., g. 16;

Dym, USA, 15 L., g. 18; Mój
mężczyzna, USA, 18 1., g. 20

GRABÓWEK,

Fala: Dzień

Znicz, (ul. Szymanowskiego):

Niepodległości, USA, 15 L., g.
15.45; Trainspotting, USA, 15 L.,

Matylda, USA, bo., dubbing, g.
16.15; Zmowa pierwszych żon,
USA, 15 L., g. 18; Fan, USA, 15
1., g. 20

g. 18; Gruby i chudszy, USA, 15
L., g. 19.30
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

i WYSTAWY
GDAŃSK. Muzem Narodowe,

GDAŃSK Zeidler Art Gallery,

ul. Toruńska 1: Czynne wt.niedz. 9-15; Narodowe (Pałac
Opatów w Oliwie, ul. Cystersów
15): Galeria stała: Polska Sztuka
Współczesna; Galeria Pałacowa:
Henryk Mączkowski - malar-

ul. Długa 81 - stała kolekcja dzieł
sztuki dawnej polskiego i europejskiego kręgu kulturowego.
ul. Ogarna 65 - kolekcja grafiki,
rysunku, plakatu oraz antykwariat. Galerie czynne pon.-pt. g.
10-17, sob. 10-15
Galeria Glaza Expo-Design
(Długi Targ 20/21): malarstwo,
grafika, rysunek, pastela, akwa-

stwo, rysunek; Salon Mistrzów:
Monika Krechowicz - malarstwo;

Hugon Lasecki - rysunek. Czynne wt., czw., pt., sob. 10-16, śr.
i niedz. 10-17; Archeologiczne,

wystawa stała: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, czasowe: Moda
pradziejowej Europy; Schorzenia:
ludności'w pradziejach; numi:
zmatyczna: Ordę

e odznaczenia

Wojska Polskiego; czynne wt.,

„ czw., pt. w g. 9-16; śr. 10-17; sob.

i niedz. 10-16; Poczty i Telekomunikacji: czynna pon.-pt. g. 1016; sob. i niedz. 10.30-14; we

wtorki nieczynne; Etnograficzne
w Oliwie: „Dawne rybołówstwo
łudowe Pomorza Wschodniego”;
Wystawa czasowa: „Pozdrowie-

nia od gór” - dawna pocztówka
tatrzańska oraz malarstwo na
szkle. Czynne wt.-niedz. w g. 916; Muzeum

Historii Miasta

Gdańska - Ratusz Głównego
Miasta z wieżą widokową (ul.
Długa 47). Czynne wt.-czw., sob.,
w g. 10-16, niedz. w g. 11-16
(oprócz pon.i pt.); Dwór Artusa
z Sienią Gdańską - nieczynny;
Wartownia nr 1 na Westerplatte
- nieczynna; Centralne Muzeum

Morskie i jego oddziały - Żuraw,
budynek „B”, statek-muzeum
„Sołdek”, wt.-pt. 9.30-16; sob.-

niedz. 10-16
GDYNIA: Marynarki Wojennej
(bulwar Nadmorski), g. 10-16;
Oceanograficzne i Akwarium
Morskie (al. Zjednoczenia 1),
codz. g. 10-17 (oprócz pon.); Dar
Pomorza, g. 10-16; Muzeum Mia-

sta Gdyni, Pawilon Wystawowy,
ul. Waszyngtona 21 - Wystawa
stała: Morski rodowód Gdyni;
Wystawa czasowa:

„Józefa Pił-

sudskiego droga do niepodległości”. Czynne g. 11-17, oprócz
pon.; Domek Abrahama, ul. Starowiejska 30: „Antoni Abraham

- Gdynia-wieś”. Czynna w g. 1117 codz. oprócz pon.

rela, ceramika, biżuteria, Rosen-

thal-porcelana. Czynna codz.
w godz. 10.
+
i
Galeria „Sień Biała” (ul. Długi
Targ 36): malarstwo - Jerzego
Wróblewskiego, ceramika - Janiny Koniecznej, biżuteria artystyczna - Elżbiety i Ryszarda
i świąt.
Galeria Pro-Arte-Christi (ul.
Mariacka 48): wystawa pt. „Nokturn” Andrzeja Tandek. Czynna
wt.-pt. w g. 12-17.
Centralne Muzeum Morskie Bud. B (ul. Szeroka 67/68):
„Owady lasów tropikalnych”.
Czynna codz. w g. 9.30-17.30
Galeria „PROMYK” (ul. Świętojańska 68/69): Wystawa malarstwa Barbary i Janusza Skibów
„Ewangelia Dziecięctwa w obra-

zach”. Czynna wt.-sob. g. 10-16
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. 11-15.
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul.
Bytowska 1a). 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. 1118; sob. 11-16

GDYNIA, Bank PrzemysłowoHandlowy SA (ul. Wendy 7/9):
wystawa sztuki współczesnej pt.
„Artystyczne spotkania Zima
96/97”. Czynna codz. w g. 8-18,
sob. prac. 8-12.

Spotkania Anonimowych Alkoholików
... odbędą się dzisiaj (wtorek) w A

punktach: o
l ąska (w kościele, sala
katechetyczna); „Siekiera 1”, Morena (w przychodni, III p. pok.
406) oraz o godz. 17.30 - „Genesis”, Gdynia ul. Traugutta 9 (w

godz. 17 -„Zostań z nami”, Przymorze ul.

Klubie Abstynenta „Krokus
”).

TELEFONY
INFORMACYJNE

* ZIELEN, Partyzantów 76, 41-

Obszerny, znajdujący się pięć
metrów pod ziemią, schron
Niemcy zbudowali w 1942 r.
Według relacji, które udało nam
się zdobyć, wynika, że w tym
schronie w 1945 r zginęło prawie
tysiąc ludzi.
- Moi rodzice byli świadkami,
jak żołnierze radzieccy zmuszali
ludzi do wyławiania widłami
rozkładających się zwłok - powiedział

„Dziennikowi”

szał Józef Banach, mieszkaniec

Gdańska od stycznia 1946 r.
- Było o tym głośno. Moja
ciotka, która mieszkała tu jeszcze przed wojną, też mówiła
o tym bunkrze - twierdzi Banach.

Hipotezy i domysły

Sylwia Stanislaus, mieszkan=

ka Gdańska od 1926 r., przebywała w schronie jeszcze dwa dni
przed tragedią. Była też świadkiem wydobywania zwłok z bunkra. Według niej, wyłowiono od
800 do 1000 zwłok.
- Niektórzy mówili, że pękła
rura z gorącą wodą i ludzie się
potopili - opowiada Sylwia Stanislaus.

- Inni twierdzili, że to

Rosjanie wpuścili wodę. Mnie
się wydaje, że ta druga wersja
jest prawdziwa.
Według Sylwii Stanislaus, pogłoski o pękniętej rurze mogli
rozpowszechniać Rosjanie, a podawanie prawdziwej wersji wydarzeń mogło być zabronione.
Do schronu prowadziły trzy
wejścia. Gdyby rura pękła, ludzie zaczęliby uciekać. Jednak
nie mogli się z niego wydostać.
Sylwia

Stanislaus twierdzi, że

widziała

w tym

czasie

koło

AMAZONKI - Telefon zaufania: 25-08-80; 41-60-85; 57-24-58;

51-59-88, w g. 19-21 (śr. 12-16)
Informacja o AIDS - 958

„Pogotowie Makowe”, środy,
piątki, 16-18, tel. 51-59-22; „Anonimowy Przyjaciel”, tel. 988 (od
16 do 6 rano).
Poradnia dla Rodzin Narkomanów „Powrót z U”, środy, piątki,
w g. 15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71.
Gdańsk, Wojewódzka Przychod-

nia Odwykowa - Pomoc dla osób
z problemem alkoholowym 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.

Ośrodek doraźnej pomocy dla
kobiet i dzieci maltretowanych
(Gdańsk, ul. Olszyńska 41).
Ośrodek i telefon czynny całą
dobę: 31-92-62

28 zł
-44zł .
- 63 zł
-81 zł
- 98 zł.

(i)

Odszkodowania
za uwięzienie

EE

Wstarym schronie przeciwlotniczym będzie można m.in. skorzystać z rekreacyjnych kąpieli
schronu wielu żołnierzy radzieckich.
- Relacje są sprzeczne, co do
tego kiedy i dlaczego zginęli ci
ludzie - powiedział nam Donald
Tusk. - Istnieją dwie wersje:
pierwsza, że stało się to podczas
nalotu, kiedy uszkodzono jakąś
rurę i druga, że zrobili to czerwonoarmiści, po zdobyciu miasta. Moja babcia twierdziła, że

do tragedii doszło na skutek nalotu Brytyjczyków.
Z relacjami o tym wydarzeniu zetknęli się też Andrzej Januszajtis, badacz historii Gdań-

ska i Brunon Zwarra, autor pamiętników

„Ze

wspomnień

gdańskiego bówki”.

tów miast, biznesmenów oraz lu-

Ekskluzywny schron

Ściany drugiego co do wielkości w Gdańsku schronu mają
grubość 3,5 metra a stropu - 1,5
metra. Dzięki wysokości wynoszącej 2,85 metra, schron spełnia
wymogi lokalu użyteczności publicznej.
Centrum jest reklamowane
sloganami:

„Nalot

Andrzej Krzywicki, twórca
centrum, szacuje koszt inwestycji
na ok. dwa miliony złotych. Prace uzgadniane były z Miejskim
Inspektoratem Obrony Cywilnej
w Gdańsku, gdyż obiekt stale
musi odpowiadać wymogom
schronu przeciwlotniczego. Zamontowane zostały również nowoczesne systemy odwadniające,
klimatyzacyjne i wentylacyjne.
- W tej chwili można powiedzieć, że jest to ekskluzywny
schron - stwierdza Andrzej
Krzywicki.
Centrum Sportu i Rekreacji
U7 zostanie otwarte 17 stycznia.
Zaproszono posłów, prezydendzi kultury i sportu.
Jako atrakcję zapowiedziano
wystawę 30 zdjęć zrobionych
w 1945 r. przez fotoreportera
Armii Czerwonej po zdobyciu
Gdańska.
- Zaczynamy od tych zdjęć,
aby wywołać zainteresowanie

e Zaświadczenia o uwięzieniu
z Biura Poszukiwań Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
w Aelosen (RFN) lub muzeum
odpowiedniego obozu;

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich
Więzień i Obozów Koncentracyjnych prowadzi starania o uzyskanie od strony niemieckiej 'odszkodowania za uwięzienie.
Więźniowie, którzy dotychczas nie zgłosili swoich roszczeń
i nie złożyli wymaganych dokumentów, proszeni są o zgłoszenie się w swych klubach, natomiast nie zrzeszeni w Zarządzie
Okręgu Związku w Sopocie przy
ul. Kościuszki 63 w każdy wtorek lub środę w godz. 10 - 12.
Prosi się o przyniesienie i złożenie oryginalnych dokumentów:

prof.

Jerzy Samp z Uniwersytetu
Gdańskiego. - Zginęło kilkaset,
jeśli nie kilka tysięcy ludzi.
O dwóch tysiącach ofiar sły-

Fot. Robert Kwiatek

wśród historyków, chcemy „odkurzyć” historię - mówi Andrzej
Krzywicki.

Będzie tablica?

Twórca U7 twierdzi, że nigdy.
nie słyszał o tragedii sprzed 52
laty. Podkreśla również, że cen-

trum nie ma charakteru rozrywkowego, lecz sportowo-rekreacyjny.
- Mam jednak nadzieję, że
ujawniona zostanie cała, nawet
najtragiczniejsza historia tego
bunkra - twierdzi Andrzej Krzywicki.
Syn właściciela, oprowadzając po nowym centrum jednego
z naszych Czytelników, mówił,
że o historii schronu krążą różne
legendy. Zapewniał, że jego oj-

e Aktualny (wydany w latach
1995 - 1997) odpis aktu urodzenia wydany przez Urząd Stanu
Cywilnego;
e Akt zawarcia związku mał-

żeńskiego (dotyczy kobiet, które
zmieniły nazwisko).
Ostateczny termin złożenia

dokumentów upływa 22 stycznia
1997 roku.

( scot)

|

Gdańsk Osowa

Konsultacje
d a wszystkich

ciec jest przygotowany na wmu-

rowanie pamiątkowej tablicy,
gdyby pogłoski o tragedii sprzed
52 laty okazały się prawdziwe.

Mieszkańcy Osowej przeciwni powstaniu giełdy utworzyli Społeczny
Punkt Konsultacyjny w sprawach utworzenia giełdy w Barniewicach
- czynny w każdą środę w godzinach od 15 do 17 na terenie Szkoły
Podstawowej nr 81.

Krzysztof Klewicz
Piotr Michalski

+

>

*%

W tej samej szkole, w środy w godz. 15 - 17 otwarty jest punkt
konsultacyjny Urzędu Miasta Gdańska. Jego zadaniem jest przekonanie mieszkańców, aby przychylili się do otwarcia giełdy.

atrakcji

w schronie” i „Twój ulubiony
schron przeciwlotniczy znów
otwarty”.

(lut)

Trójmiasto. Śliskie chodniki

Młodzież i nauczyciele

gdańskiemu profesorowi

„Złoty Katamarz”
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Młodzież szkół średnich
l policealnych oraz grono
nauczycielskie przyznali
prof. Jerzemu Sampowi za
: działalność

dawczą

naukowo-ba:

nagrodę

„Złote

Kałamarza”, która została

ufundowana przez Gdańską
Spółdzielnię Pracy „Oświa:

ta-Lingwista”.

Nagroda została przyznana
po raz pierwszy. Jest ona wyrazem uznania dla prof. Jerzego
Sampa za działalność populary-.
zatorską oraz za odkrywanie tajemnic historii Gdańska.
- Nagroda wyraża uznanie
młodzieży oraz środowiska nauczycielskiego dla dokonań
prof. Sampa - powiedział Tomasz Michlewicz,

dyr. Liceum

Ogólnokształcącego „Lingwista”. - Chcemy, poprzez utworzenie tego plebiscytu, zapoznać
ż młodzież z kulturą naszego regionu, gdyż jest im obca.
Nagroda

„Złotego

Kałama-

rza” będzie przyznawana corocznie. Młodzież szkół średnich
i policealnych będzie wysuwała
swoje propozycje do nagrody.
Organizatorzy przewidują spotkania z następnymi kandydata„Złotego

Kałama-

rza” została wykonana z porcelany przez Kazimierza Kalkowskiego.
Jerzy Samp pochodzi ze starej gdańskiej rodziny. Ukończył

Złoty Kałamarz.

Fot. Archiwum Dziennika

Uniwersytet Gdański i jest z wykształcenia historykiem literatury. Doktoryzował się w 1982 r.,
a w 1992 habilitował. Kieruje
Zakładem Pomorzoznawstwa na
Uniwersytecie Gdańskim.
Od wielu lat jest związany
z redakcją miesięcznika „Pome-

rania”, współpracuje także
z „Dziennikiem Bałtyckim”. Napisał wiele książek o tematyce
gdańskiej i kaszubsko-pomorskiej. W swoim dorobku autorskim ma m.in. takie pozycje:
„Gdańsk. Przewodnik po-mieście”, „Legendy gdańskie”,
„Gdańsk prawie nie znany” oraz
ostatnio wydana

książka „Mia-

sto czterdziestu bram”.

(RT)

Gdańsk

Nowa książka
o Kaszubach
Tom „Kaszubi i ich dzieje” to najnowsza praca prof. Gerarda Labudy. Promocja książki odbędzie się dziś o godz.
14 w klubie „Mestwin” MAL Straganiarskiej.
„Jest to książka niezwykła.

Jeden z najwybitniejszych naszych historyków, autor tysięcy
' rozpraw i setek ważnych książek pisze o Kaszubach. Nikt dotąd nie penetrował tak istoty kaszubszczyzny, jak Grerard Labuda. Profesor buduje zręby nowo-

czesnej historii Kaszubów” - zapowiada Zrzeszenie Kaszubsko
Pomorskie, organizujące wraz
z Oficyną Czec i Radą Miasta
Wejherowa spotkanie.
Nowa książka o historii kaszubszczyzny zwiastuje wydarzeę nie tylko któ Ak aw)

Mieszkańcy Trójmiasta, którzy lekceważą upomnienia Straży Miejskiej, mogą być karani mandatami.

Straż Miejska w Gdańsku ukarała w czasie tegorocznej
zimy 57 osób za nieodśnieżanie chodników przed
.
mi posesjami. Cztery wnioski skierowano do kolegium. Najbardziej zaśnieżoną dzielnicą Gdańska jest Olszynka.
W Gdyni strażnicy wystawili dwa mandaty
kości 40 zi.
Sopocka straż karze opornych add
zli
Według nowej ustawy Rady
Ministrów z września 1996 r.
o utrzymaniu porządku w gminach i miastach, Straż Miejska
nie miała możliwości ukarać
grzywną mieszkańców, którzy
w obrębie swojej posesji nie.
dbali o porządek. Jednak do
czasu powstania przepisów wykonawczych dla nowej ustawy,
Straż Miejska w Gdyni postanowiła karać mandatami na zasadach starej ustawy.
Krzysztof Choroś, inspektor
gdyńskiej SM, powiedział nam,
że kary za nieodśnieżanie nie
przekroczą 100 zł. Gdyby zaś
sprawę skierowano do kolegium, wtedy mieszkaniec może
zapłacić nawet 1500 zł. Do tej
pory mandatami wysokości 40 zł

ukarano dwie osoby za śliskie
chodniki przed posesjami.
Zdaniem Zbigniewa Iwanka,
zastępcy
komendanta
SM
w Gdańsku,

od momentu

wpro-

wadzenia nowej ustawy gdańszczanie baczniej zaczęli respektować przepisy. Od czasu rozpoczęcia Akcji Zima, SM ukarała
gdańszczan 57 mandatami wysokości od 20 do 100 zł. Czterej
oporni mieszkańcy, którzy odmówili płacenia mandatów, będą mieli sprawę przed kolegium.
W zeszłym roku najbardziej zaśnieżoną dzielnicą Gdańska była
Osowa. W tym roku najwięcej
problemów strażnikom sprawiają mieszkańcy Olszynki.

Fot. Robert Kwiatek

Straż Miejska przyjmuje do
dwóch skarg dziennie na nie
oczyszczone chodniki i miejsca
użyteczności publicznej. Najczęściej śnieg leży na postojach taksówek, parkingach strzeżonych
i na schodach wiodących do peronów i przystanków tramwajo„wych.

Upomnienia
za ślizgawicę
.

Oporni do kolegium

e

.

.

- W tym roku nie wypisaliśmy
jeszcze ani jednego mandatu za
takie wykroczenie - mówi Magdalena

Rutkowska,

komendant

Straży Miejskiej.
Zdaniem

ZY8

pegwinapzh
M
WE

Jerzego
Sampa

Figurka

80-245 Gdańsk Wrzeszcz

20-71, 41-73-35
* ROBMAR, Partyzantów 27A.
45-12-99
Telefony Zaufania: Antymafijny
telefon zaufania - Gdańsk 32-2730, Gdynia 20-65-29, czynny
codz. w. g. 8-15.15 (dyżurują prokuratorzy rejonowi obu miast)

siąc osób. Właściciel centrum twierdzi, że nic o tym
nie wie.

będą mogli zadawać pytania.

ul. Mireckiego 3

Podrożeją też bilety miesięczne:
e odległość do 10 km e odległość 11 - 20 km
e odległość 21 - 30 km
e odległość 31 - 40 km
e odległość 41 - 50 km
„ Bilety ulgowe są o połowę tańsze.

schronie zginęło prawie ty-

mi, którym uczniowie osobiście

Katolickie Centrum Trzeźwości

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA:
handel,
usługi, produkcja, pon.-pt. w g.
9-18, 45-14-11 do 13. Wspomaganie niepełnosprawnych wt.-pt.
w g. 9-15, 46-56-70.
PORADNIA JĘZYKOWA UG
(język polski); tel. 41-15-15
(czynna od pon. do pt. w g. 1315
Urząd Miejski Gdańsk: 32-46-17;
Gdynia: 20-72-71; Sopot: 51-20-21
POMOC DROGOWA
* HOLSERVICE, 52-29-87, 5664-98, 090503910, 24/h
USŁUGI POGRZEBOWE:

W schronie przeciwlotniczym pod placem Dominikańskim w Gdańsku zostanie otwarte centrum sportowe. W 1945 roku w tym

w.

GDAŃSK, Wybrzeże: Scena

«gd

TEATRY

Od 1 lutego bilety kolejowe drożeją średnio o 11 procent.
Wzrosną ceny biletów SKM. Bilety normalne będą kosztować:
e odległość do 10 km - 1 zł 20 gr
e odległość 11 - 20 km - 2 zł
e odległość 21 - 30%km - 2 zł 90 gr
e odległość 31 - 40 km - 3 zł 70 gr
e odległość41 - 50 km - 4 zł 40 gr

Rutkowskiej, w So-

pocie wiele osób, nie sprząta
swoich chodników z powodu podeszłego wieku czy kłopotów
zdrowotnych. Straż Miejska ma
za zadanie powiadomić mieszkańców o tym, że w mieście ist-

nieją służby porządkowe, którym można zlecić odpłatnie wykonywanie takich prac.

(Atu, ald, eop)
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Gdynia. Wyniki wyborów
do Rad Dzielnic

Sopot. Spór o wysokie mieszkania

Akcja zdobywa witomińską radę
„Wiłomińska Akcja Wyborcza” pokonała w niedzielnych
na Wiłominie „Naszą Sprawę” oraz „Wspólną Radiostację”. Do wyborczych urn przyszło ponad 15 proc.
do głosowania. W Gdyni Cisowej, gdzie nie
było podziałów na bloki wyborcze, tylko 6,6 proc.
O mandaty na Witominie
ubiegało się 35 osób. Do rady
mogły wejść tylko 22 osoby.
Najwięcej mandatów otrzymali
kandydeci z listy „Witomińskiej
Akcji Wyborczej”.
Według nieoficjalnych informacji do Rady Dzielnicy weszło
z tego ugrupowania 18 osób.
„Nasza Sprawa” będzie miała
w Radzie dwie osoby a „Wspólna Radiostacja” jedną. Jedna

W Gdyni Cisowej do Rady
Dzielnicy weszły 24 osoby. Kandydaci w Cisowej nie byli podzieleni na bloki wyborcze.
Rady swoją działalność rozpoczną za dwa tygodnie. Przez
ten czas można zgłaszać do
Urzędu Miasta swoje wątpliwości na temat przebiegu i ważności wyborów.
p.

osoba weszła z listy niezależnej.

(Gosbi)

Gdańsk. Tragedia na Suchaninie

Krew na klatce
70-letni ojczym ow
zamordować swoją 49-letnią
pasierbicę. Kiedy
o się jej uciec, popełnił samobójstwo.
Tragedia wydarzyła się w niedzielę na Suchaninie.
Około godz. 9, w mieszkaniu
na dziewiątym piętrze, 70-letni
Jan D. rzucił się na Marię Z.,
swoją przybraną córkę. Uderzył
ją siedem razy młotkiem w głowę. Kobieta próbowała uciec na
klatkę schodową. Kiedy otwierała drzwi, Jan D. uderzył ją
jeszcze raz. Mimo obrażeń, Marii Z. udało się wydostać
z mieszkania. Na klatce schodowej zaczęła wzywać pomocy. Jan
D. wykorzystując zamieszanie
uciekł do łazienki, gdzie się powiesił. Zaalarmowani sąsiedzi
wezwali pogotowie i policję.
Ranną kobietę, u której
stwierdzono pęknięcie podstawy
czaszki, odwieziono do szpitala.
Jej stan lekarze określili jako zadowalający.
- Wyszłam z mieszkania
w szlafroku i zobaczyłam, że kobieta leży zakrwawiona na klat-

ce schodowej - opowiada jedna
z sąsiadek. - Potem przyjechała
policja.
Drzwi do mieszkania Marii
Z. zostały zaplombowane przez
policję. W drzwiach znaleźliśmy
kartkę polecającą mężowi pani
Z. natychmiastowe skontaktowanie się z policją. W czasie, gdy
wydarzyła się tragedia, męża
Marii Z. nie było w domu.
Sąsiedzi z dziesiątego piętra
opowiadają, że państwo Z. są
bardzo spokojnym małżeństwem. Ojczym pani Marii
mieszkał z nimi od kilku dni. Do
jego domu prawdopodobnie
wprowadziła się córka państwa
Z. ze swoją rodziną.
Według policji, Maria Z. nie
wiedziała, dlaczego ojczym ją.
zaatakował. Jan D. był leczony
_ psychiatrycznie.

(emil

Wille w spółdzielczym bloku

Klinika Chorób

W niektórych mieszkaniach w budynkach przy vl.
Andersa można zbudować
antresole. Właściciele niskich lokali uważają, że ich
mieszkania powinny być
tańsze. Żądają od Zarządu
Spółdzielni ustalenia racjonalnych zasad naliczenia ceny mieszkań. Jeden z protestujących odbierał telefony
z pogróżkami.

GDAŃSK,

ZASPA,

92-71

7 m, co stwarza

GDYNIA,

RATUNKOWE

GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 - lekarz ogólny, gabinet zabiegowy
dla dorosłych w wolne sob.,
niedz. i święta - całą dobę, w pozostałe dni w godz. 19-7
poradnia dla dzieci chorych
i gabinet zabiegowy w wolne

sob., niedz. i święta - całą dobę

Złoty interes

wzięta pod uwagę przy sporządzaniu ostatecznego rozrachunku wyliczona jest zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, tzn. kubatura mieszkań nie
ma tu nic do rzeczy. Osoby, posiadające wyższe lokum, z racji
utworzenia dodatkowych powierzchni, płacą większy czynsz.
Jak poinformował nas Jerzy
Fabiańczyk, rzeczoznawca z listy
wojewody, jeżeli konstrukcja
budynku nie wymaga wzmocnień, ocieplenia itp. cena mieszkania o taka dużej kubaturze
powinna być średnio wyższa
o 10 do 15 proc. Nie ma jednak
żadnych przepisów, które ustalają konkretne stawki.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, część właścicieli wysokich mieszkań już je sprzedało
po ok. 120 tys. złotych. Powiększone o dwie antresole miały
dwukrotnie wyższą wartość.

Najlepsze dla zarządu
Zdaniem

Kazimierza B., lo-

kale budowane z myślą o osobach mieszkających w bloku, zostały rozdzielone pomiędzy
członków zarządu i Rady Nadzorczej Sopockiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i projektanta
nadbudowy.
- Zostaliśmy pozostawieni
bez możliwości wyboru. Wyższe
mieszkania wzięli członkowie
zarządu. Natomiast nam przypa-

prdoaw
użyłkoa
wania wieczysteg

mld CZ.
ł

Obecnie można go sprzedać za kwotę

„Dziennik” dowiedział się nie-

oficjalnie, że negocjacje dotyczące wykupu praw trwają od kilku
miesięcy. Wojciech Fułek, dyrektor Hestii Insurance ds. marketingu, potwierdził te informacje.
Firmie zależy na przejęciu budynku, ponieważ stanowiłby siedzibę
Hestii i firm z nią współpracujących i posłużyłby do organizowania szkoleń dla pracowników.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, Fivos Fengaras zamierza
odsprzedać prawa do hotelu za
budynek za cztery miliony złotych. W greckim konsulacie nie
było wczoraj nikogo poza osobą
odbierającą telefony.

Przypomnijmy, że firma Fos
Aris Marine w 1993 r. kupiła
wieżowiec za cenę 890 tys. zł
(wówczas 8,9 mld starych zł).
Zgodnie z umową zawartą
z miastem,

remont

budynku

miał zakończyć się w 1994 r.
Za opóźnianie remontu Zarząd Miasta postanowił naliczyć
użytkownikowi karę. Naczelny
Sąd Administracyjny uznał jednak, że kara była naliczona niezgodnie z prawem.
Miesiąc temu Grzegorz Czachowski, dyrektor firmy Fos, powiedział nam, że w budynku zo-

stały już wymienione okna, trwa
montaż instalacji elektrycznej

dły standardowe - mówi jeden
z protestujących.
Zdaniem prezesa, jeszcze
przed rozpoczęciem budowy
mieszkańcy rozdzielili między
siebie lokale

mieszkalne.

Ci,

którzy wzięli górne mieszkania,
od początku liczyli się z większymi kosztami związanymi z ich
wykończeniem.
- Nie mogę nic poradzić na
to, że pan. B. jako ostatni chętny
na nasze mieszkania nie miał
możliwości wyboru i w związku
z tym cały czas czuje się pokrzywdzony. - powiedział Smoliński.

Telefoniczne grożby
LJ

+

Według trzech protestujących
osób, do tej pory nie zostały

ustalone zasady rozliczania nadbudów w oparciu o obowiązują' - nagłe zachorowania: tel. 32-29ce przepisy. Zarząd Spółdzielni
29, 41-10-00.
postanowił rozwiązać problem
; Biuro Przewozów Sanitarnych osób, które czują się pokrzywdzone przez głosowanie, które
32-39-24 lub centr. 32-30-76, 32wypadło na niekorzyść protestu36-14, 32-39-44 w. 236
jących.
> Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
Zgodnie z wynikiem głosowa- :
nia, właściciele mieszkań nad- : > - Laryngolog przyjmuje w dni
normatywnych i standardowych ;: powszednie w g. 19.30-7.30,
będą płacić identyczne stawki za
- w soboty robocze 17.30-7.30,
metr
kwadratowy.
Jeden -- w wolne soboty, niedziele i święz mieszkańców niezadowolota - całą dobę,
nych z wyceny odbierał telefony *
- stomatolog w dni powszednie
z pogróżkami - Arogancki rozw g. 19.30-7.30, w soboty robomówca nakazywał mu, pod groź> cze, w g. 17.30-7.30, wolne sobobą „zrobienia krzywdy”, zrezyty, niedziele i święta - całą dobę.
gnowanie z roszczeń.
ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
(ald, e0p)
centr. 56-69-95, 47-82-51 - nagłe
torium chirurgiczne czynne całą
dobę
Przychodnia Międzyrejonowa,
ul. Startowa 1 - w dni robocze

6

wg.19-7.30
- lekarz pediatra, lekarz ogólny
- w wolne sob., niedz. i święta w g.

Burmistrz

i ogrzewania. Remont ma się zakończyć wiosną br. Jak poinfor- mował nas Zygmunt Semmer. ling, skarbnik miasta, właściciel
nie zapłacił jeszcze 46,9 tys. zł
podatku od nieruchomości.

8-8 oraz stomatolog w godz. 10-

znowu docenił

Jak powiedział nam Wojciech
Fułek, Hestia zna stan techniczny
i zadłużenie firmy wobec miasta.
Negocjacje opóźniają się, ponieważ Hestia, jako firma z kapitatem zagranicznym, musi uzyskać
zezwolenie na wykup praw do
budynku z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Transakcja zostanie prawdopodobnie sfinalizowana w lutym br.
Tymczasem miasto, jeżeli
prace budowlane nie będą posuwały się do przodu, a opłaty będą regulowane z opóźnieniem,
zamierza rozwiązać umowę
z konsulem drogą sądową.

(ald)

Gdańsk. Znaki dwujęzyczne

Powiało Europą
po angielsku

Również Jacek Miller kolejny
raz został laureatem. W 1993 r.
otrzymał nagrodę za światowe

triumfy wśród juniorów. Obec.

nie doceniono zdobycie przez

niego tytułu wicemistrza kraju
w chodzie na 50 km.
W dziedzinie kultury i oświa
ty wyróżniono Mariolę Jurkie
wicz, animatorkę dziecięcego te
atrzyku działającego przy Ogni
sku Pracy Pozaszkolnej, który
w 1996 r. zdobył prestiżową

Na

podstawie

postanowienia

10.12.96

_

w dni robocze w g. 19-7.30, w dni

* WIZYTY
LEKARSKIE,
EKG, 53-69-86, 33-17-73
* WYJAZDOWA POMOC lekarzy specjalistów, 57-33-33
* WETERYNARYJNE wizyty całodobowe, Trójmiasto, 56-89-56

* POGOTOWIE WETERYNARYJNE - tel. 983 (całodobowo)
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT (bezpańskich, rannych
i podejrzanych o wściekliznę),
22-21-48 (czynne całą dobę)

- 997
GDAŃSK,

dyżury

oficerów

Komendy Wojewódzkiej Folicji, tel. 39-53-33; oficer dyżurny
ruchu drogowego, tel. 31-9212; oficer dyżurny Komendy
Rejonowej Policji, tel. 38-62-22
(Straż Miejska 31-30-11)
SOPOT, dyżury oficerów Komendy Rejonowej Policji, tel.
51-30-51, 997
(Straż Miejska 51-20-21 w. 214)
GDYNIA, Komenda Rejonowa,
Gdynia, ul. Portowa 15, oficer

dyżurny - 20-63-43; Straż Miejska, Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10, tel. 20-82-86; 986
„RUMIA, Komenda Rejonowa
Policji, ul. Derdowskiego 43,
tel. 710-25; Straż Miejska, ul.
Abrahama 17, tel. 710-134

„Złotą Maskę” za spektakl „Te

kańców dzielnic: Obłuże, Pogó-

rze, Oksywie, gm. Kosakowo pediatra, lekarz ogólny,

gabinet

chirurgiczny, czynne w g. 15.30-7
RUMIA - Pogotowie Ratunkowe, ul. Derdowskiego 24, tel.
710-811

w

16-20, energetyczne: 41-23-23, gazowe:

31-18-68,

52-14-62,

techniczne PKM: wodociągów
i kanalizacji: 31-20-67,

opie-

kuńcze państwowe: 41-10-42
SOPOT - gazowe: 51-10-68
(czynne w g. 6-22); - wodociągów i kanalizacji: 51-40-55

20-44-79; wodociągów i kanalizacji: 21-90-19
RUMIA - gazowe: tel. 711-882;

wodno-kanalizacyjne: 710-030

NA TELEFON
GDAŃSK * Hallo TAXI, 9197,
31-59-59, 20 proc. taniej + superkonkurs + nagrody!
* CARO-MILANO

TAXI, 96-

27, 37-30-30, 370-800, na telefon

30 proc. taniej!
* CITY Taxi 9193, 46-46-46, fax
43-21-21. Wystawiamy firmom
rachunki VAT
GDYNIA ZKM Gdynia - Mikrobusy dla osób niepełnosprawnych,
tel. 23-50-78, w g. 7-21

GDAŃSK. Chirurgia: Instytut
Chirurgii AM, ul. Dębinki 7; In-

Nadzwyczajne

GDAŃSK - ciepłownicze: 44-

GDYNIA - ciepłownicze: tel.

(PS)

Rejonowego

wodociągów i kanalizacji; 995 techniczne

23-19-41; dźwigowe: tel. 23-3665; 23-40-24; energetyczne: tel.
20-45-50; gazowe: tel. 20-44-73;

Pe miotowych.

r. zwołuje

991 - energetyczne; 992 - gazowe; 993 - ciepłownicze; 994 -

ście od ul. Mieszka I. Telefony:
51-11-56, 51-24-55 i tel. alarm.
999. Ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę.
14, czynne całą dobę, ambulatorium stomatologiczne czynne
w g. 20-7. Nagłe zachorowania
i wypadki, tel. 20-00-01, 20-0002. Przewozy chorych, tel. 251998; 251-999
OBŁUŻE - Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej, ul. Białowieska 1 (tel. 25-19-99), dla miesz-

lewizyjna Kobra”.
Nagrodę otrzymała także
pracownica kuratorium Teresa
Dyszlewicz, aktywizująca rumskich nauczycieli do wydajniejszej, twórczej i nowatorskiej
pracy, przez co ich wychowankowie osiągają coraz lepsze wyniki na różnych olimpiadach

Sądu.

* LEKARZ domowy - ALKMEDYK, 31-89-53, 20-68-16

- SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wej-

- GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury

Zawiadomienie
Nr 911/96 z dnia

16,
- gabinet zabiegowy dziecięcy

+

nie nagród odbędzie się 22 stycznia o godz. 12.

Po raz drugi z rzędu otrzymata ją Marzena Okońska - za wygranie w minionym roku akademickich mistrzostw świata i mistrzostw Polski w windsurfingowej klasie Mistral i za zdobycie
III miejsca na mistrzostwach
świata.

-;

wolne od pracy w g. 8-8,
_. - gabinet zabiegowy ogólny,
- w wolne sob., niedz. i święta w g.
| 8-18.

Marzena Okońska i Jacek Miller ponownie zostali uhono
nagrodami burmistrza, przyznawanymi za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie kultury, oświaty i sportu. Wręcze-

Burmistrz Jan Klawiter po
raz piąty przyznał nagrody osobom szczególnie zasłużonym dla
miasta. Tym razem wyróżniono
mniej osób niż w latach minionych, aby podnieść w ten sposób
prestiż nagrody.

Styczniowego 1, tel. 22-00-51
OGŁOSZENIA PŁATNE

zachorowania, wypadki, ambula-

Rumia. Sportowcy
i nauczyciele

Czysty zysk

dopodobnie

w pozostałe dni w godz. 19-7
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49
- czynne całą dobę
; - wypadki - 999

Rys. Bantomiej
Brosż

.

mieszkania,

apteka nr 19054, ul.

POGOTOWIA

możli-

Zdaniem Zarządu Spółdziel-

ul. Grunwaldzka

Armii Krajowej 42, tel. 21-00-32;
„Pod Gryfem”, ul. Starowiejska
34, tel. 20-19-82

wość stworzenia dodatkowych
powierzchni przez wybudowanie
antresol.

ni, powierzchnia

Morski, Redłowo, ul. Powstania
,

52, tel. 45-43-01
SOPOT, „Pod Gruszą”, ul.
Chmielowskiego 4/3, tel. 50-3006

- Nowe mieszkania na Andersa zaprojektowali i wybudowali z własnych środków i na
własne ryzyko przyszli właścicieIe - powiedział nam Władysław
Smoliński, prezes Sopockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia tylko nadzorowała
budowę do momentu ukończenia stanu surowego mieszkań.
Nie angażowała w budowę żadnych pieniędzy.
Łącznie wybudowano 11
mieszkań. Osiem z nich ma wysokość

Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01

ul. Pilotów 21; tel. 56-

WRZESZCZ,

PRZESYŁKI KURIERSKIE 52-00-71 do 76

Gdańsku

Walne

Zgromadzenie Wspólników „Interfood” S.A. w Gdańsku na dzień
30.01.97 r. w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Sopocie,
ul. Kilińskiego 12 o godz. 10.00.

>
5
|:

Następujący porządek obrad:

Gdynia

1. Zobowiązania Zarządu „Interfood” S.A. w Gdańsku do:

Zabójstwo czy

a) ustalenie listy wierzycieli z podaniem wysokości
wierzytelności wobec spółki

zamarznięcie ©

b) ustalenie listy dłużników z podaniem wysokości długów

Prokuratura Rejonowa
w Gdyni wszczęła postępowanie mające na celu ustalenie przyczyn śmierci Danvty G.,
znaleziono marielę na cmentarzu w Gdyni Cisowej.

Fot. Robert Kwiatek

Na gdańskich

drogach ustawiono znaki informacyjne dla

kierowców w języku polskim i angielskim. Podobne znaki

w marcu staną w Głównym Mieście.
Tablice z dwujęzycznymi napisami wskazywać będą drogę
do 14 gdańskich obiektów, m.in.
do Parku Oliwskiego, Akademii
Medycznej i Muzeum Narodowego. Są stawiane na najbliższych im skrzyżowaniach.

ZAPRAS
DO NASZYCHZAM
BIUR OGŁOSZEŃ:
Y

Do tej pory ułatwiono w ten
sposób dojazd do ośmiu miejsc.
Pozostałe tablice staną, gdy
skończą się mrozy. W sumie
ma być ich około 30. Będą
kosztować miasto 150 tys. złotych.

M

Jak powiedział nam Mieczysław Kotłowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni, tablice ustawiane są w ramach
ochodów tysiąclecia. Nie wiadomo, czy znaki dla zmotoryzowanych nie zostaną później zdjęte.
- Zbyt wiele informacji może
dezinformować - uważa Mieczysław Kotłowski.
i

(emil)

Prokurator chce ustalić przyczynę śmierci 40-letniej Danuty
G. Nie wiadomo, czy było to samobójstwo, czy morderstwo.
Kobietę znaleziono rankiem
w niedzielę leżącą obok alejki

na cmentarzu przy ul. Owsianej

w Gdyni Cisowej.
Przybyły na miejsce lekarz
stwierdził śmierć na skutek wyziębienia. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że są jednak okoliczności, które skłoniły prokuraturę do wszczęcia postępowa-

nia mającego ustalić, co było
przyczyną śmierci Danuty G.

(Mdo)

c) od kiedy spółka zaprzestała płacenia długów
i czy majątek spółki wystarcza na spłatę długów

d) złożenie sprawozdania o działalności ekonomicznej
Spółek: MC KANAP, LAND, INTERFOOD Łoźnik,
INTERFOOD Platyny, dla których INTERFOOD S.A.

jest jedynym wspólnikiem a w szczególności:

- ustalenie listy wierzycieli Spółek LAND, MC KANAP,
INTERFOOD Łoźnik, INTERFOOD Platyny z podaniem
wysokości wierzytelności
- ustalenie listy dłużników z podaniem wysokości długów
dla ww. Spółek
- od kiedy ww. Spółki zaprzestały płacenia długów
i czy majątek Spółek wystarcza na zaspokojenie długów

2. Podjęcie uchwały zakazującej Zarządowi Spółki Interfood
S.A. zbywania udziałów w Spółkach Interfood Łoźnik
i Interfood Platyny do czasu sporządzenia sprawozdania
określającego czy majątek Spółek wystarczy
na zaspokojenie długów.
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Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt.-p. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00;
Kościuszki61, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska
Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja4, pon.- pt. 8.00-16.00;Sopot,
Starogard Gdański, Basztowa 3, pon.-pt. 8.00-16.00

ul.

GDYNIA. Szpital Miejski, ul.

„Dworcowa” - Dwo-

rzec Główny, tel. 31-28-41 do 45
(w. 210); Apteka w Pogotowiu
Ratunkowym, al. Zwycięstwa 49
tel. 32-47-01

Oczu AM,

Dębinki 7

Apteki pracujące non stop:

Sopot. Ubezpieczenia w „Zrembie”

Fivos Fengaras, honorowy konsul Grecji zamierza praw.

terna: Instytut Chorób Wewn.
AM, ul. Dębinki 7; Okulistyka:

10019751/20/55

Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami

zaprasza

na

KURS SPECJALISTYCZNY:
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
KOMERCYJNYMI
Celem szkolenia jest prezentacji metod efektywnego zarządzania
R5;4 3482
powierzchniami użytkowymi adresowana do właścicieli
i zarządców biurowców, centrów handlowych i usługowych, developerów,
inwestorów, bankowców finansujących obrót nieruchomościami.

TERMIN:
23-25 stycznia, godz. 9.00-17.00.

Te

e

- identyfikacja potencjalnych rynków, analiza ryzyka,
ubezpieczenie obiektów biurowych,
- analiza i wykorzystanie danych demograficznych,
- kalkulowanie czynszów,
- metody podwyższania wartości rynkowej nieruchomości.
Kurs jest prowadzony przez wykładowcę Instytutu Zarządzania
Nieruchomości ze Stanów Zjednoczonych.

INFORMACJE I ZAPISY:
SPPON Gdynia, ul. I Armii WP 13, tel. 297-937.

141, pon.pl 6.00-16.00, Władysława IV 17, pon.-pt. .00-18,00, w sob. 9.00-14,00; Elbląg, Łączności3, pon. -ł.8.00-16.00;

2002290/A/492
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est nas coraz więcej! Dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników
szpitali „Dziennik Bałtycki” ma zaszczyt przedstawiać Państwu
nowo narodzonych mieszkańców Trójmiasta. Powitajmy ich na
świecie razem. Dziś w cyklu - „Nasi milusińscy w Trójmieście” -

kolejne noworodki. Rubrykę publikujemy co tydzień, od poniedziałku do
czwartku.
Drodzy Rodzice! Nasz fotoreporter odwiedzi Was w szpitalu, aby zrobić
zdjęcie dzieci. Fotografie zamieścimy na łamach gazety, aby w ten sposób
uczcić ich narodziny. Mamy nadzieję, że będzie to miła pamiątka dla
rodziców, dziadków, krewnych, a także dla samych maluchów za lat
kilkadziesiąt.

.
GDANSK

Syn Teresy Bona z Huty

_ Urszula Berendt z Oruni,

r.,

ur. 3.01.97 r., g.14:35, 3720

g.11:00; 3150 g, 55 cm, Państwowy Szpital Kliniczny

g, 55 cm, Państwowy Szpital
Kliniczny

Dolnej,

Redakcja

2.01.97

ur.

Córka Alicji Gliszczyń-

_ Mariusz Mikitiuk z Kiei-

_ Maciej Baran z Nowego

z Sopotu, ur. 3.01.97 r.,
g.14:05, 3090 g, 50 cm, Pań-

wy, ur. 4.01.97 r., g.14:50,
2750 g, 50 cm, Państwowy

skiej z Lipusza, ur. 3.01.97
r., g.10:40, 3360 g, 56 cm,

pina, ur. 4.01.97 r., g.18:30,
4610 g, 59 cm, Państwowy

Portu, ur. 6.01.97 r., g. 2:40,
3940 g, 55 cm, Państwowy

stwowy Szpital Kliniczny

Szpital Kliniczny

Państwowy Szpital Kliniczny

Szpital Kliniczny

Oliwier Skierniewski
_ Patryk Plombon z Zaspy,
ur. 3.01.97 r., g. 3:45, 3000 g, z Gdańska Śródmieścia, ur.
3.01.97 r., g.16:25, 3000 g, 57
57 cm, Szpital Miejski
cm, Szpital Miejski

Maksymilian Czecholiń- _ Mateusz Liebrech z Zaski z Kościerzyny, ur. spy, ur. 3.01.97 r., g. 7:35,
3.01.97 r., g. 22:00, 2900 g, 3650 g, 56 cm, Szpital Miej51 cm, Szpital Miejski
ski i

Agnieszka Żownir z ReGDYNIA

ż

_ Krzysztof

Burkowski

g.12:25, 4200 g, 57 cm, Państwowy Szpital Kliniczny

ur.
z Wrzeszcza,
lerz
31.12.96 T., g.13:00, 4450 g,

Szpital Kliniczny

57 cm, Państwowy Szpital
Kliniczny

58 cm, Szpital Miejski
'

Piotr Kolera z Rumi, ur.
4.01.97 r., g.1:55, 4100 g, 58
cm, Szpital Miejski

Syn Marzeny i Dariusza
Mocarskich z Przymorza,
ur. 5.01.97r., g. 3:00, 3800g,
55 cm, Szpital Miejski

Adrian Patryk Pawłowski z Przym orza, ur. 5.01.97
r., g.12:45, 3150 g, 53 em,
Szpital Miejski
-

chelinek,

ur. 31.12.96

g. 8:50, 3900 g, 57 cm, Państwowy Szpital Kliniczny

dy, ur. 30.12.96 r., g. 21:30,

z Zabianki, ur. 31.12.96 r., św.

r.,

3450 g, 54 cm, Szpital Morski MANEWRY

g.15:45, 3200 g, 54 cm, Szpi- 31.12.96 r., g.15:40, 2850 g, g.16:00, 3100 g, 54 cm, Szpital Morski
53 cm, Szpital Nose
i tal Morski

Marcin Adam Hofman
Śródmieścia,

Gdyni

z
ur.1.01.97 r., g.19:35, 4000 g,

56 cm, Szpital Miejski

z Lublewa,

ur. 3.01.97

z Wrzeszcza, ur. 3.01.97 r.,

r.,

g. 23:05, 3580 g, 58 cm, Państwowy Szpital Kliniczny

g.13:25, 3630 g, 52 cm, Państwowy Szpital Kliniczny

Córka Marioli i Grzego-

Mikołaj Jan Jaskulski

z Jasienia, ur. 2.01.97 r., g. rza 'Tomkiewiczów z Brzeź20:30, 2600 g, 55 em, Szpital

Miejski

_ Klaudia Weronika Wo-

_ Kacper Michalik z Za-

łodźko z Zaspy, ur. 5.01.97

spy, ur. 6.01.97 r., , g. 3:10,
10

r., g.14:00, 2550 g, 53 cm,
Szpital Miejski

Treppner

Magdalena

Kurkowski

Sebastian

Sebastian Kundzienko
z Wrzeszcza, ur. 3.01.97 r.,

3600 g, 59 cm, Szpital Miejski

na, ur. 2.01.97

L., g. 5:50,

g, 55 cm, Szpital Miej-

nd
ski

Sebastian Rapkiewicz
z Gdańska

Śródmieścia,

ur.1.01.97 r., g. 9:25, 3200 g,
56 cm, Wojewódzki

Szpital

Zespolony

Syn Monikii Grzegorza

_ Agnieszka Laskowska _ Alan Balewski z Brodwi-

Rumi, Kukiełczaków z Gdyni
4100 g, 58 em, Szpital Mor- ur.1.01.97 r., g.19:20, 3750 g, Śródmieścia, ur.1.01.97 r., g.
4:35, 3600 g, 55 cm, Szpital
56 cm, Szpital Morski
ski

z Dąbrowy, ur. 1.01.97 r., g. na, ur. 2.01.97 r., g. 4:30,
21:05, 3250 g, 50 cm, Szpital 2500 g, 51 cm, Szpital Morskiki
Morski

Eryk Smaczyński z Pogó-

Natalia Sadowska z Me-

ur.

3.0£97:-T.,

Streczyńskich z Wrzeszcza,
ur. 6.01.97 r., g. 9:00, 3550 g,

Maria Całus ze Wzgórza
Maksymiliana,

ur.

Syn Wioletty i Tomasza _ Robert Stefan Maszta-

_ Karolina Mączka z Oli-

Marcin Leszek Żmuda

Michał Piotr Gębacki
zRumi,

Syn Wiolettyi Waldema-

rza, ur. 31.12.96 r., g. 3:05, ra

Kohnke

z

a:

Fot. Kania Bene

EC

z ANGIELSKIM
łatwiej !

» śpiochy niemowlęce (80 wzorów)

WYPOSAŻENIE

ustny

prz

OE

Nr 1020 - pow. 3431 m? - cena wywoławcza
42 201,00 zł
ę

Nr 1021 - pow. 3190 m: - cena wywoławcza 39 237,00 zł
3282
4128
4500
4088
2973
2881

m?
m?
m”
m?
m?
m?

-

cena
cena
cena
cena
cena
cena

10019169/12/55

Ż

Nowa specjalna oferta kursu
po egzaminie FCE
Zapraszamy również na NIEMIECKI
ul. Podmłyńska 10,

tel. 31-33-73,

Gdańsk-Chełm

PBK

Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie

Nazwa dłużnika

godz. 10.00-18.00

Gdańsk-Wrzeszcz ul. Klonowal, __ tel.41-96-76, godz. 10.00-20.00

| * weksel in blanco poręczony
przez 2 osoby fizyczne

251.730,22 | 58.613,00
|

godz. 16.00-20.00
godz. 14.00-20.00

2. *Dat-Press” Spółka z 0.0. w Gdańsku w upadłości,
ul. Sienna Grobla 7, 80-760 Gdańsk

h dz.

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
<INKOTEX”
Spółka z 0.0. w Gdańsku
ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk

nio

16.00-20.

a

„com.

http:/www.atm.com.pl/-enguil

4. Zakłady Mięsne *MEAT"” S.A.
w Gdyni w upadłości
ul. Unruga 111, 81-106 Gdynia
5. Wiesław MAMIŃSKI Gospodarstwo Specjalistyczne

Lubieszyn, gm. Liniewo, woj. gdańskie

WC

j

>

» OLGIERD

.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 2400 zł /dwa tysiące czterysta/ - od jednej
działki na konto Urzędu Gminy: Bank Gdański O/Pruszcz
Gdański nr 301859-606-139-329 z dopiskiem "Przetarg Rusocin” lub w kasie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, najpóźniej
w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem.
ż
Wadi
A
:
adium przepada jeśli osoba bądź firma, która wygrała prze
targ uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia

|

Kancelaria

Prawnicza

156.966,17 | 29.434,99

e umowa cesji wierzytelności

103.236,71 | 90.999.

578.750,00 | 735.245,13

* weksel in blanco

m

599.999,08 | 42.089

* hipoteka na nieruchomości w Dziemianach
e zastaw na towarach

17. Ryszard KASZUBA Gospodarstwo Specjalistyczne | * hipoteka na nieruchomości w Łapalicach
Produkcji Pieczarek w Łapalicach, gm. Kartuzy
* weksel in blanco
*

3
128.140,61

| 25.6.
h

za

Uczestnikami rokowań - nabywcami wierzytelności mogą być krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz podmioty
nie posiadające osobowości prawnej. W rokowaniach nie mogą brać udziału dłużnicy oraz osoby i podmioty związane
zdłużnikiem stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi (Dz. U. nr 35 poz. 155, Dz. U. nr 70, poz. 447).
Pisemne oferty nabycia wierzytelności należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie:
i
Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie Oddział w Gdańsku, ul. Ogarna 116, fax 31-39-64

W ofercie należ

;

nazwę i adres oferenta, cenę nabycia wierzytelności oraz sposób płatności.

Do oferty należy dołączyć:

Kancelaria Prawnicza
;
«Olgierd Koprowski i Wspólnicy”,
Sopot, ul. Kościuszki 61,

w przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą - aktualny odpis z rejestru handlowego
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz REGON i NIP,
* w przypadku osób fizycznych - kserokopie dokumentu tożsamości z informacją o miejscu zameldowania.

tel. 50-26-80, 50-44-27, 50-44-28,
tel./fax 51-72-57;
Prowadzący: Mariusz Szpakowski
AG]

e weksel in blanco
e przystąpienie do długu
Instalacje Technika-Export
«INTEX Sp. z 0.0.,
ul. Równa 17, 80-067 Gdańsk
* hipoteka na nieruchomości
w Sopocie Nr Kw 4639
* przewłaszczenie maszyn
i urządzeń do produkcji wędlin

* weksel in blanco

PPHTCB *REBIS" ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk

lub hali o powierzchni ok. 3000 m”.

KONTAKT:

Zarząd Gminy Pruszcz Gdański zastrzega sobie prawo
odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

6. Ryszard BARANOWSKI

przemysłowa, o powierzchni ok. 1 5,000 m?

KOJEARCPWEŁUCWA

E

«

dla poważnego inwestora zagranicznego terenu
pod inwestycje w obrębie Trójmiasta
- strefa
Ja

cone w terminie 7 dni.

10019539/181/55

% WSPÓLNICY

poszukuje

osobie lub firmie, która wygrała przetarg, a pozostatym zwró-

Bliższych informacji na temat nieruchomości uzyskać
można pod nr. telefonu 82-30-25 wew. 26 lub w pokoju nr 12
Urzędu Gminy.

KOPROWSKI

Zadłużenie
Kapitał (zł) Odsetki (zł)
26.058,89 | 12.083,84

godz. 16.00-20.00

O , pa wę

Rodzaj zabezpieczenia
* hipoteka na nieruchomości
| * umowa przewłaszczenia ruchomości
e weksel in blanco

ul. Dragana 2 (SP8) tel. 32-71-52,

CA

w Gdańsku

1. Hanna KISTOWSKA
Ferma Drobiu Nowa Karczma Nr 34 woj. gdańskie

Gdańsk-Oliwa — ul. Polanki130(VLO) tel. 52-11-91,
Gdynia,
ul. Legionów27 (III LO) tel. 22-15-30,
także niemiecki
ż
ę
Gdynia-Karwiny
ul.
P
tel. 29-43-68

wywoławcza 40 369,00 zł
wywoławcza
50 282,00 zł
wywoławcza 55 350,00 zł
wywoławcza 50 282,00 zł
wywoławcza 36 568,00zł
wywoławcza 32 976,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 29.01.97 r. o godzinie 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim.

W

Bora

10019415/24/19

w kasie Sp-ni.

działając na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82)
zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży wymagalnej wierzytelności Banku wobec:

także niemiecki

Nr 1017 - pow. 2261 m” - cena wywoławcza 24 871,00 zł
Nr 1018 - pow. 3670 m? - cena wywoławcza 40 370,00 zł

pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.

;

"TRAMWAJE: 10; 4

Oddział

zapisujących się w styczniu

Gdańsk,

Nr 1015 - pow. 4622 m? - cena wywoławcza 45 527,00 zł

-

ul. Marynarki Polskiej 136 a

*

Zniżka dla osób

W skład nieruchomości wchodzą działki:

1022
1029
1030
1031
1032
1033

Rok produkcji 1990.

Cena wywoławcza 10 000 zi.
Przetarg odbędzie sią dnia 20.01.1997 r. o godz. 10.00
w siedzbie Sp-ni.
Wadium w wys. 10% należy wpłacić przed przetargiem

Najszersza oferta kursów
języka angielskiego

stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański o bardzo
atrakcyjnej lokalizacji, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Pruszcz Gdański na obszarze wsi Rusocin
(w ewidencji gruntów obręb Łęgowo,
w KW-44946)
przy skrzyżowaniu dróg: Obwodnica Trójmiasta - droga
Gdańsk-Tczew - droga Pruszcz Gdański - Starogard Gdański.
Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy przeznaczone są pod lokalizację zakładów produkcyjnych i usługowych, składów i rzemiosła.

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

Pirowł. ke furgon nr rej. GDY 320C, ładowność 1,8 T.

o

awek

ma sprzedaż nieruchomości
nie zabudowanych,

NWA

przetarg

na zbycie samochodu AVIA A-21F

- DUŻY WYBÓR

80ODE

n

NERO

ogłasza

WYSOKA JAKOŚĆ

a kombinezony, spodnie
i sukienki do 4 lat

ZARZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

w Gdańsku, ul. Szara 41

10-14
WNĘTRZ
FIRANY, TAPETY, WYKŁADZINY, FARBY

a rampersy i pajace

Zapraszamy codziennie:
8.00 - 16.00
2001922/A/560

Sp-nia Inwalidów im. *Obrońców Helu”

Zainteresowani mogą uzyskać informacje w Oddziale PBK S.A. w Gdańsku, ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk, tel. (0-58) 31-30-81 wew. 369.
s
„ Bank zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn.

|
$
10019427/184/55

R-8887

Bank poinformuje zainteresowanych pisemnie o podjętej decyzji w ciągu 7 dni od daty zakończenia składania ofert.
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Moi przodkowie walczyli u boku Bolesława Śmiałego

« Ja nie jestem kolekcjonerem. Wszystko, co mam, to pai rodzinne. Meble, obrazy, starodruki. Stare, sprzed
u wieków, czasem nic nie warte, a czasem wiele. Dużo
ich ka,
by ratować dwór.
Tak mówi Jakub Jastrzębiec
Smólski, potomek szlachty herbu Jastrzębca, pamiętającej
czasy Bolesława Śmiałego.
Urodził się w Gdyni, w rodzinie ze szleacheckimi tradycjami, gdzie o rodach Piastów i Jagiellonów czytało się do poduszki, a historia sztuki zastę„ powała elementarz. 17-letni Jakub był już przewodnikiem po

dium Nauczycielskie. Ale pracować nie musiał. Któregoś
dnia zebrała się rada rodzinna:
matka, ojciec i rodzina kuzyna
Andrzeja Trzcińskiego. I wtedy
postanowiono, że czas CoŚ zrobić dla Polski, tak aby pozostata po Smólskich trwała spuścizna. Luksusowy dom o powierzchni 450 m kw. nie był
brany pod uwagę.

wicach w gminie Choczewo.
Dlaczego właśnie ten?
- Bo ten wydawał się nie do
odratowania. To było wyzwanie.
Był zniszczony w 70 procentach,
od 4 lat nie zamieszkany.

Kartofle w powozowni
Jakub Jastrzębiec Smólski
nabył tę ruinę w r. 1980, od
Przedsiębiorstwa Gospodarstwa
Rolnego. Pałac był bez okien,
bez podłóg, fragmenty sufitu leżały na podłodze. Zachowało się
dwoje drzwi i kawałki boazerii.
Na podstawie tych wzorów Jakub zrekonstruował całą stolarkę, nawet kasetony na suficie.
Najwięcej czasu i pieniędzy zabrało jednak odtworzenie parku, w którym tylko cudem, od
siekiery byłego dyrektora PGR
uratowały się takie zabytki, jak
300-letni jesion wyniosły, ponad
200-letnie kasztany i buki, stare
lipy, daglezje.
- Były dyrektor wycinał drzewa, by mieć z czego płacić ludziom. Dopiero, gdy chciał wyciąć 300-letni jesion, ktoś powiadomił prokuraturę. Może dlatego reszta ocalała.
Smólski kupił tylko pałac
i park, razem około 6 hektarów.
W obręb pegeerowskiego mająt-

gdy kosztorysy opiewały na miliard trzysta milionów starych
złotych. Płacił za wszystko
sprzedając rodowe pamiątki,
meble, obrazy.
- Powinna mnie pani zapytać,
czy dziś, wiedząc ile kłopotów
i upokorzeń w związku z finansami miałem przez ten pałac,
podjąłbym się na nowo odbudowy tej ruiny. Nigdy w życiu. Nie
robiłem tego tylko dla siebie.
Nie mam potomków, wszystko
pójdzie w ręce państwa. Tymczasem pula środków z dotacji
była śmiesznie niska. Myślą, że
mam Bóg wie ile pieniędzy. Ludzie mówią: - tej cholerze to dobrze, taki ma pałac!
Ale za jaką cenę!

Hrabia, czyli paczka
papierosów od Niemców
a

+

e

+

Mieszkańcy wsi mówią o nim:
hrabia. Jego sława jako arystokraty wybiega zresztą daleko
poza granice wioski, gminy, miasta.

- Nie jestem hrabią. Jestem
szlachcicem, herbu Jastrzębiec.

Hrabiowie, baronowie przywędrowali do nas z Francji, Włoch.

Ja pochodzę z rdzennie polskiego rodu, moi przodkowie walczyli u boku Bolesława Śmiałego.
W pałacu odbywają się czasem wykwintne kolacje, bankiety, kilkudniowe przyjęcia.
- Robiłem kolację w stylu
XIX wieku, dla gości byłego wojewody. Jeden telefon do mnie
i przyjęcie gotowe, to znaczy
wiktuały przywozili oni, a ja
dbałem o przygotowanie i atmosferę wnętrza, klimat. Przygotowałem wiele przyjęć dla
wielu ludzi z wysokich szczebli.
Zawsze robiłem to tylko dlatego, że miałem nadzieję, że przy
tej okazji ustosunkowani goście
zobaczą, jak bardzo istotne jest
posiadanie takich dóbr kultury
iże w takie dobra warto inwestować. Że któregoś dnia ktoś
powie: panie Smólski, pomożemy panu wyremontować to i to,
przywieziemy to i to. Ale nie doczekałem się. Kiedyś, pamiętam,
na zakończenie bankietu dla dyplomatów, jakiś Niemiec przy-

Pałac był zniszczony w 70 procentach.
niósł mi... paczkę zachodnich
papierosów.
Pamięta też, jak - znów na życzenie jakiegoś notabla - urządził w murach pałacu zabawę
sylwestrową. Goście potłukli mu
XVIII-wieczne lustro, zginęło 9
srebrnych sztućców.
- Ale o tym niech pani lepiej
nie pisze, bo znów się ludziom
coś przypomni i się obrażą, i już
ten pałac nic nie dostanie. A taką mam nadzieję, że mi konserwator zabytków do tej biednej
stajni coś dołoży. Bo ta stajnia
już zimy nie przetrwa, a chcą ją

Jakub Smólski zwrócił się
więc do konserwatora zabytków
o wskazanie mu dworu do odbudowy. Spośród trzydziestu kilku
takich walących się zabytków
Jakub wybrał pałac w Gardko-

do. Teb, na badania archeolo-

giczne. Po powrocie trochę
uczył w szkole, skończył Stu-

nowację,

skoro chce pan rato-

wać zabytek takiej klasy - usłyszał wtedy Smólski.
_.W.ciągu 17 lat, jak tutaj go-.
spodarzy, otrzymał około 120
mln starych zł dotacji, podczas

|

"Pokój w stylu Łudwika XV. Na stoliku waza z

Jakub Smólski mieszka w pałacu z 85-letnią matką, kuzynem
Andrzejem Trzcińskim i jego ojcem.
13 sierpnia ub. r. około godziny 22, kiedy starsi poszli spać do
pokojów w drugim skrzydle, Jakub i Andrzej oglądali program
w telewizji. Andrzej. poszedł na
chwilę do piwnicy. Po chwili
Smólski usłyszał hałas i krzyk
„Jakub, ratuj!”. Po-

wieku, pamiątka po przodkach.

Naprzeciw siebie staną poparzeni, rodziny siedmiu śmiertelnych ofiar pożaru i oskarżeni
« Jan $., komendant stoczniowej straży pożarnej, Ryszard G., kierownik obiektu oraz Toimprezy z 24 listopada 1994.
masz T. i Jarosław
K., A:
Sprawcy tragedii, i oaócaeć nie zidentyfik.
Janowi S. akt oskarżenia zarzuca, iż nieumyślnie przyczynił
się do powstania tragicznego
w skutkach pożaru. Zdaniem
prokuratury komendant nie
przestrzegał przepisów, związanych z kontrolą bezpieczeństwa
pożarowego. Gdyby te były respektowane - według prokuratury - być może mniej osób ucierpiałoby od ognia. Grozi mu za
to kara od roku do ośmiu lat pozbawienia wolności.
Ryszardowi G., a także Jaro-

- Już straszyli nas zwolnieniami z pracy mówiła w rozmowie z nami jeszcze przed
wprowadzeniem ustawy w życie Aniela Samoć. - Sądzę, że żaden lekarz nie ma wątpliwości, w którym momencie rozpoczyna się
życie i że ten kto podpisuje skierowanie na
zabieg, wydaje jednocześnie wyrok śmierci
na człowieka.
- Prasa szuka sensacji - skomentował Stefan Bukowski, ordynator oddziału położniczo-ginekołogicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Gdańsku, nasze pytanie
o to, czy będą tam dokonywane zabiegi
przerywania ciąży.
Małgorzata Bartoszewska z Wydziału
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wskazuje na

biegów, jednak obawiają się krytyki środowiska, a także sąsiadów i proboszcza.
Inna niedoróbka tkwi w sprawie usuwania ciąży w gabinetach prywatnych, co ustawa również dopuszcza. Politykom tak bardzo zależało na szybkim wprowadzeniu jej
w życie, że w Ministerstwie

Zdrowia

nie

zdołano przygotować rozporządzenia
w sprawie rejestracji prywatnych gabinetów,
uprawnionych do przeprowadzania aborcji.
Dopóki nie ma stosownego rozporządzenia,
zabiegów mogą dokonywać BRE placówki zj

Ślad w kalendarzu
Jeżeli kobieta zdecyduje się na zabieg, będzie musiała porozmawiać z dwoma lekarzami (Ministerstwo Pracy chce, żeby konsultantami mogli być także pracownicy opieki
społecznej), którzy mają obowiązek powiadomić ją o tym, iż w przypadku utrzymania
ciąży może uzyskać pomoc materialną, a także poinformować o skutkach aborcji. Trzy
dni po konsultacji, o ile kobieta nie zmieni
zdania, a płód nie będzie miał więcej niż 12
tygodni - będzie mogła przerwać ciążę.
„Nawet wcześnie wykonany zabieg wywoływał u kobiety niespodziewanie zły stan
psychiczny. Wiele pań obecnie w średnim
wieku zaznacza sobie w kalendarzu przypuszczalny dzień narodzin dziecka” - napisała Libby Purves, publicystka

„The Times”

w artykule o skutkach wprowadzenia w 1967
roku w Wielkiej Brytanii podobnej do naszej ustawy.
ę
:

Alina Geniusz

Ogień pojawił się pod trybuną nr 2. Zrazu niewielki i - jak
opowiadali uczestnicy koncertu
- sprawiający wrażenie dodatkowej atrakcji. Tańczyli wokół niego, kiedy podbiegli strażacy
z gaśnicami. Nie działały.
Prowadząca koncert prezenterka apelowała, by spokojnie
kierować się ku wyjściu. Ruszyli
więc ku drzwiom, którymi weszli
- od strony ulicy Jana z Kolna,

sławowi K. i Tomaszowi T., za-

przy tramwaju - a gdy nagle
ogień buchnął ku sufitowi, ulegli
panice, tratując się nawzajem.

rzuca się niedopełnienie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego uczestni-

Wielkie drzwi, prowadzące

kom

braki w ustawie.
- W każdym województwie muszą być
jednostki, w których będzie się dokonywać
aborcji, jednak ministerstwo nie sprecyzowało, które to mają być placówki. Kierownicy mogą się nie zgadzać, my zaś musimy zapewnić dostępność zabiegu - mówi Bartoszewska.
W ubiegły czwartek szefowie oddziałów
ginekologicznych spotkali się z przedstawicielami administracji, którzy poinformowali
ich o wejściu w życie nowelizacji.
- Lekarze w większości nie chcą przeprowadzać zabiegów, ale ustawa jest prawem
obowiązującym i trzeba będzie ją wykonać mówi Małgorzata Bartoszewska.
- Ta ustawa stawia dyrektorów szpitali
i administrację „pod ścianą” - twierdzi Lech
Bolt ze szpitala na Zaspie. - Lepiej niech pani porozmawia z Wydziałem Zdrowia.
Ordynatorzy ustalili, że zapytają pracowników oddziałów, jak zamierzają postępować w przypadku konieczności wykonania
ustawy.
- W tej sytuacji wolałabym, żeby „odgórnie” wskazano jeden szpital - mówi pragnąca zachować anonimowość lekarka. - Jednak
proszę sobie wyobrazić, jaką presję wywierano by na pracujących w nim lekarzy i nie
tylko - również anestezjologów czy pielęgniarki. Zresztą, jak można zmusić kogokolwiek z personelu, by wykonywał pracę
sprzeczną z sumieniem?
- Nie będziemy wskazywać jednego szpitala, ani też z góry deklarować, która z placówek będzie „aborcyjną” - mówi Bartoszewska. - Szefowie będą podejmować decyzję wtedy, gdy zgłosi się kobieta, która zamierza usunąć ciążę. Jak dotąd, nie mieliśmy
jeszcze takiego przypadku.
Według naszych rozmówców dyrektorzy
niektórych placówek mogliby wyrazić zgodę
na przeprowadzanie u nich tego rodzaju za-

Fot Aleksandra Zdrojewska

sze obrazy - za Madonnę Austriacy, goszczący w czerwcu
w pałacu, oferowali mu 500 tys.
dol., za Zakonnika - 400 tys. dol.
- To były dwa obrazy, które
stawiały ten pałac w najwyższej
randze, białe kruki, zabytki klasy zerowej - mówi Smólski.

bóle

głowy,

lekarz

mówi,

że

trzeba dwóch lat, by powrócił
do poprzedniej sprawności.
Cztery dni leżał w śpiączce,
o mało

nie stracił

oka,

miał

wstrząśnienie mózgu.
Andrzej Trzciński uśmiecha
się tylko i mówi:
- No, już lepiej.
*żż
Gdy przychodzi wieczór, Jakub Jastrzębiec Smólski wygasza
duże światła Czyta i planuje kolejne remonty. Łudzi się, że któregoś dnia urzędnicy otworzą
kiesę i wspomogą restaurację pałacu. Pałacu, którego nie ma kto
po nim odziedziczyć, który najpewniej stanie się muzeum. Pamiątką po szlacheckim rodzie
Smólskich, których ostatni potomek wskrzesił gardkowicką ru-

inę.

Aleksandra Zdrojewska

Zamknięte drzwi

zabiegów, ale ustawa
jest pra- Lekarze w większości
nie chcą przeprowadzać
obo
i trzeba kędzie
ać - mówi Małgorzata Bartoszewsk
WZ
Urzędu dz
kona
ę

„odsyłający” musi za zabieg zapłacić placówce „przyjmującej”. Nieoficjalnie - mini_ sterstwo nie wydało jeszcze stosownych regulacji - mówi się o kwocie 80 złotych.
- Jesteśmy pracownikami instytucji państwowej i ona nam płaci. Skoro państwo
chce, żebyśmy przeprowadzali zabiegi, nie
powinniśmy odmawiać - twierdzi Jerzy Wilhelm z Kartuz. - W innym razie państwo mogłoby przestać nam płacić.

+

Ten napad w sierpniową noc
do dziś powraca mu w sennych
koszmarach. Przestał ludziom
wierzyć. Jeden z przestępców to
brat jego gościa, którego w latach 80. przyjmował w pałacu.
Wszyscy przestępcy pochodzą z południowej Polski, trzech
z nich już schwytano, czwarty
najprawdopodobniej ukrywa się
za granicą, policja rozesłała za
nim listy gończe.
Obrazów do dziś nie odzyskano i Jakub Smólski stracił już
nadzieję. Pytam, czy nie pomyślał o ochronie. Uśmiecha się,
mówi z przekąsem o „opiece”
policji, która od 13 sierpnia niepokoi go dniem i nocą, wzywa
na przesłuchania, rozpoznawanie kolejnych podejrzanych itp.
- Straciłem spokój ducha mówi. - Ale gorzej jest z Andrzejem. Do dziś ma straszne

Dziś początek procesu w sprawie pożaru w hali stoczni

Szpitalny pat

Z jednej strony mają obowiązujące od
początku roku prawo, z drugiej zaś - zakazujący dokonywania aborcji kodeks etyczny.
Ustawa zakłada, że zgodę na zabieg wyraża
dyrektor placówki, jednak odmawiając przerwania ciąży musi wskazać inne miejsce,
gdzie kobieta będzie mogła pozbyć się nie
chcianego dziecka. W sytuacji, gdy wskazana
placówka mieści się w innym rejonie, niż
miejsce zamieszkania pacjentki, dyrektor

.

rów, najdroższe były dwa pierw-

bytków obiecywał pomoc.
- Nie będziemy skąpić na re-

by wykonywał pracę sprzeczną z sumieniem? -« pyłają lekarze

„między młotem a kowadłem”.

je

łac, wojewódzki konserwator za-

obora,

» Jak można zmusić kogokolwiek z personelu

Od czwartego stycznia obowiązuje ustawa, zezwalająca na przerwanie ciąży z BE
czyn społecznych.
Nie sprecyzowano jednak, co to znaczy.
- Załóżmy taką sytuację: Ona w ciąży
z trzecim dzieckiem, biedna, a tu mąż zginął
w wypadku... - argumentuje na rzecz znowelizowanej ustawy Jerzy Wilhelm, ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego ze
Szpitala Rejonowego w Kartuzach.
- Należy pamiętać, że ustawa mówi
o „uzasadnionej sytuacji”. Ale co to znaczy zadecydują lekarze konsultanci w zależności
od przypadku- twierdzi Małgorzata Bartoszewska.
- Nie spotkałam jeszcze pacjentki, która
wyrzuciłaby mi po latach, że namówiłam ją
do urodzenia dziecka - mówi Aniela Samoć
z Akademii Medycznej.
Sytuację lekarzy jako żywo e
powiedzenie

milionie dolarów

liczę na dotację.
Kiedy Smólski kupował pa-

również

zję konserwatora zabytków, bo

Potem wyjechał z profesorem
Kazimierzem Michałowskim

Napad, czyli żegnaj

Andrzeja:

która spaliła się w r. 1970, a z jej
resztek powstał magazyn. Po
prawej stronie, naprzeciw obory
była kiedyś powozownia, ale została zamurowana. Podwyższono ją pustakami i siużyła rolnikom w socjalizmie jako przechowalnia ziemniaków. Za nią stoi
stajnia - stary, walący się budynek, z którego dziś mieszkańcy
wioski wyjmują wiązadła sufitowe, chyba na opał.
- Tę stajnię też chciałbym kupić - mówi Smólski. - To jeszcze
warto ratować. Czekam na decy-

zamku malborskim i Żuławach.

sprzedać zbyt drogo. A ja już teraz naprawdę nie mam za co kupować.

biegł za nim. W piwnicy rzuciło
się na niego dwóch mężczyzn,
podczas gdy dwóch innych biło
Andrzeja. Trzciński stracił przytomność, a Smólskiego bandyci
zabrali na górę. Oprowadzali go
związanego po wszystkich pokojach, kazali wydać dwa obrazy:
„Ekstazę Najświętszej Marii
Panny” z XVI wieku (manieryzm, malarstwo włoskie) i obraz
z r. 1630, przedstawiający madonnę włoską z zakonnikiem benedyktyńskim. Zabrali też obraz
z r. 1763 przedstawiający pastora
z kościoła św. Barbary we Wrocławiu oraz figurkę z czarnego
drewna na granitowej podstawie.
Wartość skradzionych antyków
Smólski wycenił na milion dola-

ku wchodziła

Jakub Jastrzębiec SMOREE Tylko proszę nie fotografować obrazów.
Fot Aleksandra Zdrojewska

Fot. Aleksandra Zdrojewska

koncertu, konkretnie zaś

to, że w momencie powstania
pożaru nie wszystkie wyjścia
z hali były otwarte. Prokuratura
twierdzi, że gdyby wszystkie wyjścia były udostępnione dla znajdującej się w hali młodzieży, nikomu by się nic nie stało. Oskarżonym grozi za to kara od dwóch
do dziesięciu lat więzienia.

Drzwi
na teren stoczni, były zatrzaśnięte;x

Biegli więc ku wyjściu i zatrzymywali się na kratach, zamykających połowę wylotu. Napierający tłum ich przygniatał, du-.
sił.

pożarze »Dziennikowi« Jan S.,
wówczas szef stoczniowych strażaków, dzisiaj jeden z oskarżo- -

nych. - Jeśli część wyjść ewaku-

acyjnych była zamknięta, to nie
ich wina. Za to odpowiedzialna
jest straż przemysłowa. Tam zawsze siedział któryś z nich z pękiem kluczy do wszystkich
wyjść”.
„Dzwonimy do stoczniowej
komendy straży przemysłowej. pisał dalej »Dziennik« - głos
mężczyzny, który nie chciał się
przedstawić:
- To nie jest nasza sprawa.
Tym zawsze się zajmowała straż
pożarna. My odpowiadamy wyłącznie za zabezpieczenie zakładu przed kradzieżami mienia”.
Gdyby nie te kraty, gdyby nie
te drzwi - mówi dziś prokuratura
- przeżyliby wszyscy uczestnicy

Proces
rozpoczyna się dzisiaj. Staną
naprzeciw siebie ci, którym pożar zabrał bliskich, ci którym
zmienił życie oraz oskarżeni.
Tylko głównego podpalacza nie
będzie. Kim był, tego nie ustalono.
- Potrzebny jest winny - słyszę komentarz na temat procesu. - A że podpalacza nie złapali,
cały impet pójdzie na tych, których mają.
Pytam poszkodowanych, jaką
karę powinni ponieść oskarżeni.
Milczą w odpowiedzi, po czym
jedna z moich rozmówczyń,
Ania Kropiowska mówi:
- Zadna kara nie wróci życia
tym, którzy zginęli, krzywd nie
naprawi. Wyrzuty sumienia, to
chyba najsurowsza kara.

ku HALA STOCZNI GDAŃ SKIEJ

Hala
Najpierw na tym miejscu była
stoczniowa kuźnia. Potem, w r.
1956, przerobiono ją na halę widowiskowo-sportową. I ruszyły
festiwale, zjazdy, pokazy, koncerty... Pierwszy „Sopot” grał
właśnie w stoczni, tu Gierek rzu-

„Wiem, że moi ludzie zrobili
wszystko, co mogli - mówił po

koncertu. Zginęło siedem osób,
297 uległo poparzeniu. Niektórych trzeba będzie jeszcze długo
leczyć, niektórzy musieli całkowicie zmienić swoje życiowe plany. Blizny pozostaną na zawsze.

rok budowy 1920

długość 65 m
aa 40 m

zamknięte drzwi

cił stynne „Pomożecie?”.

Hala była popularna wśród organizatorów najróżniejszych imprez - pojemna, tania, ubezpieczona, z atestami i pozwoleniami.

Prawie sześć tysięcy ludzi bawiło
się na koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, trzy tysiące na Varius Manx i De Mono,
a potem miało być Golden Life
i nagrody MTV, a jeszcze później, w styczniu 1995 miał zagrać
Kult... Dziś wszyscy zgadzają się
co do tego, że hala była niesprawna. Ktoś jednak wydawał atesty.

Pozar
Na koncert Golden Life przybyło około półtora tysiąca osób.
Część wyszła, część zaś została,
by obejrzeć transmisję z wręczania nagród MTV, przesyłaną supernowoczesnym

wprost z Berlina.
I wtedy się zaczęło.

sprzętem

tramwaj,

ul. Marynarki Polskiej

Szkic sytuacyjny wnętrza stoczniowej hali widowiskowej, w której doszło do tragedii

(AG)

st.8
Uważajmy na donosicieli podatkowych

Fiskus grzebie nam w zakupach

Prosił, żeby go dobiła
Zdarza się nierzadko, że rzeczywisłość widziana z wysokości sędziowskiego fotela bywa tragikomiczna. Czy jednak
można mówić o komizmie, gdy następstwem wydarzeń jest
śmierć człowieka?

7
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nwesłycja

wystukał posterunkowy na swojej trzydziestoletniej maszynie
„made

in

GDR”.

za obelżywe”,

Awantura

może

w niektó-

rych kręgach społeczeństwa
traktowane są jak zwykły przerywnik w wypowiedzi.

lednego
z małżonków
Rys. Bartłomiej Brosz

„bardzo

się zdenerwowała”.

Przyznając się do winy przed obliczem rejonowej Temidy, zeznała później, że powodem, dla
którego użyła noża, było to, że

o powód użycia siekiery zeznała,
że sięgnęła po nią na prośbę ojca, który po zadaniu ciosów nożem, prosił, aby go dobiła.

Tomasz Zając

Odpowiadamy Czytelnikom

Utrata ulgi

Zatrudnieniew porze
nocnej i w godzinach
nadliczbowych

mieszkaniowej
- W latach 1993 i 1994 wniosłem wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej. Korzystałem
w tych latach z odliczeń

od dochodu,

wydatków

ponoszonych z tego tytułu. W 1996 r. darowałem
mieszkanie spółdzielcze swojej córce. Czy w takim
- Czy zakład pracy ma prawo zatrudniać młodocianego w porze nocnej i w godzinach nadliczbo- przypadku stracę prawo do dokonanych odliczeń?
- pyta Tadeusz B. z Gdyni.
wych? - pyta Olga S. z Tczewa.
- Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej, odliczonej
- Z art. 203 $ 1 kodeksu pracy wynika bezw poprzednich latach następuje jedynie wtedy, gdy
względny zakaz zatrudniania młodocianych w gopodatnik: dokonuje w całości zmiany przeznaczenia
dzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Przerwa
lokalu z mieszkalnego na użytkowy i wycofuje
w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powkład budowlany ze spółdzielni mieszkaniowej.
winna trwać nie mniej niż 14 godzin. Naruszenie
Wynika to z zapisu art. 26 ust. 10 ustawy z 26
tego zakazu stanowi wykroczenie przeciwko pralipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU. z 1993 r. nr 90, poz. 416 ze zm.).
wom pracownika i powoduje odpowiedzialność
Jeżeli podatnik odliczył te wydatki od dochodu,
pracodawcy (art. 281 pkt 5 k.p.).
a następnie dokonał czynności, o których mowa
Jeżeli jednak wbrew temu zakazowi zatrudniono młodocianego w godzinach nadliczbowych lub powyżej, jest zobowiązany do doliczenia do swojew porze nocnej, przysługuje mu za tę pracę - go dochodu odliczonych wydatków, co w konsekwencji spowoduje ich opodatkowanie.
oprócz normalnego wynagrodzenia - także dodaPrzekazanie lokalu mieszkalnego członkowi rotek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia za pracę
dziny w formie darowizny nie powoduje powstania
w dwóch pierwszych godzinach i 100 proc. za pracę
obowiązku rozliczenia dokonanych odliczeń. Czyw dalszych godzinach nadliczbowych oraz w godzitelnik nie traci więc prawa do dokonanych odlinach przypadających w nocy lub w niedziele i świę- „czeń z tytułu poniesionych wydatków na wkład buta.
dowlany w spółdzielni mieszkaniowej.
Podstawa prawna: art. 26 ust.10 ustawy z 26 lipca
Podstawa prawna: art. 203/1 i 281 pkt. 5 Kodek1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
su pracy.
(Dz.U. z 1993 nr 90, poz. 416 ze zm.).

(INFOR)

(INFOR)

SOB
DSO
SPOŁKA

W znowelizowanej ustawie o zobowiązaniach podatkowych z 19 grudnia 1980 r. znajdziemy nowy przepis
art. 34, który mówi m.in., że „osoby fizyczne prowadzące
działalność zarobkową obowiązane są, na pisemne żądanie organu podatkowego, do sporządzenia i przesłania
temu organowi informacji o transakcjach mających
wpływ na ustalenie zobowiązań podatkowych innych
osób z tytułu wykonywania przez nie działalności zarob-

10 000 zł).

Rzecznik praw obywatelskich złożył już dwie skargi
do Trybunału Konstytucyjnego. W pierwszej z nich domaga się tzw. powszechnej wykładni art. 34 ustawy o zobowiązaniach podatkowych i kwestionuje praktykę
urzędów skarbowych wzywających właścicieli firm handlowych do przedstawiania zbiorczych informacji
o wszystkich klientach, przekraczających podany przez
ministra finansów limit zakupów.
Ponadto rzecznik domaga się od trybunału zbadania,
czy organa podatkowe są rzeczywiście upoważnione do

żądania od podmiotów gospodarczych stałych danych
o dokonywanych transakcjach, czy też jedynie upoważnia do zbierania informacji o zakupach dokonywanych
przez konkretne osoby. Zdaniem rzecznika, interpretacja art. 34 dokonana przez MF jest zbyt daleko idąca.
Minister powinien raczej określić wykaz konkretnych
zdarzeń mogących być przedmiotem informacji podatkowych. Stałe „szpiegowanie” wszystkich klientów kupujących towary i usługi za kwoty powyżej pewnej granicy, to swego rodzaju „totalitaryzm fiskalny”. Innymi słowy śledzenie, co i kiedy kupujemy narusza prawo człowieka do zachowania pewnych informacji ze sfery prywatnej w tajemnicy.

Tomasz Zając

Odpowiadamy
Czytelnikom

j/
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nieco bardziej barwna niż to, co

trwała od wczesnego rana.
Gdzieś koło południa na podwórku zaczęło się widowisko
plenerowe pod tyiułem „latające
talerze”. - Nie chcemy nic od
ciebie, ty stary... - krzyczała Gabriela, jednak głos miała słabszy
niż ojciec. Pewnie dlatego łatwo
przyszło mu ją przekrzyczeć
i wyjaśnić dobitnie, że zawdzięcza mu wszystko, a nawet... więcej. Swoją wypowiedź tato ozdabiał słowami, które prawnicy nazywają „powszechnie uznanymi

Fiskus chce wiedzieć,
nych placówek
kto z nas dokonał większych zakupów i skąd
wziął na to pieniądze. Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył rozporządzenie ministra do Trybunału Konstytucyjnego.

kowej”. Na tej podstawie minister Kołodko wydał TOZporządzenie nakazujące placówkom handlowym informowanie urzędów skarbowych o dokonywanych zakupach o wartości powyżej określonego limitu (mówi się o

NĄ

(JIA

dziczyła szorstki sposób bycia
po ojcu, znanym z twardej ręki
gospodarzu, przy którym bokser
Gołota to subtelny mistrz dyplomacji.
„Krytycznego dnia pokrzywdzony przebywając na terenie
swojej posesji, wyzywał swoją
córkę wulgarnymi słowami”,
czytamy w policyjnym protokole. Rzeczywistość była jednak

Minister finansów upoważnił urzędy skarbowe

do żądania donosów od właścicieli sklepów i in-

)

mówiło się, że Gabriela odzie-

Koniec końców, tak wzburzyło to córką, że ta pobiegła do
kuchni, gdzie znalazła długi czego łatwo się domyślić - nóż
kuchenny. Narzędziem tym zadała ojcu sześć uderzeń w okolice klatki piersiowej i w szyję, bo
jak wyznała później prokuratorowi, nie mogła już dłużej słuchać jego wyzwisk, a przy tym

r l,
jh

Gabriela K. nigdy nie była
delikatnym dziewczęciem, jak te
miejskie inteligentki, którym
wilgotnieją oczy, gdy tylko chłop
głośniej na nie huknie. We wsi

„ojciec używał obelżywych słów
pod jej adresem”.
Po zadaniu ciosów nóż zgiął
się na tyle, że okazał się już nieprzydatny. Ruszyła zatem do
komórki, skąd przyniosła... siekierę. Dalszego ciągu rodzinnej
kłótni opisywać nie będziemy.
„Według specjalistów w dziedzinie medycyny sądowej śmierć
mężczyzny nastąpiła na skutek
ugodzenia nożem w szyję.
Gabriela K. w oczach własnych nie jest tak do końca wyrodną córką. Pytana bowiem

KREDYTY
NA ZAKUPY
RATALNE

ŚRODOWISKA
AKCYJNA

- Moja żona zainwestowała
pieniądze w spółdzielni mieszkaniowej. Wpłaciła ok. 60 000
zł na wkład budowlany. Czy jeśli spółdzielnia nie rozpocznie
budowy w tym roku, żona może
odliczyć te wydatki od swojego
dochodu?
- pyta Karol B.
z Gdańska.
- Podstawę odliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków poniesionych w roku podatkowym na
cele mieszkaniowe podatnika
przeznaczone m.in. na wkład
budowlany lub mieszkaniowy
do spółdzielni mieszkaniowej,
z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Przepis art. 26 ustawy z 26
lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.
'z 1993 nr 90, poz. 416 ze zm.)
nie zawiera warunku uniemożliwiającego odliczenie poniesionych wydatków w sytuacji
przedstawionej w pytaniu. Jeżeli zatem spółdzielnia nie rozpocznie budowy, podatnikowi
będzie przysługiwać prawo do
odliczenia, gdyż dokonał on
wpłaty na wkład budowlany
w tym roku podatkowym. Aby
odliczyć te wydatki od dochodu, podatnik powinien posiadać
umowę zawartą ze spółdzielnią
na realizowanie budowy lokalu
mieszkalnego i zobowiązanie
spółdzielni przydziału podatnikowi lokalu po wybudowaniu.
Jeżeli po odliczeniu tych wydatków podatnik zdecyduje się
wycofać wkład ze spółdzielni
mieszkaniowej, obowiązany
jest doliczyć kwoty uprzednio
odliczone z tego tytułu. Spółdzielnie mieszkaniowe jako
płatnicy są zobowiązane pobierać zaliczki na podatek dochodowy od wycofanych ze spółdzielni wkładów budowlanych
wniesionych do spółdzielni od 1
stycznia 1992 - w wysokości 20
proc. wycofanego wkładu, chyba że osoba wycofująca wkład

koszt kredytu realnie ok. 1% miesięcznie!

kredyt do 100% ceny zakupu!
okres spłaty rat do 5 lat!
minimum formalności!

złoży oświadczenie, że nie ko-

rzystała z odliczenia wniesionego wkładu od dochodu.

Część z nich, najbardziej i
pr
Z nowym rokiem wchodzi w życie 70 mniej lub bardziej ważnych aktów prawnych.
cych dla naszych Czytelników omawiamy w dzisiejszej naszej stałej rubryce. Na s
przez sklep rachunku, nowe uprawnienia urzędów
zmiany wysokości stawek i ulg podatkowych.

sa

Czego dotyczy akt prawny?
Kary za odmowę wydania rachunku.

Najważniejsze postanowienia
Kto nie wystawia rachunku albo faktury za wykonane świadczenie, odmawia wydania rachunku
albo faktury, lub nie przechowuje kopii wystawionych rachunków, podlega karze grzywny do 10
tys. zł. Tej samej karze podlega ten, kto wystawia
fakturę (albo rachunek) zawierający dane niezgodne z rzeczywistością, bądź takiej faktury lub
rachunku używa.

Pozwolenia na wywóz żywności.

Warunkiem odprawy celnej niektórych towarów rolno-spożywczych (ich wykaz określony zostanie osobno) będzie posiadanie odpowiedniego
orzeczenia. Za jego wydanie odpowiadać będą inspektorzy Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. Za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towaru pobierana będzie opłata
w wysokości maksymalnej 0,5 proc. wartości celnej towaru.

Zmiana nazw niektórych miejscowości

Zarządzenie ministra - szefa Urzędu Rady Ministrów z 12 grudnia 1996 zmienia i ustala nowe
nazwy miejscowości w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, kaliskim, konińskim, legnickim, olsztyńskim, poznańskim, radomskim,

szczecińskim,

tarnobrzeskim

i toruńskim.
Zasady zdawania egzaminów na
prawo jazdy.

Obwieszczenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 27 września 1996 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie
uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami
i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania, stanowi m.in., że egzaminy obejmować mają
sprawdzenie znajomości prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania i obsługi pojazdów oraz
zasad udzielania pomocy przedlekarskiej. Egzamin jest prowadzony w ośrodku egzaminowania
właściwym ze względu na województwo, w którym
zamieszkuje dana osoba.

Zmiana stawek i ulg podatkowych.

W znowelizowanej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zapisana została stopniowa obniżka stawki podatku dochodowego od
40 do 32 procent w 2000 roku. Wraz z obniżką
stawek podatkowych obniżane będą ulgi inwestycyjne do wysokości 15 i 10 proc. w roku 2000.
Od 1 stycznia dochodem z udziału w zyskach
osoby prawnej będzie również wartość majątku
otrzymanego w związku z likwidacją tej osoby
(np. umorzeniem udziałów lub akcji wspólników).

Koszty postępowania sądowego

Zryczałtowana równowartość kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego od
początku stycznia 1997 określana będzie przez
prezesa sądu w granicach do 40 zł do 200 zł, biorąc
pod uwagę wysokość przewidywanych wydatków
w tym postępowaniu.

Walkaz paleniem tytoniu.

Minister zdrowia i opieki społecznej określił
warunki, jakim muszą odpowiadać informacje
ostrzegające przed szkodliwością palenia,
umieszczone na pudełkach papierosów. Przypomnijmy, że wymóg umieszczania takiej informacji zajmującej co najmniej 30 procent opakowania papierosów, został zawarty w „ustawie
antynikotynowej”. Minister określił też maksymalną zawartość substancji szkodiiwych w wyrobach tytoniowych i sposób ustalania ich zawartości.

w spra wach z oskarżenia prywatnego

Urzędy skarbowe mogą złamać
tajemnicę bankową.

Podstawa prawna: art. 26
ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 nr 90,
poz. 416 ze zm.).

Naczelnicy urzędów skarbowych otrzymali prawo żądania od instytucji finansowych (banków,
biur maklerskich) informacji objętych tajemnicą
. bankową. Naczelnik urzędu skarbowego będzie
musiał wcześniej wykazać, że informacje są pozyskiwane w związku z toczącym się postępowaniem
administracyjnym oraz, że podatnik odmówił do, browolnego ich udzielenia.

(INFOR)

nowych i używanych samochodó
osobowych, dostawczych,

nowych ciągników i motocykli

NOWE CZASOPISMO NIEZBĘDNE
DLA PROWADZĄCYCH
WŁASNĄ FIRMĘ

p

UWW<Gb

RĘKACH

e Ustugi transportowe - interes tygodnia

sprzętu komputerowego
i oprogramowania, a także innych
artykułów przemysłowych i usług

e Omówienie PIT-u S

urządzeń i usług związanych
z ochroną środowiska

e Wszystko o podatku VAT
e Jak rozpoznać i co robić z fałszywymi

,

banknotami

Jesteśmy po to, by pomóc, doradzić, sfinansować.

e Sex shopy - jak założyć ten biznes
i czy się opłaca

Bank Ochrony Środowiska SA OQ/Gdańsk
80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (0 58) 31 2 75 w. 137; kontakt: Beata Polkowska

Bank Ochrony Środowiska SA Ekspozytura w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Pułkownika Dąbka 94a, tel. (0 55) 34 67 13; kontakt: Jerzy Dombrowski
NFOPRESS
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Data wejścia w życie i miejsce publikacji
Dziennik

Ustaw

nr 173, z 29 listopada

Obowiązuje od 1 stycznia 1997. Tekst
w Dzienniku Ustaw nr 124 z 1996 4. (pozycja
584).

Obowiązuje od 1 stycznia 1997. Tekst
w Monitorze Polskim nr 79 z 1996 r. (pozycja
714).

Dziennik Ustaw nr 134 z 25 listopada 1996.
!
,
p
£
;
!
!

Obowiązuje od 1 stycznia 1997. Tekst
w Dzienniku Ustaw nr 137 z 1996 r. (pozycja
639).

Obowiązuje od 1 stycznia 1997 r. Tekst
w Dzienniku Ustaw nr 146 z 13 grudnia 1996
r. (pozycja 683).

Obowiązuje od 28 grudnia 1996, z wyjątkiem par. 1.2, które wejdą w życie 14 grudnia
1997. oraz par. 4, który wejdzie w życie 14
kwietnia 1997. Tekst w Dzienniku Ustaw nr
146 z 1996 r. (pozycja 685).

Obowiązuje od 1 stycznia 1997. Tekst
w Dzienniku Ustaw nr 75 z 1996 r. (pozycja
668).

Oprac. (T.Z.)
KE

Prawo na drodze

RRŹ

kredyty ratalne dla firm
i podmiotów gospodarczych

I
j

rew o

me

Nie utaj innym kierowcom
Mało kto wie, że tzw. zasada
ograniczonego zaufania, obowiązująca w
im prawie o ruchu drogowym, wyraża się m.in.
łym, że w niektórych przypadkach musimy
pić pierwszeństwa przejazdu, mimo iż ze
znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej,
czy przepisów wynika coś zupełnie innego.
Wzrastająca liczba samochodów i, co za tym
idzie, kierowców posiadających prawo jazdy sprawia, że na polskich drogach obserwujemy swoiste
zdziczenie obyczajów. Wymuszanie pierwszeństwa, zajeżdżanie

drogi, hamowanie

„przed zde-

rzakiem”, to coraz powszechniejsze elementy drogowej „etykiety”. Co mają zrobić kierowcy, którzy
jeżdżą kulturalnie i przestrzegają przepisów, a natkną się na...

zmotoryzowane chamstwo?
Niestety, przepisy kodeksu drogowego, broniąc
nadrzędnej zasady bezpieczeństwa ruchu, w pewnym sensie „dyskryminują” takich kierowców nawet wtedy, gdy mają oni pierwszeństwo.

Mówią

bowiem,

że „uczestnik

ruchu,

mający

w danej chwili pierwszeństwo przejścia (dotyczy
pieszych) lub przejazdu jest obowiązany z niego
zrezygnować, wówczas, gdy z dostrzeżonych okoliczności wynika, że inny uczestnik nie ma zamiaru
udzielić tegoż pierwszeństwa”. W razie wypadku

sąd może uznać współwinę
obu jego uczestników, jeżeli zaszły wspomniane
wyżej okoliczności, a ten, który miał pierwszeństwo nie ustąpił widząc, że skorzystanie z niego
grozi wypadkiem. W ten właśnie sposób działa
prawna zasada ograniczonego zaufania w ruchu
drogowym.
I jeszcze jedna ważna uwaga: usiłowanie popełnienia wykroczenia drogowego nie jest w polskim
prawie karane, toteż w razie kolizji nie będziemy
mogli tłumaczyć się, że „ten drugi usiłował”, a my
tylko jechaliśmy zgodnie z przepisami.

(TZ.

DZIENNIK

DZISIAJ
W GODZ. 8.00-10.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKUIW GDYNI(ul. Władysława IV 17) OGŁOSZENIA DROBNENA ŚRODĘ
BEZ DOPŁATY; W GODZ. 10.00-14.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU I W GODZ. 10.00-13.00

Barycki

WBIURZE OGŁOSZEŃ I W GDYNI(ul. Władysława
IV 17) - Z DOPŁATĄ (EKSPRESY). OD GODZ. 8.00 WE WSZYSTKICH BIURACH OGŁOSZEŃ - NA CZWARTEK BEZ DOPŁATY

14 stycznia 1997
Wszystkie

|

pięć dla Ciebie...

ABC

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłosze!
*Oferta dla osób prywatnych na ogłoszenie dr

KONSERWATORA, (złotą rącz-

NIEWYKWALIFIKOWANYCH
(WAL
(

KAFELKARZY, 82-25-58

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, nr

prac fizycznych. Oferty Gdańsk,

ma zatrudni firma, tel. 090-504-

kę), z grupą inwalidzką. Oferty

Jeśli szukasz pracy...

Czarna

ABSOLWENTA Liceum do

10122930

bnaścą
ty lompiea kl KIĘDOWĄ:
gu mą
W
8 nen | 4
sprzedaży samochodów ze zna:

strefa

i

ABSOLWENTÓW szkółR śred-

i

42-29

87, nr 10122916

bez zawarcia z nim pisemnej umowy
o pracę (należy ją sporządzić w ciągu
7-dni);
- nie zgłasza osoby zatrudnionej lub innej wykonującej pracę do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;
- bez zgody dyrektora właściwego wojewódzkiego urzędu pracy zatrudnia
cudzoziemca nie posiadającego karty
stałego pobytu w Polsce bądź statusu
uchodźcy albo powierza mu inne obowiązki niż okreśione w zezwoleniu;
Nielegalne jest również pośrednictwo pracy lub kierowanie obywateli
polskich do pracy za granicą bez wymaganego upoważnienia lub w celu
osiągnięcia zysku.
;
Inspektor pracy, który stwierdzi
występowanie nielegalnego zatrudnienia lub prowadzenie nielegalnej działalności występuje z wnioskiem do właściwego kolegium ds. wykroczeń. Bardziej dotkliwe, niż grzywna wymierzona przez kolegium mogą być kary wymierzone przez ZUS, Urząd Kontroli
Skarbowej, policję, wojewodę lub prokuraturę.
Kontrolę przeprowadza się bez
uprzedzenia w siedzibie pracodawcy
i wszystkich innych miejscach, gdzie
jest wykonywana praca na jego rzecz.
Może być ona wykonywana zarówno
w godzinach pracy, jak i poza nimi, jeśli zachodzi podejrzenie, że odbywa się
tam nielegalna praca. Kontrolujący nie
podlegają rewizji osobistej, mają prawo poruszać się po terenie zakładu,
sprawdzać i kopiować dokumenty, wykonywać zdjęcia, przesłuchiwać świadków i pracowników.
(B.Mar.)

zarobkowo,

zarejestrowała

się

w urzędzie pracy i wykazuje gotowość do podjęcia zatrudnienia

w pełnym wymiarze czasu pracy
może

być

obecnie

bezrobotną.

Bez

czy pobiera

uznana

względu

za

na to,

zasiłek,

czy też nie,

musi

informować

rejonowy

urząd

pracy

© wszelkich

zmia-

nach,

które

mają

na jej

uprawnienia

wpływ

do

pobierania

świadczeń.

W wyznaczonych przez urząd pracy
terminach należy zgłaszać się do urzędu, zasięgać informacji o szkoleniach
i wolnych miejscach pracy. Podjęcie za-

trudnienia lub fakt uzyskiwania docho-_
dów z innego źródła powinien być natychmiast zgłaszany do urzędu pracy.
Bezrobotny, który podejmie nielegalne
zatrudnienie może nie tylko utracić
prawo do zasiłku czy status bezrobotnego. Powinien być także przygotowany na zwrot nienależnie pobranych
świadczeń pieniężnych i zapłatę grzywny.
Karani są nie tylko bezrobotni, ale
także pracodawcy.
Aby zlikwidować nielegalne zatrudnienie i zmniejszyć szarą strefę,
przy wojewódzkich urzędach pracy powołano wydziały kontroli legalności
zatrudnienia.
Z nielegalnym zatrudnieniem mamy do czynienia wtedy, gdy:
- pracodawca zatrudnia pracownika

m

W następnym numerze
o pensji pracownika

|za

lidzką, z A
min.
śródnim. Oferty Gdańsk, Targ

|
|
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Drzewny37, nr 10122925.
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KIEROWCĘ | kat "©" z grupą
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PIASKARZY- malarzy, 44-39-87 — TECHNIKA elektryk

KAFELKARZY, murarza, mala.

Po 14.00

ry

widze parieciarza, 46-44-

OSOBY z grupą inwalidzką na

IKA

a

oraz hydraulika ze

a.

tażemporm, tel 72-

gpyjjłn sia OW) Panów amer
Gda lsgo . trudni
PRŁCOWNKAtudrisnęs
z
130. Kontakt osobisty
*Targo" Gdynia, ul. Inży.

MALARZA zatrudni "Tago" Gdy
nia, ul Inżynierska 78

BUDOWLAŃCA, energiczną, dobrze zorganizowaną panią znają-

cą zagadnienia ciepłowniciwa lub
budownictwa, mile widziana zna:
jomość niemieckiego, możliwość
zakwaterowania, tel. 50-39-81,

EODIODISMOZM /

nierska 78

KIEROWCĘ, palacza, konsera.
tora, Dom Wczasowy, 24-89-22

MONTERA drzwi dodatkoMURARZY, szpachiarzy, elektryka, wysokapłaca,21-8021W0W.
300

Gl,

uajdyyeskninonien

ma

ELEKTRYKA,

43:7

e
ELEKTRYKA sieciowego
;

O

jazdy, 4258-69

ELEKTRYKAzupawieiani

i kierowika
budowy zwyksził
ceniem wyższym i 5-letnim

SEP, prawo jazdy zanudni fima

in-

walidzką. Oferty Gdańsk, Targ

Oferty Gdańsk, Targ Drzewny

Stalowej zatrudnimy, tel. 72-66

żem pracy zatrudni Firma Bu-

pracy, "Abacosun" box 359, 81-

Drzewny 3/7, nr 10122911

3/7, nr. 10115349

69, 72-24-15

dowlana "AB" tel. 299-855

963 Gdynia

sta-

arywnwa
KaIEROA
SpA

uka, Poloneza, 46.

WULKANIZATORA
do prostowa-

zatrudni firma, 22-00-25 wew. — nia telg, 0-602-252-198

qNŻYNIERA budownietwa projektanta konstrucji

%

As uzOR

7
i

KIEROWCĘ
do 40 lat z praktyką

wych, 33-67-85 wieczorem

pracowników,
z grupą inwalidz:
ką, do lekkich prac fizycznych.

Fusrnzecia

zajmująca się remo

budó

Aa Targ Drzewny 3/7, nr

Ag.

PRACOWNIKÓW z grupą inwa-

nigdzie zatrudniona, nie pracuje

Targ Drzemy iw 101299

nich, prezenterki, możliwość _ PIEKARZA z grupą inwalidzką.
awansu. Hurtownia książek, 52Oferty Gdańsk, Targ Drzewny

Redaguje Alicja Peplińska
Tylko osoba, która nie jest

z grupą inwalidzką do lekkich

handlowa, podanie + przebieg

490 (9.00- 15.00)

W YÓRKŚŃK
EPOWCE kat'C' do piekami.

Oferty Gdańsk, Targ Drzewny
3/7, nr 10122904

KIEROWCĘ machaika zp. - "PANDOME rizgn 71k

wem jazdy kat. *B, C,E”Ofery

/ wyłącznie pisemne należy skła-

dać na adres 80-322 Gdańsk, ul.
Podhalańska 14A

i

KRAWCOWE, min 700 PLN, tel
23-00-86, 23-00-95

Duży międzynarodowy koncern produkujący

strzćcha | | znane, wysokiej jakości dobra konsumpcyjne
ZAJMUJĄCA SIĘ HANDLEM WIKLINĄ, RATTANEM, SZKŁEM I CERAMIKĄ ZATRUDNI:

- KIEROWNIKÓW SKLEPÓW
- SPRZEDAWCÓW

k

po SZU

- PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH
= KIEROWCÓW-SPRZEDAWCÓW
- KIEROWNIKA DZIAŁU SPRZEDAŻY W HURTOWNI

5b

OSO

d

kK
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..
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DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW
PROMOCYJNYCH

PISEMNE OFERTY LISTOWNE LUB OSOBISTE PROSIMY SKŁADAĆ POD ADRESEM:

SKLEP STRZECHA GDAŃSK, ul. PAŃSKA 9/11

.

uje

10019543/46/09

(praca na umowę zlecenie)

Biuro handlowe firmy warszawskiej
Od kandydatów / kandydatek oczekujemy:
« średniego wykształcenia
* własnego samochodu
* dobrej prezencji
* petnej dyspozycyjności w okresie umowy

poszukuje do pracy
na terenie Gdańska dwie osoby
z umiejętnością wpisywania danych
do komputera ze słuchu.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.

Tel. 41 10 78 w godz. 10.00-14.00.

Oferujemy:

10019521/42/09

GAMMA

- wszystko

* MOŻLIWOŚĆ ZAROBIENIA NAWET 350 PLN
PRZEZ TYDZIEŃ
!

Sp. z o.o.

* pracę również dla mieszkańców mniejszych
miejscowości
i
dla najlepszych oferty stałego zatrudnienia

zatrudni pracownika do działu handlowego

KURTOWKI METAL! KOLOROWYCH na stanowisko
HANDLOWIEC-KIEROWCA.

KRZ

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

|

Wymagania:
- UCZCIWOŚĆ,

wie pracy, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników pośrednictw pracy oraz innych fachowców od zatrudnienia będziemy drukować na łamach tej rubryki. Korespondencję prosimy nadsyłać

Oferty zawierające krótki życiorys ze zdjęciem prosimy
kierować (do 24.01.97) na adres: skr. poczt. 53, ul.
Puławska 166, Warszawa 13

- dyspozycyjność,
- doświadczenie w handlu,
- prawo jazdy kat. B. (kat. € mile widziana).

pod adresem: „Dziennik Bałtycki”, 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, z dopiskiem „Rynek pracy”.

Pisemne oferty (c.v. + list motywacyjny) składać w siedzibie
Hurtowni Gdańsk, ul. Na Stępce 2a do dn. 31.01.97 r.

10019483/31/09
R-88

DSV

zak FA

generalny przedstawiciel firmy
w

KEYSTONE jest jednym z największych światowych producentów urządzeńz zakresu regulacji przepływu (szeroki zakres typów przepustnic, zaworów i siłowników) przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, energetycznych
- oraz wodno-ściekowych. KEYSTONE posiada 29 fabryk zlokalizowanych w 17 krajach i osiąga roczny obrót o wartości

© PIONEER

Polsce

The Art of Enteriatnment

650 milionów USD.

stępujące stanowisko:

.

Sales Engineer
(Przedstawiciel Techniczno-kandlowy)
_w rejonie Polski Północnej.
; Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, znajomość j. angielskiego,
samodzielność, łatwość nawiązywania kontaktów, goto-

wośćdo podróżowania, prawo jazdy.

mae

stabilną i interesującą pracę w dynamicznie rozsię profesjonalnym zespole, atrakcyjne wynagroprogram regularnych szkoleń podnoszących kwalifi-

»

> Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie ofert
w j. angielskim wraz z życiorysem pod adresem:
Keystone Oddział w Polsce, ul. Smoleńskiego 4, pok. 18, 01698 Warszawa.
R-26

Oferty prosimy składać osobiście w DSV Trading S.A.
Gdańsk, Chrzanowskiego 10, godz, 9.00 - 16.00
tel. 48 - 27 - 71

zatrudni

|.

KEYSTONE Oddział w Polsce poszukuje kandydatów na na-

| Ofet
-wij
dzenie,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Gdańsk-Oliwa - Zakład Budżetowy
ul. Piastowska 7/15, tel. 52-12-46 w. 45

ZASTĘPCĘ DYREKTORA
_ DS. TECHNICZNO
-EKSPLOATACYJNYCH
Nasze wymagania wobec kandydata:
1. Wykształcenie wyższe budowlane plus uprawnienia
budowlane.
2. Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku
kierowniczym.
3. Znajomość zagadnień i problemów gospodarki
mieszkaniowej.
4. Umiejętność kierowania zespołem pracowników.

ia w kraju i za granicą.
- Zapewniamy dyskrecję.

Ofertę wraz z życiorysem zawodowym i załączonymi
i kserokopiami świadectw, dyplomów, świadectw pracy
i referencji prosimy składać w siedzibie przedsiębiorstwa
w pokoju nr 10 do dnia 31.01.1997 r.

przesłanie c.v. oraz listu
9 3] stycznia pod adresem:
Wrzeszcz, ul. Partyzantów 74.

10019396

ka

©

POWSZECHNA
KASA OSZCZĘDNOŚCI

Należymy do czołówki polskich producentów mebli
biurowych.
Solidność, rzetelność i wysoka jakość naszych produktów to
cechy, które pozwalają nam wyprzedzać innych.
i

Zarząd RB
Przedsiębiorstwa Polsko-Amerykańskiego

ZATRUDNI

Dzięki dbałości o ludzi z którymi pracujemy,
roku na rok jesteśmy coraz silniejsi.

z

Wieczoru Wybrzeża”

!

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA POWSZECHNEJ

poszukuje

|

Do Fabrycznego Salonu Mebli Biurowych
"MIKOMAX" w Gdańsku poszukujemy
kandydatek i kandydatów na stanowisko :

u KIEROWNIKA BUDOWY

JRA OGŁOSZEŃ:

ODDZIAŁ W STAROGARDZIE GD.

a
W
śkalakióGw rężąttą

Ii q stawiane kandydatom:
+ - -komunikatywfość, kreatywność,

OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wykształcenie wyższe.
2. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
3. Dobry stan zdrowia.
4. Pożądana znajomość języków obcych.
Il. . P Predyspozycje
1. Dynamizm i efektywność działania. .
2. Umiejętności organizatorskie i kierownicze.
3. Zdolność do działania i szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach.

Przedsiębiorstwo oferuje ciekawą, samodzielną pracę,
perspektywę indywidualnego rozwoju, możliwość
podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia

Oferty kandydatów powinny zawierać:
- pisemne zgłoszenie podjęcia pracy w PKO-bp
- opis przebiegu dotychczasowej pracy,
- odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
- kwestionariusz osobowy z fotografią,
- posiadane opinie, referencje.

u MAJSTRA BUDOWY

« KIEROWNIKA DZIAŁU
Jeżeli jesteś osobą bezpośrednią i wiesz, że nie
boisz się ludzi, masz wyczucie sytuacji, chcesz
działać i oczekujesz solidnego wynagrodzenia
za wkładany trud -

NIE CZEKAJ ANI CHWILI, DZWOŃ I

i staże w renomowanych firmach zagranicznych

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE !

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu
motywacyjnego i CV na adres:

Gwarantujemy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie prawo do nieskorzystania z oferty, bez podania przyczyn.
Oferty prosimy składać w terminie czternastu dni od daty ukazania się ogłoszenia, bezpośrednio lub listem poleconym, pod adresem:

52-12-88

RB PPA SP. Z O.O.
ul. Wolności 18 A
81-327 Gdynia

Beck
Oddział Regionalny w Gdańsku
Wydział Polityki Zatrudnienia i Płac
ul. Marynarki Polskiej 59
80-557 Gdańsk
tel. 43 12 71 wew. 3437

10019732

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 14
Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja 4, pon.- pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański, Basztowa 3, pon.- pt. 8.00-16.00

ć

RACOWNIKÓW

BANKU PAŃSTWOWEGO

u DYREKTORA GENERALNEGO

iii ocnyckiego”

*

BANK PAŃSTWOWY
KASY OSZCZĘDNOŚCI

na stanowiska:

ZAPRASZANY
DO KASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ TĄ,

inz SATA
OZDYCTZ

- umiejętność pracy w zespole,
- wykształcenie min. średnie,

- znajomość obsługi komputera,
- mile widziana znajomość podstaw księgowości,
fakturowania, biegłego maszynopisania na komputerze.

Oferujemy:
- stałą pracę,
- odpowiednie wynagrodzenie,
- współpracę z młodym zespołem.
Kontakt:
Ofertę (c.v. ze zdjęciem + list motywacyjny) prosimy

przesyłać w ciągu tygodnia od ukazania się ogłoszenia
pod adresem:
"Prasa Bałtycka” Sp. z o.o.
Dział Kadr i Administracji
ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk

z dopiskiem "Oferta - pracownik Biura Ogłoszeń”.
10019555/53/09

REESE

POZO

CARECZTE BE ETROA OE SAENEA

OOO TEAZYOZ OTO

R-14

ORC

1, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, pon.-pt 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności3, pon. - pt. 8.00-16.00;
MM

BEZ DOPŁATY; W GODZ. 10.00-14.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU I W GODZ. 10.00-13.00
IANA ŚRODĘ
DROBNE
I W GDYNI(ul. Władysława IV 17) OGŁOSZEN
DZISIAJ W GODZ. 8.00-10.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU
K
BEZ DOPŁATY
- Z DOPŁATĄ (EKSPRESY). OD GODZ. 8.00 WE WSZYSTKICH BIURACH OGŁOSZEŃ - NA CZWARTE
WREN

1 stycznia 1997
Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych **

szystkie pięć dla Ciebie...

na ogłoszenie drobne we wszystkich branżach

*Oferta dla osób mem

KRAWCOWE i overloczki, Gdy. _ SERWISANTA oprogramowania;

KSIĘGOWYM i pracodawcom

090-501-861, boczna od Wielko-

trudni firma komputerowa "INT,

wane Pośrednictwo

polskiej

tel. 46-41-61

OPERATORKĘ komputerową,
:

R

400270

;

i zachodnia frma elektoniczna ,

2

;

Gdańsk, Narwicka 1, tel. 43-12-

_ semne "Balex- Metal” Ul.

91 w. 15 (7.00- 10.00), (15.00-

AGENTA celnego, kurs

tet zwy Gdańsk, ul. Podha:

gz godzin, egzamin, atrakcyjna

EKSPEDIENTKĘ na stałe Za”

HANDLOWCÓW zatrudnimy na

WA

siał, tel 432-860

EKSPEDIENTKI, Delikatesy

KIEROWNIKA biura Sprzedaży

chałupniczą: unikaty,82-79"Polo- __ tyką 0-602-219-040
BARMANKI Restauracja 92/94
55,
miar Gdynia Świętolańska

trudni firma:

CUKIERNIKA, miodego, po woj

sklepu gospodari ekspedientów _ KIERWONIKA
GŁÓWNEGO księgowego (księgi _ DEALERÓW - doświadczonych, | EKSPEDIENTKI
stwa domowego posiadającego
lat, 646-850

SEKRETARKĘ wymagana pod-

Syczne i transportowe, 31-12-34

tworzenia sieci sprzedaży

stawowa znajomość jęz. angielsk, urządzeń biurowych, Kompu
tera, odpowiedzialność, samo-

GŁÓWNEGO ksi
znajomością Wi
wych, zatrudni Wydawnictwo Ak.

w Gdańsku poszukuje wyłączny
przedstawiciel największego €Uudezy
w ń mieo aaś

:

i

20

tel. 23- 23.
zatrudnię,i tel,

KSIĘGOWĄ

zi,
obsługi komputera i minimum

PRES

MAGAZYNIERÓW, sprzedaw-

A

z

SPRZEDAWCĘ na targowisko
nimy, tel. 052/271:

trzebna do prowadzenia domu,

zpytu zatrudnię, 20-63-41

14-48

obwodów drukowanych, kon-

15.00

PRACOWNIKA technicznego do

kierować: "Gama San' P.O. |

uioczkani Janowo,
|. - Mieszkaniowa
dzenia
-52 71 -5 4, 711

43wkodDziale Ob. 7 OKL i, ieltel. 432860
"SPRZEDAWCÓW
ł

KSIĘGOWA, 53-71-90 po 17.00

PROJEKTANTÓW staskargo

a
0 tandowa, Wymagana: ko

A tel.25do dziecka,
OPIEKUNK

20

HURTOWNIA zatrudni wysokie | 057"

Box 149, 80-339 Gdańsk

sługi Firm zatrudni

PRACA na stałe, (900,-), 503 Ą

firma firma doraddora-

"Mado' Systemy reklamowe sp.

pewnimy szkolenie. Zgłoszenia

Tel. 31-86-81 wew. 42, 43

i

- wiek do 35 lat

z

Ń dyspozycyjności I samodzielności,

Ę

3 znajomości

;

obsługi komputera

i

s

/

FIAT Cinquecento 900, 1993,
12-34-69

4 t _ FIAT 126p, 1993, czerwo-

4, poj.ł i

ony

szyberdach, w bardzo dobrym

AUDI, BMW, VW, inne, skup,

66

.

W

„ Taty, 22-55-13, 0-602-

FIAT

Cin quecento,

700,

pażdziernik

1992, blaszak, 9.400,A
ŻUK, SOSEN

52-32-92

SUZUKI Marui, 1898, alarm,

33-00-92

ŻUK, 1992, skrzyniowy,
9.000,- 52-32-92

uni vy, Opel, okazyjnie
and:

OPEL Omega, 1992, 25.000,-,

SUZUKI 800, 1994, 16.300,- 0-

ŻUK, izoterma, 90 rok, 56-32-61

„A

2435-52

SOYREIO

wieże

:

MAZDA626, 1993,35.000.,24.

1994, 64-30-198

35-52

e
AUDI 100, 1983, 79-10-32, 20
68-12

Z i. e. 1989 r, tel.
FIT tw51-74-32
22-19-47,

MAZDA 929, 2.2i, 1987,611320

sof okolo ai
:
56-94
OPEL Senator. 1991, okazynie,

Ebiag greg
AUDI1002L „Elbląg,

FORD Econoline,
611-390

49, 1989,

MERCEDES, 260, 066/33-75-

20-164

AUDI
71.69 100 2L, 1992, : Elbląg 33-

FORD Escort, 1985, 52-22-

59

hMERCEDES, C 95, 055/33-75

68

NPC
320

AUDI 80, 1986, (055)35-15-92,

FORD Escort, Diesel, 1986,33-

MERCEDES, 1317 95/96, (Eu.

"e"

48.01

l Iwa 2400 (053

390

53-87-99

WER), aluwan, I wpłata 29.000,

FORD Mondeo, 1985, 060-2211.901

AVIA, 1985, kontener, 7.200.-

ion, 85, Gdańsk

s.

aS 68 odalsk 0801.

chowo 34

FORD Orion, 87, Gdańsk 0601610-332

BARKAS, 1990, 6.500, Rębie-

BMW 320, 1985, 11.000,- 2706-78
BMW

MERCEDES, 1320L, (EcoPO-

0!

325, 13.900,-

Kołobrzeska 32

1986 rok, czerwony, dobrze

MERCEDES 2070. 1983, 2.

Ya

gz. w. 208, 090-50-64-31
| MERCEDES 280E
1994, ciemny, 39.

FORD Scorpio, 1993, bezwypadkowy, Sedan, ABS, central

CITROEN AX, 1995, 17.900,-

MERCEDES 1117 meblowóz,
1994, 4.500 kg, 484-203

090-50-26-63

FORD Scorpio 2.01, 1992, 611-

CITROEN

C-15D,

1991,

metalik, 35,000 zł, Gdyni R h
|

MERCEDES 1317, 1994, I wpła-

PDA

3

FORD Sera, LATD, 1980611
FORD Siena, 1987, diesel. Pi
RAE, DR
DAEWOO Nexia, | 46634858
j

16.000,- 76-01-89

ta 29.000, 451-751
ę

DAEWOO FSO, przedpłatę,

nie. 13 500 PLN

Gdynia, 23-42-

MERCEDES 1317. padła,
1994, 84.000, 484-204
MERCEDES

711, furgon,

Lwia, 28000402

FORD Siera, 20, 1982, 611-

DAWEOO Nexia. VIII 1996 51-

320

96-03

FORD Sierra. 2.3D, ggg, gg.

MERCEDES

0

74,000 zł, 451-752

>

1985, 2.100, 3290
FIAT 125 NY

86

NAPA

AEPUĘ

i

FIAT 125p, 1.900, Krynicka | *0
2

m

FIAT 125p, 1985/86, zamiana,

0601-610-333

FIAT 126p, 1993 rok, 53-16-85

FIAT a

wew.

53-02-11

FIAT Cinquecento, 1995, (055)

35-23-07

FIAT Cinquecento 700, 1992,
46-52-45

1994,

tony, 58.000 zł, 451-752
814D, 1995,

MERCEDES914, 1995, Iwpłata

ONCE. 11- siożwe FRYDM

FORD Windstar, 1995, 06-02-

21-19-01

MITSUBISHI Galant, 1993,

36.000, 453-880

FORD Windstar, 85, sprzedam, MITSUBISKI Lancer, 16, 1994,
611-320

0602-21-73-79

poj i gą tyś

ATRAKCYJNE ceny, 0602-23-

k
GdańskĄ 0601-610-333

AUTO Szyby Car-Glas- 050-

o?M

610-382

*

Chwaszczyno, 52-81-70, 0-9050-94-78

ly.
TOYOTA Carina E, GLI, kontyn-

84-17

4.900,- Kołobrzeska | UN Diesel terenowy, 1981,2+

84-17

POLONEZ 1990, instal. gazowa,
Ń

POLONEZ Caro, czerwiec 1996,

/9LVO940, 1998, 48.000; 24.
35-52

cer, 1989, 18.500,- |

bowe, dostawcze, ciężarowe,

expressowy montaż, Elbląska

CIĄGNIK Renault 340, 65.000,
HOLANDIA,

kiiodkakwiazyć
LOSSTOAO
I

w

zy

km, 14.000.-. 33-82-57

AUDI, 126, 125, Polonez, VW,

AUTO atrakcyjnie cenowo

0601-610-332

1983, Gdynia 20-31-65

eat. 6.200,-, Krynic- |

RENAULT Megane, 1.6, 95, ku-

mek, elektryczne szyby, elek-

welr, alarm,
tryczne lusterka,Chwaszczyno,
tel.
cena 47.000,-

5a.g1.70, 0-90-50-04-78

RENAULT 19 RT, poj. 1,4e, 80

posażenie, pilniel090-50-98-35

dł

VW Passat, 1988, 20.000, 2435-52

| VW Passat 16D,wyre- |

montowany, 81-82-93

FRA

AUTO atrakcyjnie cenowo,

tis, 41-18-85, 43-10-58

immoDiliisery,
Mata
dacwikct
nio - alarmy,

0601-610-332

CHŁODNICE, tablice reje-

83-33-23

KUPIĘ Akażdy powypadkowy
POWYPADKOWE, skup, Elbląg

k

ś

'

stracyjne "Gab-Rat", ać tel. 43-2438, Gdańsk, ul. Marynarki Po-

CHŁODNICE, tumiki, katalizato-

mA

TŁUMIKI katalizatory,

39-02

|
| * UŻYWANE części samochodo-

wy, 611-320

37, 21-66:23, 21-66-23 wew. _ NISSAN Sunny 2.0D kombi,
1991, 26-62-25
377

ROBUR Izoterma, 1987, 6.200,
39-04-38

VW Bus, benzyna, 1960, Ebłąg | 53-02-11 WEW. 446 | 1el.31-85-7. ByłeZakładyię.
sne w Gdańsku
okazyjnie
34-44-09

FORD Escort, 1992, tel. 25-27-

24-35-52

VW Transporter, 1983, skrzynio-

m

cały kraj, 51-53-54, 090-522-

24-51iowy, SPE
NAWANNOWE

|

j
ABA Magmar, 25-30-84

08

„>
:

|

e

M

se

6

św

©

|
$
2

2

Rs5

;

5

sery, znakowanie, 20-95-01

we, 'Procar" Gdynia, War-

|
| 5302-11 WEW. 446 okazyj.

ART Meblowóż przeprowadzki,

terminowo, 44-39-65

Mirex, 25-14-92

ASA Gdynia, 61-49-28

y, sprzedaż, montaż, Gdańsk, _ AUTOALARMY, immobii

Żaglowa 2, 46-47-88

CZĘŚCI samochodoGuańsk090-26-72-15

| IVECO 2,8 t., bezawaryjnie,

autoTO AUTOALARMY,
oska, JC
aty,
ga,RDRORAIOCO

Po

La

57-81 po 19.00

52-22-59

wa

BLASZAK- Mercedes, 57-04-64,

MLAWĄ

roe- sprzedaż, montaż, gra-

NISSAN Terano, 1993, 44,000,.,

km. do 70.

ABAB- 25-14-92, 060-16-10-686
AAB Gdynia,k 61.4197

40-14-

7. blokady, 32-48-94

_ AMORTYZATORY, Mon.

Rapid 140
RENAULT
rok prod. 1991, 18.500, tel. Bi-

m, cena 58000 PLN+ AT
tel. 23-68-08, 64-23-65
iegi od 50.

ICa,

ALARY, blokady, immobiisery, 'Miramex", Orłowo, Wrocławska 41, 22-01-77, 22-12-49
AS-AUTOALARWY, immobiise-

3-

08

z

'Tytanloock", 27-01-24

spro.

nież, 248-695

WW Passał, stan dobry, 29-03-

PR

aib

:
008

t5

ABIX, blokady skrzyni biegów

wadzam, dostawcze rów-

żi

KREM

ŹWIR- 22-22-66- Żurawik hy-

NA

81-12

SAMOCHODY

4026-7215

ki

)

"u kupię: Elbląg, 090-26-72-15

a

w,
ug

AUTOGAZ, 51-60-60

sławcze, specjalistyczne, sprowadza "Auto- Bazar”, 058/56-

USZKODZONE, remont, skup,

:
IN
;
Gdańsk 090-51-62-84
05633.
udały ze: VW7543Passat, 19, 1984,
serwo,17'ys.przeieQu.pionyaku dealera

4

PRZEPROWADZKI, tanio, VAT,
463021,0602220931

z

SAMOCHODY ciężarowe, do-

uszkodzony, 475-540

AUTA powypadkowe do remon-

POLONEZ Caro, 1600 GLE,

PRZEPROWADZKI, 23-46-07
ż

AMORTYZATORY-

wew. 341, 53-19-61, 090-50-5380

'

OKAZYJNIE każdy również

;

NIEDROGO, 57-98-94

sprzedaż, montaż, regeneracja
Gdańsk 32-56-33 Malczewskiego 103, Gdynia 23-89-89 Cha:
OKAZYJNIE do 30.000,
skup, sprzedaż, raty, 53-12-71 _ browa5E

„h

ż

569296 090200204

ów.

_ 86, 24-35-52

Mercedes, uszkodzone, rozbite,
32-99-66

W Go, 11,82, 42-42-46
KTRAKCKANIE, |
|.) | ©
Ea”
i

=

es *

przeprowadzki

ATRAKCYJNIE

24-94-46

FIAT nowy, Maxi, 290-266

BUS, 52-57-18

pierwsi właściciele), solidność,
rzetelność, tradycja, 21-16-

"M Pus; 1984, Zamiejska.8/6

W Golf 1986, 1,6D, 41-92-78

wyjazdy

po zakup samochodów: osobo*

ł

ń

,

d

kraj, 1-4 ton, 41-24-30

0601220964

090-53-67-38

54/64, 35-39-39

»4.46.96

Gdańsk 090-516-284

.

51, Jedności Robotniczej 233;

ATRAKCYJNIE, 47-97-21

0,45/km + Vat, 31-67-14, 0-602-

DUCATO, 48.75.45

ta

59-60
ZACHODNI do remoniu, Gdnia2)487 Kapiańań |

a

POLONEZ, 1990, 6.700, Rębie-

ż

AR

DUCATO, 29-54-01

gzż, moraż Wrzeszcz, 4-12:

cien gn 18 Gdańsk osy. _ SAMOCHÓD po wypadku. El.

MERCEDES 811, ładowność 4 _ POLONEZ 1.6, 1994, 45.000

VIII/ 1996, 51-96-03
ś

81. Kościuszki 8, Orunia, 39-02-

ki, prołejonalny montaż, facho-

227

Ą
VW Transporter, blaszak,

bląg 34-78-03

=

611-320

i
MIKROBUSY, 50-14-43

EUROPA,p kraj, 310-400, Auto

ek NONAne

32

mochodowe, osobowe, ciężaroue, autobusy dostawcze, Szy

ATRAKCYJNIE, 41-24-30

KONTENER- do 5 ton, 0-90-53-

SKRZYNIOWE, wywrotki, HDS,

AUTO-SZYBY "Jaan". Sprze- — ABAKAN25, 20-70-73

| POLONEZ

Rai
Ke

298-274

82-20-51

AGA OT.;

TOYOTA Previa, '95, 7 osób,

1988

DUCATO, 23-22-39

CA
610-333

MERCEDES E, 96, 055 3375

53

MIĘDZYNARODOWY. „ 48-51-83

M) Corolla, Combi, oddeTOYOTA

MERCEDES 709, izoterma,
_
1981, 23-46-07

my zamek, katalizator. srebrny

GITROEN 17x, 1992, 15.200-

DOSTAWCZY, 51-01-49

Europa,

POLONEZ, rocznik 1989, tel. _ gent '94, gwarancja, czerwiec
'97, 24-35-41
12-28-91
1
A
UAZ Diesel, lub zamienię, 24POLONEZ 1.9D, 1994,611-320

46-62

i
FORD Orion 16E, 1983,
81-96-56

KRAJ zagranicz, (9053-8122

487. Tel. 52-22-31, 52-28-14

;

chowo 34

MIKROBUSY, 35-97-20

DOSTAWCZY, 32-78-34

maa

81-70, 0-90-50-94-78

180.000 tys. km, 39-

AUT0-GLAS Gdańsk szyby Sa-

KRAJ, „ Europa, Europa, 4* t., t, 090-50-27-

RPA

ciężarówka, Chwaszczyno, S2-

PEUGEOT 205D, Look, poj. 1,7,

M. 30-78-34

DOSTAWCZY, 21-16-92, 0601-

78

Czyno, 52-81-70, 0-90-50-94-78

komputera.

97-02

|

DO nfs blacharki oka-

;

11-

090-537-239

ua

061-

ż

i,

6

Gdynia, 21-01-

YE

mó

Św

21:

Góynia,

by,

MIKROBUS, 42-57-52
ne Ceny
ABIX, sprzedaż, montaż, - MIKROBUS,50-18<7

R
RENO

GOLF li, 1984, 10.500,- 27-06-

obsługi

46-94-24

CAŁY kraj- izoterma 7 t, 42-5229

TAVRIA, 1962, 50.000 km, 611-

W

RE,

PEUGEOT

AUDI 80, 1990, 1.9D, 22.500. _ FORD Fiesta, 1,3, 1991, 33-43
Ew. zamiana na kombi diesel.

02-11 wew. 446

Tel.

ŻUK A0701, oszklony, 52-13-90
1

ara wzeiń 1905 CWES2-

205, 53. |

znajomością

1625, 95, 055 33-75-63

320.

PEUGEOT

ze stażem w księgowości (przynajmniej 2 lata)

333 wabi

cwi
1)
Mr Kołobrzeska

H

"4

|

W)

r

Ę

A.B.C. A

M 19, %, 055 33-75-68

AUDI 100, 94, 055 33-75-63

PT

Pe

YA

NY

WARTBURG 1986, 2700 zł, 8248-78

1989, 1962, 16000,
1990, 611- _ SUBARU, RPP
OPEL Corsa 1.5D, IAW,

O

sk

| * a

p 4 «i

.
BBE
k..
BB..
maa

nóż:

*Oferta dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne we wszystkich branżach
**Oferta ważna do 31.01.97

N
ŁADA, Tawria,a Niva,

OPEL Kadett 16 196,

|

Za darmo pierwszych pięć SÓW, w ogłoszeniach drobnych**

OPEL Corsa, 1.5D, 1994, 611320
-

ŁADA Samara, 1991,264700

saie, ona 7.0002 te.301-

;

i

AUT) MT)
wana, 51-16-40

|

ne (c.v., list motywacyjny, zdjęcie) prosimy nadsyłać
10019571/1/19
a 27 stycznia 1997 r.

feracie Kadr i Szkolenia Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe
BL
maa
PAOSYAA, POKOJ 1E PA

HYUNDAI dostawczy, 1995,
38.000; 24-35-52

sprze-

>

.

u i awansu.

1

SKODA Forman, 1992, garażo-

owa

an

irnma

:

rawa budżetowego.

pięć dla Ciebie...

10019452/A/368/19

POGZENIĘ,

Oferty z wykazaniem kwalifikacji i praktyki należy składać w Re-

PG.

HANDLOWYCH

A

78

8 s
ac:

- znajomość prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego,

tel.: 21-98-24, 21-99-64

Wszystkie

ae

W sklepie, biurze, chałupnictwo,
51-25-52

a]

a

|

bra

. niemieckiego i/lub angielskiego,

33 la

R

ć

- znajomość teoretyczna i praktyczna zagadnień samorządu terytorial* nego, zamówień publicznych i procedury administracyjnej,

Sp. z o.o.

a

Kontakt:

a

ę

Wymagania:

(380

imum średnie,

| 3/ obsługi Rady Miasta i jej organów.
p

- biegłej znajomości j. angielskiego,
- prawa jazdy kat. B,
SE:

T

e

tel. 374-740, 374-741

i instalacyjnej,

ienionych

w wyzej

nistyki i marketingu nieruchomościami,

CJI
I WENTYLA
*
SP:
;

Nł

PRZEDSTAWICIELI

So

GR

grzewczej, sanitarnej

2/ strategii rozwoju Miasta, zagospodarowania przestrzennego, urba-

EP

poszukuje:

cieli Handlowych

morządowych,

ANIKÓW

NET

SPRZĄTAM mieszkania, 36-02-

Prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia się
na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do 15.01.1997 r.
GDAŃSK

1/ zagadnień inwestycyjnych od planowania poprzez przygotowanie
i realizację inwestycji z uwzględnieniem problematyki inwestycji sa-

z dobrą znajomością zagadnień

»

mił
kie
zał
stu
TV»
46-59-00 WIĘ
AE,

księgowość fir:
POPROWADZĘ
E3U

Draw, angielski, niemiecki, tel.
41-74-37

i

Sako A

do obsługi:

adwokacką

bądź

z

;

2

Firma handlowa zatrudni na stałe dwóch

Oczekujemy:

ą Gl

NOOS op, |

Adot

mika,

BHP-owiec na cześć lub cały
etat, 20-33-98

Glob Marketing Poland, Wały
Piastowskie 1 (Zieleniak)

prawnego
oszukuje radcy
ks
w :
u
A
I ; K
M ta
d
ancelarię radcows.
Ilu
adwokata

w. perspektywie praca na nowo budowanych jednostkach. M

ź

raczka” Ebąg, 31-61-08

ia. Adóhó Płotosh

j

BIMs Plus Sp. z 0.0

Urząd Miejski wwGdańsk

ymagania:

YKI
PNEUMAT
ś
:

OGÓLNOBUDOWLANE, "Złota

ORYSANT, 47-62-06

PLASTYCZKA - malarstwo, cer

14, 15 stycznia, 11.00- 14.00,

programów Minicad, Ilustrator.
46-15-75; 45-45-48

95-35

%7

044

25" 40. Zakwalfikowanym za”

zo.o.. Mile widziana znajomość

MŁODY poszukuje pracy, tel 39-

KONSERWATOR. Złota rączka,

35-45-95

a

- wiek 30-50 lat
- doświadczenie na ww. statkach

*

WYKSZTAŁCENIE wyższe praw:
ź
nicze, 055 48-34-73
|

ka włoskiego. Pisemne

BEZROBOTNYCH zatrudnimy,

a:

,

3/7
Drzewny

mie OCTANORM, poszukuje

pe) CLJ

z

panele, schody, M,
STOLARZ;miRe
wł

Firm

owce
na chemikali
Ę

MECH

wizyty domowe, 35-54-54

Excel, Word- małżeństwo- renci-

|

||

Panorama

starszych oficerów

INŻYNIERÓW

ARE
REHABILITANT doświadczony

oyjna. Wymagania: samodzie* | „ger WENTÓW od zaraz, za: SG llgr. poszukują odpowiedniej
POMOC domowądwarazywiy: | "034, znajomość języka an- | mwki 1.000- 1.200 PLN. Tel. 46- — pracy, Gdańsk, tel. 41-95-04
godniu (Morena). Oferty | Sielskiego, obstugikomputera. | sępy.

w godz. 10.00- 15.00, (zgłosze-

zatrudni

ż

technicznych, tel 44-23sunków
56

"_

jazdy,
el software, prawo
i technik budowany 60),
telefon A

DUŃSKI ARMATOR

fo

strukcj urządzeń elektronicz-

nych. Komputerowe keśknie ty

me

ków jez. a»

trudni firma handlowo- produk:

rocznego

|

(53), b.
* INŻYNIER- elektronik,
an

kani

SPECJALISTĘ dis :importu za ;

munikatywność, dynamika, wiek

żyńskiego 1, pok. 12,52-20-91
wew. 162

pono
4:25
box 49. 2Dołącz1-400
Mysłowice,Reklam

A

wych z doświadczeniem w syste-

ul. Ba»
hala Olivia, ),
— nia osobiste

ska oi

680

cca nie-ię. .

kuje Mega Models. Nabór

na kurs w dniach 14- 17.01

amy, różne formy współpracy,

R
Ta DMOE
dziennie. Informacje;

ds BHPi P. Poż.

zy narciarskie),tel. 53-

TE

"NFORMATYK obstuga fm, pro-

ty.

PRAGAda mężczyzn na patór

być osoba
zatrudnię, może276-243
pelnosprawna,

tel. 711-552, 711-554, 711-092

,

Słów, P.T. R. Mio tel.51-8011,51-17-8

do działu
PHU Gdynia zatrudni
i obsługi kienta, 646-850
zbytu

cyjność. Zgłoszeniapod mr.tel.
45-34-71

PROJEKTANT elektronicznych

taekuckojkokej zau Spó

».

|

MODELKI, Modeliposzr

WF, masaży.
INSTRUKTORÓW

»

PE

(602-229-813

.

0-90-53-81-29

ty, armator zachodni, Gdynia, 61- — gielski, 417-940

języ10123001 BO Gdańsk, Targ | Mile widziana znajomość oferty

MAGISTRA, technika farmacji,

0 poGOSPODYNIĘ domową
LOTIOWĄ która0 po”lubi
usposobieniu,
ubi dom i dzieci
gotować, ub dom idzie po-

godnym

SPRZEDAWCZYNIĘ do działu

w tym angielski, pełna dyspozy-

zależne od obrotu iaktywnośc,
(0-22)665-56-65, (0-22)43-4304

Czamy Dwór 12, Gdańsk- Przy»
morze

KUCHARZY, kelnerów, pomoce-

mj oszd

conajmniej 2-ch języków obcych

systemy zabezpieczające, tele-

GOSPODYNIĘ domową, do Pr”

zarobki

osobiste w dniach 13.01.-

o 1

Sia p

41-46-65

ię
oma

|:

kształcenie wyższe, znajomość

prowizje
Wysokie a).
komunikacj

314754
ORENÓKE

Biura Tunstycz:

FRYZJERKĘ uczennicę, 32-98i
08

R.

HANDLOWIEC, j. niemiecki, an-

_ bankowości i finansów, tel./fax

.

nomiczne lub handlowe, zdolnoŚci organizacyjne, praktykę za:
wodową, wiek do 40 lat, zatrudni

ców, do działu obsługi klienta,

Ń
> niejatywą, z przygotowaniem
dopreywłandu zgańcym
zatrudni spółka. Wymagane wy-

kamarkelingowa (elektronika,

stycznia o godz 16.00 na adres;

SEKRETARKI, 24-02-91

i
HANDLOWCA młodego?

i handlu poszukuje firma networ-

20.0. Zgłoszenia w dniu 13114

17.00 w Gdyni, ul. Orłowska 61/

skie), szkolenie
Gdynia;Life,61
45-29-70,45-2970, Amplico
Gdańsk;
Gdynia; 61
sk,

DYSTRYBUTORÓW tosty

go zatrudni "Big Autohandel Sp.

3

HANDLOWCA i akwizytora na

45-17

00-95
roczne doświadczenie zawodo- _ ZASTĘPCĘ głównego księgowewe. Zgłoszenia pisemne lub osobiste codziennie w godz. 15.00-

666-601

DORADCÓW ubezpieczenio-

wych, (ebląske, gdańskie, słup- i, zon.359

KSIEGOWĄ, tel 21-80-21 wew.

ni'lmvest
ET
LZ
Komtor. Wymagana; znajomość

KIEROWNIKA
nego, 31-31-50

ST.ARSZYCH ośczówykotkcjj

a

NAUCZYCIELI rGhUNkOWICI,

KONTROLERÓW rezerwy do
pracy na umowę: zlecenie zatrudnię, tel 20-70-96,43-1558

duża firma handlowa Chemia,

pracy, (nie akwizycja), 0-601-

"=

a

13(14.00- 16.30)

9a74.

20.00

go "Prasy Bałtyckiej. Zgłoszenia

prąsy: pok. 45

prawa podatkowego, informatyki,-

min średnie wykształcenie eko- _ FACMACEUTKĘ, 0-90-50-40-96

HANDLOWCA, dynamicznego,
wyksztaLcenie wyższe, 25-30
lat z samochodem, chęciami do

informacj: tel. 0-34-620-481

*Atext. Wiadomość:
dzialność. Zgłoszenia osobiste _ cydensowe
i
4647.25 43-06-88
«/ecłor" Gdynia, ul. Sędzickiego

030

z kapitalem, samochodem celem

j

j

trudni Dział Kolportażu Domowe-

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 "Dom

24-05-09

|

nio, 64-10-18

16.01.97 godz. 9.00-

ł

zalrudni Szkoła Podstawowa, tel.

KALETNIKÓW, 82-89-42

uj Cuśiemia "Kaiszczak, Dł

p WRAALPORAWA

NE"
PPORTNE
|

NAUCZYCIELA WF i matematyki

JUBILERÓW, srebmików z prak:

3 na Śwęljańia

'Al

214-302

handlowe), zatrudni biuro tury-

1600

za
z podiaanij ajeskep
podanie + cv. "Aba"

j

Szewo

praca, tel. 39-46-85 OD 9.00-

:

podanie + c.

Wejherowska 120, 84-239 Bol- — 18.00) oraz 43-50-88 po 20.00

POMOCNIK instruktora narciar-

stwa jimoaęsicć A> a

40 przyuczenia, 25-25-65 po

kałych w rejonie Witomina, za:

"Ruroserw,

okrętowych-

ka z praktyką zatrudni produ-

_ nie pisemne należy składać NA

,

MM i

cent blachodachówki. Oferty pi-

EKSPEDIENTKĘ do spożywcze-

zmotoryzowanych
Mi ozłocimy, 46RA

Gdańsk,
10122903 Targ Drzewny 3/7, nr

sługi komputera. Oferty wyłącz-

go, 32-54-61

AKWIZYTORÓW, wyrawych, — Bon,Gdaisk Mańsazóy?

GŁÓWNĄ księgową. Ofery

SEKRETARKĘ, młodych zatud

AA

a

FAKTURZYSTKĘ, 35-36-69

:

ODDK, tel. 41-12-36

ai

wią „ wew. 312, 313, 44-40-

INŻYNIERA mechani-

DEKARZ- remonty mieszkań, ta-

SREBRNIKA z praktyką, także

_ MONTERÓW rurociągów _ ROZNOSICIELI prasy zamiesz-

HANDLOWCA ze znajomością

branży motoryzacyjnej oraz 0b-

ka, tel.45-46-80.

oferuje usługi Koncesjono-

z samochodem, niepalącego za:

nia- Orłowo, ul. Olgierda 7, tel.

EKSPEDIENTKĘ, odzież, prakty:

**Oferta ważna do 31.01.97

— AUTOALARMY- 45-55-05

EO

Pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych*

cze, 24-84-30, 0-90-52-20-56

SIGNUS, autoalarmy Reda,
78-31-96

R
|

AUTOALARMY radioodtwarza-

we i opony pochodzenia zagra- — nie samochodu, Fart' 51-72-38

nicznego, Angielska Grobla 19,

|

wew. 183, Gdynia, kielecka 7

OSTRZEGAWCZE podświete-

8

g

Ę

całą dobę; Gdynia, tel./fax 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00, tel./fax 20-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob.
soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68
PA
por

Gdańsk, tel.fax 31-80-62, 46-35-68, tl. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, faxw. 213, 214 w pon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00,
w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, eax (069)22080 w godz. 8.00 - 16.00
w godz. 8.00 - 16.00; Tezew, tel.fax (069) 31-63-26
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: CEjemer
CR=Ż
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel fax 82-23-25
Elbląg, tel/fax (055) 32-70-04, tel. 33-54-09

IIEHLIJĄ

zadatki
.

Sopot, tel. 51-54-55
A

ę

5

*

u

g £

DZISIAJ
W GODZ. 8.00-10.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKUI W GDYNI(ul. WładysławaIV 17) OGŁOSZENIA DROBNENA ŚRODĘ
BEZ DOPŁATY; W GODZ. 10.00-14.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU
I W GODZ. 10.00-13.00
WBIURZE OGŁOSZEŃ I W GDYNI(ul. WładysławaIV 17) - Z DOPŁATĄ (EKSPRESY). OD GODZ. 8.00 WE WSZYSTKICH
BIURACH OGŁOSZEŃ - NA CZWARTEK
BEZ DOPŁATY

BAŁrYcKI

ma

>

DZIENNIK

14 stycznia 1997

AN kiedy?
za ile;

Str. 11

Wszystkie

<AUII -UT)

pięć dla Ciebie...

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych **
*Oferta dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne we wszystkich branżach
**Oferta ważna do 31.01.97

AUTA dostawcze, 41-39-24

AUTA dostawcze Nawa 39-02-

AUTOFEST, 29-30-30, do-

20 w. 224, 46-65-34

stawcze, osobowe

ASTRA" 39-30-25

AUTA dostawcze, osobowe,
sPiast”, 52-26-33

AUTOWYPOŻYCZALNIA, 09050-17-16

AUTA dostawcze Żuk, Polo-

AUTOMASTER- osobowe, przy-

AUTOWYPOŻYCZALNIA, 24-

nez Truck, 46-61-94

czepy, 25-41-73

55-24

ABC osobowe, 090-52-1415

AUTA dostawcze, Tex, 41-2430

ATRAKCYJNIE, 21-63-93

Wszystkie

pięć dla

GDYNIA, Legionów, Benistawskiego, bliźniak, 21-15-01

METAN
- LOKALE

GDYNIA, Legionów, połowa bliź-

GDAŃSK- Morena, (62), trzypo-

niaka, 611-558
GDYNIA- Chwarzno, Orłowo, 64-

65-33
BIESZKOWICE, 1.400 mbudowlana, 5,5 ha rolnicza;

Grottgera- budowlana 373
m, Pogórze- 731 m, budowlana, Rumia- 2.500 m rzemieśl-

nicza, Atut MM” 21-01-34

GDYNIA- Chylonia, tanio, dwurodzinny z powierzchnią handlową,
22-14-59

na, Rumia- 2.500 m. rzemieśl-

nicza, "Atut MM” 21-01-34

GDAŃSK" Olszynka, 3.000 m,
"46-04-88

GDAŃSK- Osowa, budowlana,
479 m, Cieplewo, 800 m, 46-08-

16

GDYNIA, Hutnicza, Słupsk, duże, usługowe, 211-501
GDYNIA- Cisowa, budowlana,

uzbrojona, 61-39-96

GDYNIA- Działki Leśne, duża,
61-48-18, 27-04-29
GDYNIA- Karwiny- działka budowlana, 41-80-09

GDYNIA- Wzg. Maksymiliana,
29-79-27

$OPOT; 2a niegzkóiikneo-"lt"
usługowa, 61-48-18, 27-04-29

GDAŃSK- Morena, 3-pokojowe,

ka, nowy, raty, 61-48-18, 27-04-

GDYNIA- Redłowo, pół domu,
piękny apartament, 105 m kw, taras 35 m kw, działka 387 m kw
Kancelaria *Koprow:

ski i Wspólnicy” Sopot,

Kościuszki 61, 50-26-80, 50-4426/27

GDYNIA- Leszczynki, wolno stojacy, część produkcyjno- magazynowa, 23-22-35

PRUSZCZ
Gd. ciekawa architektura, 41-05-33

RUMIA, pół bliźniaka, 184 m kw,
działka 539 m kw, ogrzew. gaz,
cena 120.000,- *Dobrowolski- Trybulec” 61-21-00,
61-26-77

GDAŃSK- Morena, 4 pokoje,

GDYNIA- Obłuże, 3-pokojowe,
garaż, 29-79-27

TRÓJMIASTO,
kupię ziemię pod
856

GDAŃSK: Orunia, Stogi, Śródmieście- dwupokojowe, ładne,
niedrogie- 46-08-94, "Argent"

GDAŃSK, 41-90-31

GDYNIA centrum, małe na raty,
20-79-51, 20-16-31

GDAŃSK, dzielnice, bez pośredników, 44-36-49

GDAŃSK: oś. J. Krasickiego,

PRUSZCZ, segment, komforto-

GDAŃSK, okolice, 35-19-97, 3543-94

wy, 41-90-31
REDA

rzeka, 24-84-17

1/2,

Pilnie! -Hanna! (10.00-

e
44

20.00)

Osowa, 45.000 USD,

:

2

„

p. blu

TOWY,

16-08-4

GDAŃSK: Świbno, stan surowy,

46-31-26

GDAŃSK: Wrzeszcz- szereg

atrakcyjny, niedrogi- 46-08-94,
"Argent"

AE:
GDAŃSK-Wzgórze Mickiewicza,

szereg, 45-12-89

GDAŃSK- Osowa, szeregowy,

stan surowy, tel. 33-39-75 wieczorem

i

GDAŃSK (Wyzwolenia), dwupokojowe, komfortowe, tanio,
31-41-48

GDAŃSK, 1. 2.pokcjowe,35-19-

97
GDAŃSK, 2-pokojowe, 41 m,6117-48

tro domu, 46-08-47

GDAŃSK- Żabianka, 2-pokojowe, (78), 89.000.., 52-42-34

h

GDAŃSK: Siedlce, 68m, Jasień

U

GDAŃSK, dzielnice, Sopot 5247-34

GDYNIA" Dąbrowa, nowy lokal
61-39-%

48 m, 45-12-89

GDYNIA.

GDYNIA, centum,
1-, 2pokajo-

w budowie. 22-14-59

we,
tel. 21-79-71
GDYNIA, centrum, 646533
:

PC

Sa esa, SIE
wy, 611-588

GDYNIA, dwupokojowe, 20-43-

37

GDYNIA, Gdańsk, 21-06-52

Śród

ZER

„ dowolne

powierzctnie handlowe, biurowe

GDYNIA- Dąbrowa, atrakcyjny

lokal- 200 m kw., pilnie, 29-06-78

RUMIA, hala, 713-024, (18.0019.00)

we, dwupokojowe, większe, 52- _ GDYNIA, mieszkania w budowie,

42-34

"3

różne wielkości, lokalizacje, raty,
22-14-59

dwupoziomowe, "Posesja" 20- — GDYNIA- centrum, (48), parter,

32-17

-

22-14-59

EA!
EE

Aleja Zwycięstwa,
dwu- | GDAŃSK- Łostowice, Kluko- | - GDYNIA: centum,

rodzinny
e (dzaka 1300), 23-73F
GDYNIA, Beni
domu, 211-501

Yi, wiasność
Osowa: mieszkania
| we, tel. 22-03-10
hipoteczna ,idomwra
tach od 1.000 zł za m kw. In- | _ GDYNIA- Chylonia, dwupokojoformacja Ekoinwest, Gdańsk, | we, (45), 58.000,- "Michalak"
P artyzantów 74
615-177, 718-719

KOŚCIERZYNA,
motel z restauracją pilnie, okazja, 61-48-18,2704-29

GDYNIA, 29-79-27

SOPOT, okolice, małe, 23-51-20,
(wieczorem!)

GDYNIA, 35-44-53

SOPOT, Oliwa, trzypokojowe,

wane, *Posesja', 20-32-17

SOPOT- Gdańsk, (trzypokojo-

GDYNIA, Falista, (53), dwupokojowe, umeblowane, "Posesja" 2061-34

GDAŃSKI! 1-, 2, 3-pokojowel!
53-07-61 -TrójmiaI! -Zdecyd
kd -Zdecydowa„e

TRÓJMIASTO, powyżej 65 m,

:

0...

GDAŃSK- dzielnice, pilnie,3519-97

PR

2-pokojowe, pilnie, 35-

ak

1947

ARSD

zgn4

ewent. piwnice dla fitness club

GDAŃSK, 41-90-31. Pilnie

i

oraz 100- 500 m kw. na biura,

22-25-09

GDAŃSK, Gdynia, So-

STOISKO na Gdyńskiej hali, 21-

GDAŃSK,tel. 56-37-33

GDAŃSK" Oliwa, jednopokojo-

we, dwupokojowe, 52-42-34

GDYNIA- Dąbrowa, częściowo

umeblowane, 292-051

j

,

Fam ż

wra warezy
FA
GDAŃSK- Starówka, 31-62-16

di pre gh szerego„óle
GDYNIA- Kamienna Góra, komfortowy, 84-40-18

GDAŃSK-Starówka, pilnie, 3519-97, 35-43-94

murow.

cake

NIE OGRANICZONY /LICYTACJA/
.

1. NIERUCHOMOŚĆ OBEJMUJE DZIAŁKĘ:
NR 200/9 - O POW. 2255 M*
|
PRZEZNACZONA W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POD DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-

ET

e ulga podatkowa

10019538/181/55

GDYNIA- Witomino, 3-pokojowe,
46-04-88

GDYNIA- Śródmieście, 29-79-27

GDYNIA- Śródmieście, lokal, tel.
21-00-84

PRUSZCZ 3-pokojowe, tanio,
82-24-39

GDYNIA centrum, część sklepu,
21-63-13

75

ŁEBA, lokal gastronomiczny na
sezon- odnajmę, tel. 0-59/66-2244

SOPOT- Wyścigi, atrakcyjny
apartament ok. 200 m kw, 2- poziomowy, garaż, tel., Kancelaria *0. Koprowski
i Wspólnicy” Sopot, Kościuszki 61, tel. 50-26-80, 50-4427128

PR

MŁYN, warsztat tokarsko- stolarski, 84-40-18

REDA, wydzierżawię lokal na
biuro prawnicze- notarialne, gabinet, 78-47-06

m

GDAŃSKI biura, magazyny, skleDy, 57-49-95

ul. Partyzantów 36

98-48

na opracowanie dokumentacji
budowlanej na altanę ogrodową
w Parku Oliwskim
przy ul. Opata Jacka Rybińskiego
w Gdańsku.
Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni. Szczegółowych informacji dotyczących
przetargu udziela Henryk Chorążewicz w Dziale Utrzymania Zieleni
tutejszego Zarządu (pokój nr 31; tel. 41-20-41 wew. 39).
Termin wykonania dokumentacji: 14.03.1997 r. Termin składania
ofert do dnia 29.01.1997 r., godz. 9.00 w sekretariacie ZDiZ.
Postąpowanie przetargowe prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

ARGI

10019561/58/23

konanie kompleksowe, 51-63-35

GDAŃSK, Gdynia, zgłoszenia

bezpłatne! "Forum 29-72-70

GDAŃSK, Sopot, firma poszukuje komfortowych, umeblowanych

mieszkań dla pracowników. Tel.

374-482

GDAŃSK: dwu-, trzypokojowe,
dla cudzoziemca poszukuję Forum” 29-72-70

GDAŃSK- Gdynia- okolice! 530603, 242-677. Pilnie!

centrum,

AGENCJA Apeks, ul. Grunwaldzka 102, 41-05-33, 46-08-

GDYNIA, 20-43-37

GDYNIA, 210552

GDYNIA, 24-37-30

TRÓJMIASTO, 1-, 2-, 3-pokojowe, 54-12-95

GDYNIA, centrum- box handlowy, 78-20-50

bezprowizyjnie, 611-320, 204-

GDYNIA, Hutnicza, magazyn
(500, parter, rampa), 23-73-18
"Wiktoria"

nie biurowe z telefonem i faxem
tanio wydzierzawię, tel. 21-8046/47
GDAŃSKIII 1-, 2-, 3-, 4-, 5pokojowe!!! 53-09-28, 53.
38-93 -Domu!!! -Hanna!!!

na magazyn,
inne, 640-145

GDAŃSKII! 1-, 2-, 3-pokojoweli!
53-07-61 -Domu! -Trój.
miasto! -Natychmiast!

GDYNIA- centrum, lokal, 250
m kw, tel. 0-90-50-98-00

GDAŃSKI, 1- pokojowe, 46-0766

203

GENY KONKURENCYJNE.
GDAŃSK, UL. NOWOLIPIE 28 A, TEL. 947%

ARCAN- 61-12-65

'(meble) powyżej 50 m. kw, 41CHODKOWSKI- nieruchomości31-41-48

FACTOR, kupno, sprzedaż, wynajem, 20-81-56
GEM, 41-46-93

mysłowych! Sklepów! Działek!
Mieszkań!.. 23-73-18 Wiktoria”

GIEŁDA Nieruchomości, 'Tabor” 20-71-96

HACJENDA, 64-65-33
HOMEul. Topolowa1, 45-45-63

KONTRAKT, 50-46-13

POLECA DOMKI LETNISKOWE DOCIEPLANE

10 Lutego 19/7, 20-74-48, 21-96-

53 filia Dom Towarowy Chylonia,
23-62-17 wew. 220, 23-54-41!

TRÓJMIASTO lokal na sklep

daży! Wynajmu! Owiektów prze-

OD 25DO 100 m” POD KLUCZ.

AGENCJE Trójmiejskiej Korporacji Nieruchomości! *Odrzy:
wolska” Gdynia, Władysława IV 34B/2, 20-36-22, 29-70-01!
«Forum”- Gdynia, Bema 6/1,
21-09-95, 29-72-70! *Into”Gdynia, Abrahama 10, 20-98-93,
21-69-64! *Fides”- Gdynia,

ALTER- Ego, 20-43-37

ZEE

GDAŃSK, zamiany, 41-46TORUŃ, zamienię M-3, na po-

dobne
w Trójmieście, 42-04-54

8/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki61, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, pon.-pt. 8.00-18,00,
ZAPRDO ASZA
NASZYCH BIUR NY
OGŁOSZEŃ TO), ga Zazocow ysiąciecia
8, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja4, pon.- pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański, Basztowa 3, pon.- pt. 8.00-16.00

we, 32-94-29
SIDING- amerykańskie okładziny elewacyjne, dachówki bitumiczne, "Koncept" 23-14-50

71-37-95

CYKLINIARSKIE, 20-14-77
CYKLINIARSKIE, 21-85-23
CYKLINIARSKIE, 31-66-66
CYKLINIARSKIE, 56-89-45
CYKLINOWANIE, 20-74-81
CYKLINOWANIE, 21-62-75
CYKLINOWANIE, 21-84-79
CYKLINOWANIE, 29-72-73
CYKLINOWANIE, 31-55-77
CYKLINOWANIE, 32-06-10
CYKLINOWANIE, 5.00, solidnie,
57-26-19
CYKLINOWANIE, 53-18-40
CYKLINOWANIE, 56-01-95
CYKLINOWANIE, kafelkowanie,
„36-16-42
CYKLINOWANIE, układanie, 2405-71
DESKI parkiet, układanie, cyklinowanie, Żukowo, 81-76-48

GIPSOWE płyty, sufity podwieszne, Ścianki działowe, ocieplenia, malowanie, 33-44-82, 2311-64
GŁADZENIE, malowanie, tel. 5693-37

KONSTRUKCJE gipsowe, sufity
podwieszane, zabudowy meblowe, 50-13-48

MALOWANIE, 32-86-06
MALOWANIE, gładzenie, tapetowanie, tel. 32-22-35

MALOWANIE, szpachlowanie,
tapetowanie, 57-97-12

MALOWANIE, tapetowanie, 3283-88
MALOWANIE, tapetowanie, 5018-36, po godz, 17.00
MALOWANIENIE- szpachlowanie, 33-03-37
MALOWANIE tapetowanie, 2557-40
MALOWARSKIE, ogólnobudowlane, pełen zakres, solidnie, gwarancja, 57-48-64

MONTAZ plyt gipsowych, 7205-87
MONTAŻ płyt gipsowych, malowanie. 39-02-20 w. 274

PŁYTY gipsowe, 65-34-26
PŁYTY gipsowe, sufity, ściany,
46-84-82

PARKIECIARSKIE, 29-72-73
PARKIET (własny, powierzony)
układa *Parkietus”, 16- letnia firma. Cyklinowanie, lakierowanie. Gwarancja, VAT. Tanio, 51-26-04

TAPETOWANIE natryskowe, 0-601-653-322, 0-601-616-633

PARKIET, deski, mozaikę układa, cyklinuje "Stol-Mir'- Vat, tel.
33-38-95

DEKARSKIE, tynkarskie, płyty
gipsowe, przyjmę zlecenia, 3236-26

LOKATA, Oliwa, Polanki 72A,
52-17-39, pośrednictwo, po-

PARKIET eksportowy.
Gwarancja jakości. 57-49-55

POSESJA, 20-32-17, 20-6134, kupno, sprzedaż, wynajem

PARKIET układanie, cyklinowanie, lakierowanie, sprzedaż,
52-06-12, 44-37-98

wiemictwo, inwestycje.

93

DRZWI zewnętrzne, prawe, no-

MALARSKIE: tapeciarskie- cyklinowanie, express, 46-77-67

GDYNIA centrum, jedno-

WEJHEROWO, lokal handlowy,
0-90-50-40-96

BOAZERIA, 42-54-31

malarsko: tapeciarskie, 46-77-67

MALARSKIE, remonty, 56-89-45

GDYNIA- centrum, sklep, biuro,
61-39-96

98-82

obsadzanie stolarki drzwiowej,

BLOCZKI, gazobeton, pustaki,
cegła, cement, obrzeża, płytki,
żwir. Transport 48-78-00

AGENCJA Impuls 35-19-97,
35-43-94 Gdańsk, Ogarna 45

AKTUALNE ceny, oferty. Dwutygodnik "Rynek Nieruchomości”.
Kup, bo zabraknie. Zamieść bezpłatne swoje ogłoszenie, 297261

; dwupokojowe, 21-63-13

UKŁADANIE parkietów szwedz-

46, 46-08-47, 45-12-89

daż, kupno, wynajem, Sopot,
Grunwaldzka 67/2

GDAŃSK: warsztatu samocho-

PODŁOGI szwedzkie, kominki,
sprzedaż, montaż, 51-56-22

GŁADZIE, malowanie, 20-14-25

AKME 51-26-41, 51-10-91 sprze-

GDYNIA! Trójmiasto! Okolice!
Poszukuję nowych ofert! Sprze-

- PRACOWNIA
PROJEKTOWO-USŁUGOWA

AGENCJAII! "Astra", Kupno!!l-

GDYNIA, 1-, 2-pokojowe, 64-653

GDYNIA, okolice, 20-81-56

GDYNIA, Świętojańska, pomieszczenie piwniczne, 61-39-96

A-ARTUS! 37-42-91, 3743-56 - Zieleniak”

Sprzedażll- Wynajem, Świętojańska 5/7/A, 20-28-35

TRÓJMIASTO, właściciele

pomi

A-ARCAN! wynajem- kupnosprzedaż- 21-63-13, 61-12-65,
Zygmunta Augusta 3/57

GDAŃSK: Gdynia- Sopot, 21-63-13,61-12-65
GDYNI, 1, 2-, 3-pokojowe, 2011-53

we, 70 m kw, 42-59-85

GDYNIA, 150 m od Świętojań-

A!B!C! Nieruchomo:
ści!!! Kupno!!! Sprzedaż!!! Wynajem!!!, Jodłowski 50-3080, 50-30-82, *Polstar”, 4767-64, 470-254, Pawlicki”,
57-74-08, 0602-222-252

GDAŃSK: Gdynia, 35-44-52

GDAŃSK- Wrzeszcz, biuro-

5

PARKIET własny, powierzony, wy-

91

TRÓJMIASTO, 57-65-59

GDYNIA,
lokal 73 m, ogrzewany,

ogłasza przetarg nieograniczony

GDAŃSKI 1-, .pokojowe, 37-42-

GDYNIA, Gdańsk, 21-06-52

tel. 41-23-92

GDYNIA,
20 lub 40 m kw, z telefonem, 20-43-69

80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 41-20-41, fax 41-67-58

30 mkw, 78-47-06
RUMIA, sklep, 713-646, (18.0019.00)
SOPOT, sklep- 36 m, 51-54-24,
50-29-73

i ul. Abrahamahala 400 m kw,

skiej, 1 pokój, 18 m kw, wyposa:

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI
W GDAŃSKU

SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET SZESNAŚCIE ZŁOTYCH.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na konto nr
301859-606-139-32 Bank Gdański o/Pruszcz Gdański najpóźniej do chwili rozpoczęcia przetargu.
Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od
zawarcia umowy notarialnej.
Wpłacone wadium zaliczone będzie w poczet nabycia ceny działki
osobie, która wygra przetarg, a pozostałym zwrócona po przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański bądź pod numerem telefonu 82-30-25 w. 26. Zarząd
Gminy Pruszcz Gdański zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

GDYNIA- Dąbrowa, 30 m, 29-0506

umeblowane, 24-47-12

GDYNIA,

CENA WYWOŁAWCZA - 33 516,00 ZŁ

PRUSZCZ GDAŃSKI.
WARUNKIEM WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU JEST
WPŁACENI
W
ZŁ.

GDYNIA" Witomino, 2-pokojowe,

żony, tel/ fax, | p. winda, *Dobrowolski. Trybulec”
61-21-00, 61-26-77

USŁUGOWĄ.

PRZETARG - LICYTACJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 LUTEGO 1997 r. O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY

GDYNIA- Chylonia, parter, piętro, 29-72-28

GDAŃSK,
róg ul. Grurwaldzkiej

budynki

*cyiamnodć
bezpiecznehiinstalacje R

NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEJ
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSI
STRASZYN zapisana KW 44922 STANOWIĄCE

GDYNIA- Orłowo, trzypokojowy
apartament, 21-63-13

GDAŃSK, poszukuję lokalu, 150200 m kw, z magazynem
i telefonem, 0-601-666-601

OSIEDLA
„PANORAMA? S.C. buduje:
+ mały zespół mieszkaniowy

OGŁASZA USTNY PRZETARG

wybrzeża

SOPOT, komfortowe, 20-81-56

pilnie, 35-

,

- GDYNIA- Gdańsk, 21-06-52

RUMIA- Janowo, 3-pokojowe,

88-86

- Przymorze,

WIEGZÓR

z kuchnią, umeblowane, 71-80-

pot- pilnie, 21-63-13

aji

*

GDYNIA- Leszczynki, dwupoko-

33

|

weżacz

Pierwszych pięć słów w ogłoszeniach dro

01-33

OKAZYJNIE, 53-37.

GDAŃSK, 1- 2.pokojowe, 3519
GDAŃSK,

DI

GDYNAA- Chylonia, 2-pokojowe,
05/625-639

tel. 0602211901

AR "e
(2 606

M

WIE

ZA

GDYNIA- centrum, 1-, 2-pokojowe, 29-79-27

48

|

dla

GDYNIA, piętro domu, garaż, 22-

|

TRÓMISTO. aś
bezprowizyjnie,
611-320,

trwałe,

WŁASNOŚĆ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI.

GDYNIA, 20-43-37

GDYNIA" Gdańsk, 21-06-52

ZESPÓŁ BUDOWNICZYCH

ZARZĄD GMINY
z
PRUSZCZ GDAŃSKI

s,

203

i

...

*Oferta dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne we wszystkich branżach
**Oferta ważna do 31.01.97

GDAŃSK: Starówka, pokój dwuosobowy, 35-78-08

GDYNIA, 21-06-52

| bezprowizyjnie, 611-320,204 | „my

GDAŃSK, pinie, 41-46-93
znańska, 51-87-11

Za darmo pierwszych pięć słów
w ogłoszeniach drobnych **

szystk

GDAŃSK, 35-44-53

kojowe, 53-85-40

|

GARAŻ murowany, Sopot, Po-

POSIADAM samochód osobowy
Peugeot 405 Kombi + wolny
R oczekuję propozycji, 42-

GDAŃSK: nowy, 200 m kw. (biu%ra, gabinety)- 46-12-91- Lege Ar-

czteropokojowe, 52-42-34

46-04-88

0.
- o
GDYNIA Chyła agosto: "GDAŃSKI + 2 połjowel 5
GDAŃSK: Morena, czteropokojo- Sklep, 21-88-86

_ - GDAŃSK= Jasień, trzypokojowe,

GDAŃSK: Wrzeszcz Góry, pię-

GDYNIA,

GOMASKI
1. 2-pabae, S
49.95

śChodkowski”-

TRÓJMIASTO, dom lub szereg,

DAŃSK
d
+ Wrzeszcz, centrum,
parter, 70 m kw, sklep, biuro,ga:
Dinet, kancelaria. Tel. 42-45-51
+

AUTOHOLOWANIE, 32-68-68
AUTOHOLOWANIE, 41-24-30

GDAŃSK. Gdynia- Sopot, 21-63-13, 61-12-65

GDYNIA- Działki Leśne,
trzypokojowe, 53-85-40

skosy, 2 pokoje, strychowe

GDAŃSKI 1-, 2., 3-pokojowa! _ GDAŃSK- Żabianka, -pokojo-

ZACHODNIE, 0-90-52-48-50

AUTOHAKI, 39-40-28

dzoziemcowi, 51-51-68

TRÓJMIASTO, 52-42-34

56-04

lec” 61-21-00, 61-26-77

SAMOCHODÓW, 0602217316

GDAŃSK, komfortowe, duże cu-

GDYNIA, trzypokojowe, Domena, 20-83-01

GDYNIA- Orłowo, pas nadmorski, 29-79-27

fort, ulga, tel. 0-90/50-

«Dobrowolski- Trybu-

PTHM Auto Plus, 45-52-15

AUTOHOLOWANIE, 71-45-55
AUTOHOLOWANIE, składaki,
29-16-04

GDAŃSK, komfortowe, 24-56-61

GDYNIA,
Sopot, 64-65-33

GDAŃSK- Wrzeszcz, 50 m kw. +

M-4, srt

BOJANO, Mosty, Rumia, Gdynia, - 53-09-28, 53-38-93 - - ve 44-1600

ELBLĄf 00, ki. 2.5558

dowanie, 22-11-10

GDAŃSKI! 1-, 2-, 3-pokojowe!
53-38-93, 53-09-28Trójmiasto! _ *Natych:
miast!- Hanna!- Kołobrzeska 42E (falowiec- parter)
(10.00-20.00)

"Forum" 29-72-70

WEJHEROWO, , Gdy Gdy- TRÓMIASTO,
okolice, Ś30088 we 51.3745
nia, mieszkania, kom. | TROMASTO, wasze | mó isrO widno

PROBE
po 17.00

611-558

SOPOT- centrum, atrakcyjne,
jednopokojowe, "Michalak" 5153-04

TCZEW, M-3, nowe, 54 m kw.,
1.100 zł/ m kw., tel. 069-33-8489

85 tys. zł Kancelaria Ku-

.000, Wyczółkowskiego

kid

GDYNIA, Pas Nadmorski, Orłowo, Radow Włzoścze biekeyni

SOPOT- Górny, 71 m kw, okazyjna cena, 51-26-48, 50-39-12

GDAŃSK: Wrzeszcz, 116 mkw,

z

SOPOT, trzypokojowe, atrakcyj-

ne, 21-84-94

ga, SOND, tALAŻSA,

LAWETY, 47-97-21

GDAŃSK, Gdynia, atrakcyjne!

GDYNIA, okolice, 20-81-56

GDYNIA, okolice, atrakcyjny,
dwurodzinny, 21-63-13

tele-

fon, 22-14-59

metry wolno stojący, | 83-33-23

WEJHEROWO, okice, dział,

(60), trzypokojowe,

OSOBOWE, 64-68-64

GDAŃSK, 57-65-59

GDYNIA; 1-pokojowe, 2-pokojowe, 24-37-30

TRÓJMIASTO, właściciele
bezprowizyjnie, 611-320, 204203

GDYNIA, dwutrzypokojowe, garaż, atrakcyjne, 21-63-13

GDAŃSK: Śródmieście, 70 m,

budowlana, 61-39-96

11-53

GDYNIA- Karwiny, dwupokojowe, 50 m kw, IVIV, tel. 31-24-37
po 17.00

GDAŃSK: Suchanino, kawalerka, 50-46-13

WEJHEROWO, okolice, działka

GDYNIA, 1-, 2, 3-pokojowe,20-

GDYNIA, dwupokojowe, 20-4337

GDAŃSK- Suchanino, jednopokojowe, 45.000,-, 52-42-34

R

jowe, dwupokojowe, 52-42-34

hipoteczne, nowe, 33-60-42

ter, 59 m, 35-19-97

STRASZYN, dwupokoleniowy,
a

18 Wiktoria”

GDYNIA- Śródmieście, 2-pokojowe, garaż, 29-79-27

GDAŃSK-

SOPOT, duzy, solidny dom, 5181-13, 26-31-19

we, dwupokojowe, 52-42-34

jowe, okazyjnie, 52-42-34

obok lasu, 45,5 m kw, tel., loggia
4/ 4, po generalnym remoncie,
cena 1700 zł/ m kw Kancelaria *0. Koprowski
i Wspólnicy” Sopot, Kościuszki 61, tel. 50-26-80, 50-4227128

PRUSZCZ, segment, komfortowy, 41-90-31

GDAŃSK- Zaspa, jednopokojo-

35-87-66

GDYNIA, okolice- pilnie! 23-73-

m kw, II/ X, telefon, zabudowy,
96 tys. zł do negocjacji. Kancelaria "Koprowski
i Wspólnicy” Sopot, Kościuszki 61, 50-26-80, 50-44-26/
27

LAWETA, 21-63-93

DOSTAWCZE, osobowe, 0602218-777

GDAŃSK w okolicy do 10 km,

GDYNIA- Grabówek, jednopoko

GDAŃSK: Morena, 4 pokoje, 74

DOSTAWCZE, 47-99-24

OSOBOWE, 24-06-67

RUMIA- busy, 712-741

"Skłucki
i Wspólnicy”, 35-90-37

1/X, telefon, Kancelaria Tekieli,
53-86-84
"Apeks", 46-08-47

GDYNIA- Kaczeniec, 1/2 bliźnia29

BIESZKOWICE, 1.400 m.
budowlana, 5,5 ha rolnicza,
Grottgera- budowlana 373
m, Pogórze- 731 m, budowla-

kojowe, 52-42-34

GDYNIA- Grabówek, 2-pokojowe, (40), 20-03-71

LAWETY przyczepy, 52-80-72

GDAŃSK- Starówka- pilnie,

GDYNIA- Dąbrowa od 30.m kw,
atrakcyjna cena, Comax, 21-9482

we, nowe, z ogrodkiem- 46-0894, "Argent"

DOSTAWCZE, osobowe, przyczepy, 41-33-45

ERUCHOMOŚCI[OM

(B

Ciebie...

BOSZ, 23-62-68, kom. 0-602235-704, Polonezy Caro, Peugeot 605

- oferta ważna do 31.01.97, tylko dla osób prywatnych

ABA, 39-28-95

AS 090-503-696

R-7752

AAA osobowe, 453-890

w sob. 9.00-14.00; Elbłgg, Łączności 3, pon. - pt. 8.00-16.00;

BRAMY garażowe zwijane, rolety
antywłamaniowe, *Rolux" 359119, 359-121

ALKĆ

ze
"ŚJ

kiedy?

AE

DZISIAJ W GODZ. 8.00-10.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU I W GDYNI (ul. Władysława IV 17) OGŁOSZENIA DROBNE NA ŚRODĘ BEZ DOPŁATY; W GODZ. 10.00-14.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU I W GODZ. 10.00-13.00
IV 17) - Z DOPŁATĄ (EKSPRESY). OD GODZ. 8.00 WE WSZYSTKICH BIURACH OGŁOSZEŃ - NA CZWARTEK BEZ DOPŁATY
W BIURZE OGŁOSZEŃ I W GDYNI(ul. Władysława

za ile:

Str, 12

Wszystkie

DRZWI, 46-31-96
DRZWI,
52-31-88.
Gwarancja.

WEG

pięć dla Ciebie...

ŻALUZJE pionowe, poziome, rolety, markizy, okna PCV.

ROLETY tekstylne, żaluzje

poziome, pionowe, rolety antyw-

GLAZURNICTWO, 39-44-98
GLAZURNICTWO, malowanie,

łamaniowe, 57-70-12, 51-02-60
(9.00- 16.00)

Producent "Aga", Oliwa, Kaprów
17A, 52-45-22, 61-12-62

remonty, 23-52-42

pres

WSTAWIANIE okien, tel. 31-9921

ŻALUZJE pionowe, rolety

GLAZURNICTWO, remonty, re-

DRZWI, 56-05-88. Gwarancja, VAT

ŻALUZJE, 24-35-66

DRZWI, 53-74-37. Eks-

DRZWI, drewniane, zbrojone,
46-93-46
DRZWI, producent, 56-46-85
DRZWI, zamki- Atesty, drzwi
harmonijkowe, kamisze, 41-4592, Politechniczna 9

OKNA PCV, aluminium, rolety,
folie antywłamaniowe, przeciwsłoneczne. 'Janex”, 51-60-22

OKNA PCV, atrakcyjne raty, 3145-71

ŻALUZJE, 31-66-66

KAFELKI, hydraulika, płyty gipsowe, szpachlowanie, malowanie, panele, podłogi szwedzkie,

ŻALUZJE producent tel. 32-0610, 56-01-95, 51-66-70

ŻALUZJE, 48-75-17
ŻALUZJE, 50-42-72 Sopot

remonty, solidnie, 82-25-58

ŻALUZJE
tanio, 43-46-49

ŻALUZJE, 56-13-57, SunStop- Detal. Hurt. Montaż

KAFELKOWANIE, 20-3374

ŻALUZJE, 61-48-88, role-

KAFELKOWANIE, 29-32-95

ty, producent Urbaniak, Gdynia,

SIDING amerykański, orginalny,
gwarancja 50 lat, wymagane ate-

Słupecka 21 (od Warszawskiej),
Gdańsk, 32-29-04

ŻALUZJE, producent 'Hanles”, Gdynia, Wielkopolska 209,

sty, ceny już od 14,50. Sprzedaż,

KAFELKOWANIE, 33-03-37

tyczna 12a, 41-96-77 wieczorem

KAFELKOWANIE, 43-53-76
KAFELKOWANIE, hydrauliczne,

ŻALUZJE Alucolor poziome,
pionowe, plisse, rolety, kamisze.
Gdańsk, 43-09-35, Gdynia,
61-23-09

ROLETY, markizy, żaluzje,

ŻALUZJE pionowe, pozio-

okna POV, Gdynia, Warszawska

me, producent "Marlux", 56-46-

ogólnobudowlane, solidnie, 57-48-64

FACHOWO, 33-01-42 po 18.00
GLAZURA, terakota, hydrauliczne, 25-33-07

85

Wszystkie

KAFELKOWANIE, hydrauliczne,
remonty, 29-21-16
KAFELKOWANIE, hydraulika,
36-12-39

GLAZURA 569-842, solidnie

**Oferta ważna do 31.01.97
ALARMY, hurtownia,
TV przemysłowa, domo-

KAFELKOWANIE, profesjonal

HYDRAULICZNO- gazowe, 3298-56

41-51-79

fony, Proton, usługi, 5220-28; 52-20-29

KAFELKOWANIE, sufity i Ściany
gipsowe, instalacje i inne prace
wykończeniowe w/g życzenia
zleceniodawcy, doradztwo i rachunki. Wykonuje firma z praktyką zagraniczną 'Piktor", tel. 8316-53 po 19.00

31-17-24

KAFELKOWANIE- hydraulika,
53-39-77

42-90-10

BALKONY, kraty, 25-23-97, 6542-01

BALKONY, kraty, 41-12-44

32-86-97

SOLIDNIE, 53-94-42

DOMOFONY, naprawa, 53-08-

cent, niskie ceny, Gdynia, Partyzantów35, 21-92-90

43-59-26
ELEKRTOINSTALACJE, 20-5104

41-14-50

DOMOFONY najnowszej gene-

HYDRAULICZNE, 23-04-39
HYDRAULICZNE, elektryczne,
23-04-02

ELEKTROINSTALACJE- Vat,
48-74-27

42-90-10

HYDRAULICZNE- gazowe, 5309-27

ELEKTROINSTALATORSTWOpomiary, 42-53-44; 0602-24-66

pięć dla Ciebie...

alarmy, pogoto-

LĄ

DRZWI, 56-46-05
DRZWI antywłamaniowe, drewniane, 22-19-82
DRZWI antywłamaniowe, drewniane, zbrojone, 46-93-46
DRZWI antywłamaniowe, harmonijkowe, 31-60-48, Piwna
19/21. Raty

CZYSZCZENIE, trzepanie, 5685-19

REMONTY, wyposażenie
wnętrz, 0602-226-436
REMONTY - sklepy, biura, miesz-

CZYSZCZENIE dywanów (Vat)
47-81-90
CZYSZCZENIE dywanów najia

kania, strychy, 51-26-48

niej! 45-38-36

sprzedaż, montaż okien PCV, tel.

IEZOEANA NNW

29-50-31

DEZYNSEKCJA, deraty-

REMONTY mieszkań, 45.3638

ADAPTACJE, remonty, prace
wykończeniowe, agencja remon-

Zaca. Gwarancja! 51-91-53

REMONTY mieszkań, kafeko- _ DEZYNSEKCJA, deraty-

towa, 29-01-07

wanie, hydraulika, 73-33-63

zacja. VAT. 51-87-59

BUDOWY, remonty, gipsy, gla-

LAMPY halogenowe z czujnikiem- 51-72-38

zura, ocieplenie- tanio, 21-80-21

WANIEN- odnawianie, 24-25-53

wew. 300; 20-42-97

ROLETY, antywłamaniowe,
producent, 61-48-88 Gdynia,
Słupecka 21, Gdańsk, 32-29-04

GARAŻE blaszane, bramy, 76-

PRZEKŁADANIE, układanie, cyklinowanie podłogi, parkietu,
ZaM, 31-87-20

06-10, 56-41-25

CZYSZCZENIE, 22-62-20

INSTALACJE centralnego odkurzania, 390-881

ROLETY antywłamaniowe,
"Rolux" 359-119, 359-121

CZYSZCZENIE, 23-57-53

ROLETY antywłamaniowe, bramy, 76-06-10, 56-41-25

REMONTY, pełny zakres
usług budowlanych, adaptacje
pomieszczeń, wykończenia, instalacje, 47-99-35

ZABUDOWY balkonów- ciepłe
POV-51-72-38

TAPICERKA, drzwi, 46-31-96

CZYSZCZENIE, 32-81-65

izolacji powietrznej styropianem,
Leźno tel. (058)81-74-97

ROLETY montowane jako antyw-

STOLARSKIE, 29-47-30.

CZYSZCZENIE, 23-88-59

OCIEPLANIE domów metodą
nadmuchową przez wypełnianie

łamaniowe- 51-72-38

ALARMY, 35-47-75; 0-602-2401-98

REMONTY, wykończenia, 21-8021 wew. 300

REMONTY budowlane, dachy,

ADAPTACJE, budowy, 21-80-21
wew. 300, po 18.00 20-42-97

racji, 61-18-52

ALARMY, 53-08-25

wie, 21-41-46

:

DOMOFONY- 41-66-40

GAZOWNICZE- hydrauliczne,
33-48-20

HYDRAULICZNEmiedź,
ogólnobudowlane solidnie, 57-48-64

25

GAZOWE (naprawy), grzewcze,

ELEKTROINSTALACJE, 46-629

DRZWI metalowe, drewniane.
Raty. 31-34-48; 51-34-18

KRATY, zabudowy balkonów,
76-06-10, 56-41-25

24-00-90

CZUJNIKI gazu- produ-

DRZWI Gerda antywiamaniowe, 41-13-76

KRATY, drzwi, 32-45-57

DOMOFONY, 71-36-66

ABA- Gaz, naprawa, konserwacja, montaż pieców, junkersów,
kuchenek, 25-31-49

ZAMKI Gerda i inne atestowane,
montaż, autoryzowany servis,
Lares Gdynia, Świętojańska 98,
20-16-67

DRZWI drewniane, antywłamaniowe, 25-47-95

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

DOMOFONY, 42-94-74

twa, 24-17-94

42-50-49

**

*oferta dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne we wszystkich branżach

POMIARY, instalacje, "Lema",
53-07-71 w 46; 090-53-80-30

KAFELKOWANIE, 32-58-68

22-12-82, 29-38-99

pleksowa obsługa, Okno- System- producent, telfax. 61-56-95,
tel. 61-12-91

18, 61-12-62, 52-45-22

KAFELKI, hydraulika, 41-89-30

w ogłoszeniach drobnych

HYDRAULICZNE nowoczesne,
tradycyjne, Vat, 32-59-02

nie, 41-74-35

ferencje, 23-89-04, 29-24-32

antywłamaniowe, oferuje produ:
cent Deko- System,
Gdańsk, Polanki 110, 52-37-36

KAFELKOWANIE, hydraulika, remonty, 61-37-72

"Za darmo pierwszych pięć słów

TAPICERSKIE, 41-73-34

CZYSZCZENIE, 41-32-01
CZYSZCZENIE, 57-65-46

CZYSZCZENIE, tel. 32-01-23,
46-93-64

SAUNY, 48-73-31

**

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych

IZATDC]

*oferta dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne we wszystkich branżach
**Oferta ważna do 31.01.97

©

KOMPUTEROWE- programy
biurowe, 41-80-21 wew. 328

BIURO, 530-126
BIURO rachunkowe "AudytorKomp”, 460-116

KOSMETYCZNY, masaż klasyczny i leczniczy, księgowość

BIURO rachunkowe, doradztwo,
45-15-74

i rozchodów, pedagogiczne, kie-

rowców wózków, palaczy Co, inne przygotowujące do egzami-

i Wyceny Nieruchomości

"Profit, 460-311

AGENT celny; księgowość I, Il
stopień; komputerowe; prawo
pracy; ZUS, BHP, PPOŻ.
Centrum Wiedzy” 2190-66, 24-30-37
zyk

xcel, maszynopisania, księgowości, 45-47-50, 41-49-19, 41-0306

FERYJNY, dwutygodniowy
kurs kat. B, rozpoczęcie 25
stycznia, 41-36-76, Wrzeszcz,
CHrobrego 79A

KOMPUTEROWE- Dom Technika, 31-28-61

SERWANTKA przedwojenna,
09zł, 23-46-07

SUKNIA ślubna, nowa, (058)5102-82

BAGAŻNIK narciarski, pojemnik,
32-42-53

USŁUGI rachunkowe, tel. 41-4596, 42-04-66

BOKSERKI, szczenięta, Gdańsk,

ul. Polska 8

BULTERIERA, białego, Malbork
(055) 72-73-50

ogłasza nieograniczony ustny przetarg

ODDK zaprasza na kursy sa:
modzielnych księgo:

ia) tel 72-51-53

CHOW- chow, szczenięta, rodo-

DŁUGI- odzysk, 374-456, 374521

USZCZELKI okien:
ne, drzwiowe, 4163-95, 0601-61-11-

MASZYNOPISANIE komputero
MEBLOŚCIANKĘ Bonanza Nevada, 21-44-03, 61-39-30

WIZYTÓWKI magnetyczne, 12

we, 54-41-59

DETEKTYWISTYCZNE, 374-311

MUZYCZNE, 57-28-31

DETEKTYWISTYCZNE, 45-12-

NARTY, buty, łyżwy, 56-54-74

sztuk, 72-51-53

ANTENA, 35-74-32 satelitarne

48-73-31

dla

na sprzedaż artykułów
pochodzenia zagranicznego:

BULTERIERY, Malbork, 0-55 7273-50

DŁUGI- odzysk, 374-216, 37447

PIANINA, fortepiany- kupujemy; 41-52-40

Wszzystkie

Biskupia11/1

WOGOWE, tel. 22-20-80

DOBERMANY rodowodowe, „Gdynia (058)20-52-79 wieczo-

41-12-36, 41-12-31 wew. 312,
318, 44-40-12

REKLAMÓWKI magnetyczne (fo-

Urząd Celny w Gdyni

BOKSERKI, 23-46-07

rzeczoznawcy,
tel. 248-024, 649-

-

"TŁUMACZENIA Gdynia, Starowiejska 26, 20-50-72,
Gdańsk, 44-16-05

DRZWI harmonijkowe;

PCV,

41-63-95,

0601-61-11-91
FOTEL do spania, czerwony, 2183-72

GSM Nokia 2110, tei. 64-14-58

ny Instruktor Pracy. Informacje:
31-54-61; 31-99-71

JAMNIKI długowłose, miniaturo-

PRACA w księgowości
po bez-

we, raty, 51-03-53

płatnym przeszkoleniu. Gdańsk,
ul. Wałowa 19, budynek PPKS,
31-62-76 w. 51

JAMNIKI szorstkowłose, Sopot,
Niepodległości 829/3

PRAWO Jazdy, "Emhador", 5301-80, 52-23-05

KALENDARZ
sób przywracania zdrowia odży:
wianiem, Gdynia 0-58/61-44-59
(12.00- 15.00)

magnetyczny

1997, tel. 72-51-53

KOMPLET wypoczynkowy, nierozkładany, używany, 32-94-29

KOŻUSZEK męski, 200 PLN, 24-

BIURA rachunkowe "Fal-Max",

pełny zakres, Rzęsna 3, 35-8935 w. 373, Cieszyuńskiego
38/5A, 32-78-00 w. 105

35-66
ZAMKI, 090-538-170

2) Tkanina bawełniano-poliestrowa
3) Zamki błyskawiczne 18 cm

- 1.095.000 szt. - 53 440zł

4) Koraliki z tw. sztucz. a 1 Ibs
5) Nici kolorowe a 50 yardów

-

1000 op. 9000 tuz. -

7510zł
6150zł

-

15000szt.1szt. -

130zł
480zł

6) Rozgałęźniki do telewizji kablowej

1) Przepusty kablowe z poliprop.
8) Broń myśliwska śrutowa

9) Broń myśliwska - sztucer

_ - _ 4T5Qszt.;

1szt.-

670zł

800zł

Uwaga
do pozycji 8 i 9:
* Nabywca musi posiadać koncesję na obrót bronią lub pozwolenie
na zakup broni.

21-88-86

20-61-53
KOMPUTEROWE, wielotematyczne, 21-80-21

0-601-22-20-75, 21-44-03

LEASING, wnioski kredytowe,
(055)-32-67-45

58-82

DUET- kurs kat. B”. Uno- Ferie, 41-96-20; 31-34-96

ROTTWELERY rodowodowe,
25-43-47

KSIĘGI podatkowe, 435-922

BCI- Profesjonalna
Szkoła Se- kretarek, renomowane kursy

GREDO- Kursy prawa jazdy,
wszystkie kategorie, 32-32-18

dam, 72-51-53

KURSY: operatorów sztaplarek

materiałydr Roman Nilidziński,

puterowy, CorelDraw, WordE-

odbiór- luty, 51-02-82

APARAT elektrokardiogram E20, 51-87-11

ODDK- kt
pośrednictwo pracy
prowadzi kursy: agentów celnych, kasjerów walutowych,
oraz Studium Doradztwa Podatkowego, BHP; 4112-36, 41-12-31 wew. 312, 313,
44-40-12

SPRZĘT malarski (zachodni),
33-03-37

ZLEWOZMYWAKI (2), 2-komo-

SZKŁO szklarniowe, Gdynia, 2225-74

Towary można oglądać w magazynie *H”, w Gdyni, ul. Polska 17,
3 piętro, w dniach 14, 15, 16 bm., w godz. 8.00-12.00, tel. 21-50-06 i 21-57-03.
Przetarg odbędzie się w Referacie Likwidacyjnym Urzędu Celnego
w Gdyni, ul. Polska 17, dnia 17.01.br. o godz. 10.00.
Cena wywołania stanowi 75% wartości szacunkowej.
- Wadium w wysokości 10% wartości szacunkowej należy wpłacić
w dniu i miejscu przetargu w godz. 8.00-10.00.
Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte
zostaną zwrócone bezpośrednio po przetargu.
"Nabywca zobowiązany jest uiścić przynajmniej cenę wywołania natychmiast po udzieleniu przybicia, pozostałą kwotę należy wpłacić do
godz. 12.00 dnia następnego.
II termin przetargu towarów nie sprzedanych odbędzie się po zebraniu wadiów w tym samym dniu i miejscu po zakończeniu I przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w całości lub części bez po-

KSIĘGOZBIÓR duży, 24.3566 || dania przyczyn.
GWTREEZKO

WARE

-

2002283/A/492

LS

|

Pierwszych pięć słów w ogłoszeniach dr obnych*

|

* . oferta ważna do 31.01.97, tylko dla osób prywatnych

AGENT Celny, Studium Obrotu

ROTTWEILERY, rodowodowe,

KREDYTY bankowe, faktoring,

0-601/61-12-34

SOLARIA, 46-27-16

PIEC gazowy co, Elbląg, 32-7653

wego, Żabianka, Subisława 22,
57-94-55, 57-94-45

niem, i iteraturą, 21-83-72

SOLARIA, 21-76-63

WIECZOR
"4

A LolĘd=><=
R-7752

18-76

OWCZARKI niemieckie, rodowodowe, raty, 511-353
PARKIETY u producenta na Polskę, tel. (017)575-244

ROTTWEILERY, rodowodowe,
(069) 162-14-94

AMIGA 500, z oprzyrządowa-

ABC agenta celnego, Studium
Wyceny Nieruchomości "Rotex",
ABC komputera, 61-23-00, 20-

12

PIEC fiński
do sauny, 51-87-11

BIURO rachunkowe, doradztwo,
Zaspa, tel. 090-537-328

Zakład Doskonalenia Zawodo-

31-68-41, 46-33-88, 47-87-97

AKCESORIA: kserokopiarki, faxy, nowe, używane, gwarancja. Salon sprzedaży, 51-51-

MASZYNY stolarskie: oklejarka
wąskich płaszczyzn, suszarnia
komorowa, prasa elektryczna,
wiertarko- szlifierka, szlifierka taśmowa, grubościówka, frezarka,
dłutarka łańcuszkowa. Tel. do
16.00 32-35-00

WARE

Zaznacz krzyżykiem rubrykę i podrubrykę, w której ma ukazać się
ogłoszenie:
PRACA
[_] Szukam pracy

ło dateb prywata!
Ro

Kupon na ogłoszenie drobne

(nie prowadzących działalności gospodarczej)

AUTO-MOTO
[| Samochód sprzedam

Pierwsze 5 słów za darmo!
(Treść ogłoszenia maximum 30 słów)
—.

ogłoszenie drobne ukazało się w „Dzienniku Bał-

[_] Samochód (marki) kupię
[_] Części zamienne
[_]
[_|
[_]
[_|
[_|
[_]
[_]
[_]
[_]

e na poczcie

banku
ednym z naszych biur ogłoszeń:

"Gda
ńsk, Targ Drzewny 3/7
S ot, ul. Kościuszki 61

Gdyn ia, ul. Władysława IV 17
Gdynia, ul. Świętojańska 141 b

Kupon bez załączonego

Nasz adres: "Prasa Bałtycka” Sp. z o.o., Biuro Ogłoszeń,
80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. fax: 46-35-68 lub 35-4869.
Nasz nr konta bankowego:
BRE SA o/Gdańsk 11401065-00-3

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: Giza:

Nieruchomości-lokale
Działki, grunty sprzedam
Dom sprzedam
Mieszkanie sprzedam
Lokal biur.-usług. sprzedam
Garaż sprzedam
Inna nieruchomość sprzedam
Działki, grunty kupię
Dom kupię
W

Nie

14807-PLNCURRO 1-53

Biznes

__| Sprzedaż
Kupno
Sprzęt elektr.-elektron.
Sprzęt gosp. dom. sprzedam
Audiovideo sprzedam
[| Nauka
Korepetycje
Zguby
[| Matrymonialne
mn

o

TPK

RYS,

zapomnij

gy e,

Proszę o opublikowanie
ogłoszenia drobnego
(zaznacz
krzyżykiem ddkiówiednią tusojie):
Ao

w dzień zwykły (poniedziałek, wtorek, środę, czwartek

dowodu wpłaty nie jest waż-

ny.

ROZMAITOŚCI

NIERUCHOMOŚCI-DOM

Pieniądze za kolejne slowa można wpłacić:

Pruszcz Gd., ul. Tysiąclecia 8
Tczew, ul. 1 Maja 4
Starogard Gd., ul. Basztowa 3
Elbląg, ul. Łączności 3
Biuro
łoszeń zastrzega sobie prawo do klasyfikacji, poprawy
treści lub nieopublikowania nadesłanego ogłoszenia zgodnie
iązującym Regulaminem przyjmowania reklam i ogłoszeń.
z

[|] Lokal biur.-usług. odnajmę
[ | Garaż odnajmę

[_] Inny pojazd sprzedam
[_] Mieszkanie poszukuję
[_ | Samochód kupięod 5 do 10tys. zł [_ | Lokal biur.-usług. poszukuję
[_] Samochód kupię powyżej 10 tys. zł | __ | Mieszkanie zamienię

tyckim” należy:
1. Wyciąć kupon z gazety.
2. Wypełnić kupon.
3. Przynieść, wysłać pocztą lub faxem
wypełniony kupon na nasz adres.
Jeżeli treść ogłoszenia zawiera więcej niż 5 słów, opłać
kolejne słowa.

ew

[] Mieszkanie kupię
" [[] Dom odnajmę
[_] Mieszkanie odnajmę

[_]

(cena za jedno kolejne słowo od szóstego
z VAT-em - 1 zł)
wpiątek (cena za jedno kolejne słowo od szóstego
z VAT-em - 2 zł)

UWAGA: za słowo uważa si
z lub jego skrót, literę lub liczbę stanowiącą
pojęcie
samo w sobie, grupę liter lub kb: ta nowiących jedno pojęcie i numer telefonu. ku

Gdańsk, tel/ex 31-80-62, 46-35-68, tel. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, fax
w. 213, 214
w pon. w godz.
8. 00-20.00, wt-pt 8.00-18,00, soboty 9.00-15,00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, telfax 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00, tel. fax 20-89-17,
8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Sopot, tel. 51-54-55
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
FM
R

Sy

)

DZISIAJ
W GODZ. 8.00-10.00
W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKUI W GDYNI(ul. Władysława IV 17) OGŁOSZENIA
DROBNE NA ŚRODĘ
BEZ DOPŁATY; W GODZ. 10.00-14.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU I W GODZ. 10.00-13.00
WBIURZE OGŁOSZEŃ I W GDYNI(ul. Władysława
IV 17) - Z DOPŁATĄ (EKSPRESY). OD GODZ. 8.00 WE WSZYSTKICH BIURACH OGŁOSZEŃ - NA CZWARTEK
BEZ DOPŁATY
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Wszystkie

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych **

<BIZTNACI

pięć dla Ciebie...

*Oferta dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne we wszystkich branżach
**Oferta ważna do 31.01.97

SPRZĄTANIE wnętrz, 51-91-53
WRÓŻENIE- Tarot. Astrolog, 5140-51, 36-16-55
WRÓŻKA, 23-66-25

WRÓŻKA- prognozy, pary,
20-44-95

ZESPOŁY muzyczne, videofilmowanie, 43-21-40

VIDEOFILMOWANIE, 0-90-539-19
AGD, lodówki, 33-61-61
CHŁODNICTWO, lodówki,
52-16-53

LODÓWKI, 24-88-70, usługi domowe

VIDEOFILMOWANIE, 43-49-28
VIDEOFILMOWANIE, 78-56-59

AIWA, Axion, Neptun, Jo-

VIDEOFILMOWANIE- 31-41-48

wisz, inne, dojazd bezpłatny, 31-

88-63, 41-38-66, 51-30-45

ABY naprawić; video, TV, Kamery, Radiomagnetofony, Compak:
ty, Wrzeszcz, Grunwaldzka 132
(przy Jesionowej), 41-35-31,
sklep elektryczny: elektronika

LODÓWKI, 32-07-75
LODÓWKI, 41-25-98

ANTENA, 61-33-47, satelitarne,
RTV

LODÓWKI, 51-84-61. Gwarancja

ANTENY, 20-49-98

LODÓWKI, 56-23-74

ANTENY, 20-51-04

LODÓWKI, zamrażarki, 22-10-

ANTENY, 47-75-49

29, 33-70-33, dojazd bezpłatny
PRALKI, 20-19-64

ANTYKI, brylanty, złoto, samo-

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

chody, RTV, Sopot, Haffnera
24/1, 51-47-12, 0-90-524-839
samochody,

RTV, złoto, Gdańsk, Kołobrzeska
30F, 53-04-68
LOMBARD- komis RTV, samochody, komputery, Sopot,
Podjazd 7, 50-39-49

MAŁE pożyczki
pod zastaw, 202221

PRALKI, 41-97-74

PRALKI, 53-13-60

PRALKI, 56-20-21

POGOTOWIE RTV- Video, 3543-43

PRALKI, 56-61-11

SANYO,

międzynarodowych. Wczasy.

89-51, 37-45-58, 37-45-43
A. *Autocentrala” 356225; 374-664; od 1990. Prze-

AUDIOVIDEO- RTV- elektronarzędzia nowe- używane- rat y,
63-44-52

TELENAPRAWA, 41-72-72, dojezd bezpłatny
TELENAPRAWA, przestrajanie,
29-02-33
TELEWIZYJNE, 21-90-76"
TELEWIZYJNE, 23-74-78

| inne miasta

mikrobusami i autokarami. Do

Niemiec zniżka 10 zł. Wynajem
12, tl. 51-04-44

M Miasta Gdańska. |

LEKARZ med. Lech Balt- speejalista urolog- Prywatny Gabinet

Urologiczny, Gdynia, ul. Wója

Radtkego 42, wyjazdowa pomoc

urologiczna, tel. kom. 0-601-6117-94

Gdańsk, Powroźnicza 19/20, 3111-49

INTERNISTA, wizyty, 5342-59

KLINIKA Collagena w Gdyni, ofetuje natychmiastową likwidację
zmarszczek, 275-276

LEKARZ Domowy Internista. EKG, esperal, pediatra, neurolog, 31-89-

pia, 71-16-31

GEOGRAFIA, historia, matematyka, WOS- STUDIA, kursy
przygotowawcze- "Wiedza”, 3246-89

PEDIATRA - wizyty, 47-99-83

NEUROLOG: Niżnikiewicz, gabinet, Szczecińska
32, wizyty, 5612-49

SPECJALISTA internista- WyEKG, tel. 48-71-58

PSYCHIATRA, 51-97-64.

AA Alkmedyk, leczenie

poalkoholowe, esperal, 31-89-53, 21-9910, 20-68-16

ZIMOWY wypoczynek, Austria,
Francja, Czechy, "Holidays", 4127-61

AALKMED 51-97-64, 090-

20-70-31 Wczasy krajowe, za-

ALERGIA! Bicom! Testy,

graniczne oferuje Pegrotour

52-45-15. Stefanowicz. odtruwaniee
poalkoholowe,

odczulanie, leczenie schorzeń,
Monadith, Gdańsk- Arkoń-

Esperal

ska 54; 56-13-60, Gdynia- Abrahama 11; 0601-222-114

ABSTYNENT- leczenie
poalkoholowe 35-71-91

ALERGIA! Bicomem, testy,

ACHILLES, odtruwanie poalkoholowe, 53-69-86, 33-17-73,

odczulanie, leczenie, Gdynia, 2094-61
ALERGIA! testy, odczulanie.
Terapie biorezonansowe aparatem Bicom. Gdańsk, 41-68-26,

CAŁODOBOWO, Trójmiasto, ła-

MATEMATYKA, 32-94-29

PG unieważnia legit. studencką
nr. 62048, na nazwisko Tadeusz
Muszyński

MATEMATYKA, 46-51-46

SKRADZIONO. Cinquecento

MATEMATYKA, 47-96-40

groda, tel. 56-52-86

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

MATEMATYKA, 54-15-75

PRYWATNA Clinica MedicaGdynia: operacje, leczenie, diagnostyka, 270-194, 270-198

MATEMATYKA, wykładowca
akademicki, 50-22-03

GNB 98-99, szary metalic. Na-

ZGINĄŁ piesek 'ratlerek". Zna-

ANGIELSKI, niemiecki, Dom
Technika, 31-28-61

TRANSPLANTACJA włosów, Intramed, 0-22 15-57-15

ANGIELSKI, niemiecki, szwedzKi, "Victoria" 20-85-03

GDAŃSK, al. Podwale Staromiejskie 71, Chirurg- Stomatolog
Agata Wilska, 35-79-69

młodzieży i dorosłych- Proficiency, Szkoła Języków Obcych. Sopot, Grottgera 6/8, tel.
51-70-67 (14.00- 19.00)

li Targowej Curodental 8-20
również niedziele, zachowawcza protetyka chirurgia ortodoncja paradontologia, 31-69-58
Centrum Stomatolo-

Elbląg, 34-76-28

pediatra, 9-46, 41-32-91

giczne Vis Dent, specjali-

GINEKOLOG, 41-19-85

CHIRURG Łącki, 31-25-26

POLSKI, 24-06-88
POLSKI angielski- korepetycje.
43-08-47

61-45-32, 0602-24-16-87

PŁYWANIE- bezpłatne nauczanie- Aquafit, 41-96-82

JAN

E

z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 11 stycznia 1997 r.
po długiej i ciężkiej chorobie zmarła nasza Siostra i Ciocia

R-137

SZOŁOCH
j

O czym zawiadamia Przyjaciół pogrążona w rozpaczy

|

Rodzina.

Msza św. za spokój Duszy Zmarłej Barbary
w kościele św. Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu
/ przy ul. Mickiewicza 11 o godz. 8.00, 15 stycznia 1997 r.

i
i

Ę 10019801/7/51

Pogrążeni w głębokim żalu i bólu
zawiadamiamy,
że w dniu 10 stycznia 1997 r.

ŻONY

Kochana Żona, Mama, Córka i Babcia

odeszła od nas na zawsze nasza
|

„PR

Zarząd i Pracownicy

zz głębokim żalem zawiadamiam,
że w dniu 10 stycznia 1997 r. zmarł

|

ŚRYp:

Msza św. odprawiona zostanie
15 stycznia 1997 r. o godz. 11.00

w kościele NMP Matki Kościoła

/ 1 św. Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskiej 148.
Pogrzeb odbędzie się o 12.30
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.

BLEWĄSKA

emerytowany oficer Marynarki Handlowej
Msza święta żałobna odprawiona zostanie w dniu
15 stycznia 1997 r. o godz. 11.00 w Katedrze Oliwskiej.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 12.30

Rada, Zarząd i Pracownicy
Banku.
Pogrążeni w głębokim żalu i smutku zawiadamiamy,
cznia 1997 r. zmarła nasza najukochańsza
ona, Mama, Teściowa i Babcia

że dnia 10

CIESIELSKI

Ś F p.

JANINA

MARCINIAK
z d. Kurzyńska

Msza św. odprawiona zostanie w kościele
pw. św. Maksymiliana Kolbe w Gdyni-Witominie dnia
15 stycznia 1997 r. o godz. 10.30.
Pogrzeb na cmentarzu Witomińskim o godz. 12.00.

Pogrążona w smutku Rodzina

10019782/164

BRILLOWSKIEGO

$.

ROMUALD

składają
Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy z PHZ "Baltona" SA.

F p.

MASIEWICZ

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia
15 stycznia 1997 r.
w kościele Najświętszej Marii Panny w Gdyni o godz. 9.30.
Wyprowadzenie na cmentarzu Witomino o godz. 11.00.

Pogrzeb odbędzie się 14 stycznia 1997 r.
o godz. 12.30 na cmentarzu Srebrzysko.

ża

Pogrążona w smutku |
Żona |

ZAPRA
DO NASZYCH
BIUR OGŁOSZEŃ:ó TO), Gdańsk,
SZANY
mać Targ Drzewny
a 3/7, pon.p godz. a8.00-20.00, wt. -pt.88.00 -18.00,
A add 9.00-15.00;
OGR St

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 9 stycznia 1997 r.
odeszła od nas Nasza Najukochańsza Mamusia,
Teściowa i Babcia

Pogrążona w bólu Rodzina

|
|

ŚY.M

ZOFIA SZAŁAŃSKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że po krótkiej i ciężkiej chorobie zaopatrzony sakramentami św. zmarł
w wieku 62 lat, w kapłaństwie 38 lat
proboszcz parafii Gowidlino

Mąż i Dzieci R

ks. STANISŁAW
KARCZYKOWSKI

a dnia 10 stycznia 1997 r.
odszedł od nas Nasz Najukochańszy Tatuś,
Teść i Dziadek

ś

WINCENTY

Pop.

Pogrzeb pod przewodnictwem
ks. Biskupa Diecezjalnego
Jana Bernarda Szlagi
odbędzie się w Gowidlinie w środę
15 stycznia 1997 r. o godz. 11.00.

SZAŁAŃSKI

Msza św. żałobna w intencji Zmarłych
odprawiona zostanie w dniu 15 stycznia 1997 r.
o godz. 10.30 w kościele pw. św. Andrzeja
Boboli w Gdańsku, ul. Mickiewicza 11.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia
o godz. 11.30
na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Pogrążeni w smutku z nadzieją

na zmartwychwstanie

Pogrążona w smutku.
. | 40019607n1545 Córka,

Zięć, Wnuczka,

Wnuczek

z u

ż

Ś 10019774/80

Dziekan i Kapłani Dekanatu
A PAROWICAIOJO. ;

Kokip i. 8.00-16.00;
0002 Gi Święta 1,141, pn.60 160, 8.00-16.00, Mda wa IV117, pon 8.00-18.00,
0DHAÓD w sob. 9.00-14.00; Ely Łcznśi
5, pon.-pt 8.00-16.00;

Kościuszki 61,

|

z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 10 stycznia 1997 r.
zmarł Nasz Kochany Tata, Dziadek, Pradziadek

z domu DĘBSKA

URSZULA
NOWAKOWSKA

aa. Gdańskich SA.
A.|

składają |

ji

Pogrążonej w smutku Rodzinie Zmarłego serdeczne
wyrazy współczucia :
składają
Dyrekcja i Współpracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Wejherowie.
Pogrzeb odbędzie się dnia 15 stycznia 1997 r.
o godz. 11.00 na cmentarzu Gdynia-Leszczynki.

ADOLFA

KOSZNIK

10019787/164

"Noże Koladae.
JACKOWI ZAWADZKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci
składa

ZYGMUNTA

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie Zmarłego

z d. POKRZYWNICKA

przeżywszy lat 99
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu
15 stycznia 1997 r. o godz. 10.00
w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa w Gdyni.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu Komunalnym Rumia-Janowo.
2002313/81/73
Pogrążona w smutku Rodzina

„Pp.

oddanego całym sercem pacjentom.

s Fó

ur. we Lwowie

OJCA

Straciliśmy wspaniałego Kolegę i Współpracownika,

w Gdańsku.

BARBARA

BERDARICH

10019586/14/09

Wyrazy głębokiego Wrółczuch
Dyrektorowi Banku Spółdzielczego
w Żukowie w związku z tragiczną śmiercią

6 WARMOWSKI

lekarz medycyny EDWARD

Śś.Tp.

PIETRULEWICZ

> 10019765/47/09

5

- Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 stycznia 1997 roku
odszedł od nas w wieku 65 lat

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego |
składają : :
Zarząd i Pracownicy "Hydrobudowy" SA /.

|
|

Kadr Centrali Banku Gdańskiego SA. :

PG.

10019756/1/51

Pogrzeb odbędzie się dnia 15 stycznia 1997 r.
o godz. 14.00 na cmentarzu Srebrzysko.

składają
- Dyrekcja i Pracownicy Narodowego Banku Polskiego
w Gdańsku.
: 10019822/11/55

na cmentarzu Witomino.

|

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 stycznia 1997 r.
zmarł nasz RY długoletni Pracownik

Rodzinie Zmarłej wyrazy współczucia

sodaja | |

Msza św. odbędzie się w kościele Przemienienia Pańskiego
—_ w Gdyni dnia 15 stycznia 1997 r. o godz. 11.00.
Pogrzeb w tym samym dniu po mszy świętej
na cmentarzu Gdynia Cisowa.
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu zgonu Męża
AGNIESZCE WARMOWSKIEJ
składają
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Przedsiębiorstwa PKS w Gdańsku.

lat 82
Msza św. odprawiona zostanie 15 stycznia 1997 r.
o godz. 8.00 w kościele oo. Pallotynów, ul. M. C. Skłodowskiej.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 14.00
na cmentarzu Łostowice.
© 10019830/81/09
Rodzina

Pogrzeb odbędzie się w dniu 14 stycznia 1997 r.
o godz. 13.00 na cmentarzu Katolickim w Sopocie.

iO

|

Koleżanki i Koledzy z Departamentu -

| Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz długoletni Pracownik
Ś.
p.

MARIA MAGDALENA
WALOCH

LEON

OMEN, 23-66-25

Pani TERESIE MAZUR
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

składają
Dziekan, Rada Wydziału i Pracownicy
Wydziału Elektroniki, „Telekomunikacji

'.

odeszła na zawsze nasza Ukochana Mama,
Teściowa, Babcia i Prababcia

NATALIA JASKÓŁKOWSKA.

BIURO Julia, 47-87-49, partnerskie, matrymonialne- zagraniczne. Najwięcej ofert!!!

OJCA

Z bólem zawiądamianik, że daja 13 stycznia 1997 r.

=!
-:

BIURO "Ania". Bal 18.01.97, 4675-11
BIURO Szansa”, zabawa01.02.1997, 56-96-24

ASTAR- angielski, niemiecki,

ści chirurgii, protetyki, 4192-96, 41-85-04

ZGUBIONO leg. studencką PG
Elektronika, Aleksnder Stankiewicz

MATURA- intensywne kursy stacjonarne oraz korespondencyjne:
Angielki, biologia, historia, matematyka, polski. Repetytorium
gratis! "Omnibus", Gdańsk- Oliwa, Słowiańska 24, 52-02-28

374-558

Prof. LUDWIKOWI SPIRALSKIEMU _
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

IŻ 10019587/2/19

SADOWSKI

lazcę proszę o wiadomość, tel.

31-02-92

ANGLIA- Superterie, 31-89-51,

GDAŃSK al. Zwycięstwa 43

ryngolog, internista,

..

AM Gdańsk unieważnia legitymację studencką nr 20066 Rut
Marcin
DNIA 28.12.96 skradziono
w Pucku białego Mercedesa 230
na niemieckich numerach, nr rej.
DO-AB 1055. Na znałazcę czeka
wysoka nagroda, 74-06-72

NORD Medica; USG, świadectwa zdrowia, 51-05-04

4

ACHILLES, wizyty, dzieci, dorośli, EKG, pielęgniarskie, 53-6986; 56-27-40; 33-17-73; 51-65-97

FLUENT, angielski,
niemiecki, wszystkie poziomy, FCE, CAE, TOEFL, ZDaF,
ZMP, zajęcia Wrzeszcz- "Conradinum”, Niedźwiednik. Zapisy na
nowy trymestr, poniedziałki, wtorki, środy, czwartki 15.00- 19.00,
Gdańsk, Fiszera 14, pok. 534,
41-51-78, 47-75-06

MATERAC QRS, bioenergotera-

53, 21-99-10, 20-68-16

%6

6 10019595/4/19

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 9 stycznia 1997 r.
zmarła nasza była Pracownica

ZYGMUNT

czesne aparaty, akcesoria, serwis, raty, wizyty domowe,

INTERNISTA, wizyty, 3511-91

PSYCHIATRA, psychoterapia,
51-37-78

Koledzy z Kliniki Pediatrii, Hematologii,
Onkologii i Endokrynologii, Kliniki Nefrologii
Dziecięcej i Kliniki Kardiologii Dziecięcej.

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie A
składają >
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Pionu Logistyki Centrali i
| 10019821/48/19
Banku Gdańskiego SA. +

WRaBO

APARATY słuchowe GEERS,
bezpłatne badania słuchu, nowo-

faktyczne, badania kierowców

Problemy alkoholowe.

składają

Msza święta żałobna odbędzie się w dniu 15 stycznia 1997 r.
i
o godz. 10.30 w kościele pw. św. Józefa przy ul. Gdańskiej
- wTczewie, po czym nastąpi wyprowadzenie Zwłok na cmentarz.

ż

EKG, internityczne
wizyty domowe- 31-9649, dr. Paszkiewicz, badania pro-

MATKI

Z głębśkim żalem ZaWIaŚRENANY, j
że dnia 11 stycznia 1997 r. zmarł nasz Kolega
6. fp.

JADWIGA

NARTY na Słowacji. Dojazd
z Gdańska. Wczasy i obóz. Niskie ceny. "Grotour", 31-93-31

Dr med. JOANNIE STEFANOWICZ
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu straty

składają ;
Dyrekcja oraz Współpracownicy Dyrekcji |

MIROSŁAW

IRYDOLOG- diagnoza, leczenie, tel. 52-12-67

Chopina 10, tel. 51-00-02, 51-18-

młodzieżowy obóz narciarski . ATRAKCYJNE zimowiskoSłowacja- bogaty program, in1660,-. Wczasy odchudzające
struktor- 15 dni- "Balticana" 51Jastrzębia Góra -445,-, Peru -Bo20-74
liwia 6.874,- Tunezja, Egipt,
Cypr, Teneryfa, inne. UbezpieFERIE, 333-954
czenia. Balt=Tour Sopot, Kościuszki 12, 51-64-44
FERIE Czechy, 11 dni pobytu,
BILETY lotnicze Balt-Tur S0620,- 61-23-00, 20-18-76, 61-33Dot, 51-64-44
5

w Niemczech, Europie -przewozy

DOMOWY internista, 41-42-75

LOGOPEDA, 53-24-14

ZIMOWISKA- Włochy, Parchowo, Poronin, Wdzydze Kiszewskie; Wczasy na Pojezierzu Kaszubskim oraz w górach; Kuligi
w Ostrzycach. "KMS”, Sopot,

AUSTRIA
-narty /ydzień, Śniada-

ŻONY
PO

A. 'Altourist"- super oferta feryjna, 31-89-51, 374-558

ZIMOWISKO z nartami, wiek od
13 lat, koło Bukowiny Tatrzańskiej, "Arc-Progress', 31-42-58

ZHP zimowisko- Wyżyna Krakowsko- ćCzęstochowska, 4104-94

AACHEN, Kolonia, Dort-

inż. CZESŁAWOWI LUŚCIŃSKIEMU
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

6 10019606/5/19

MIKROBUS, 23-97-14
MIKROBUS 16 osobowy, 51-644
MIKROBUSY, 0.50/ km, 57-295i
PEGAZ całodobowo, 219-604

GINEKOLOGIA: Kaliningrad, zabiegi, 5208-33

LARYNGOLOG, 61-28-13

ZIMOWISKO z angielskim"Maryland", 53-40-21

ZAKOPANE- pensjonat
w centrum- wczasy zimowe"Baliicana", 51-20-74

nii, Grecji. Posezonowe zniżki.

AACHEN

ZIMOWISKO, towców przy-

gód, 76-26-04

ZAKOPANE: *Mirabelia" tazienki, 52-00-71 wew. 2258

ATRAKCYJNE- Zakopane,
Ustroń, Mazury... "Leotour" 640234

mund, Essen, Dusseldorf,
zniżki, Hallo, 41-78-18

UNIMOR, fabryczny serwis
OTV, Siesta, Neptun, 375-375

NARTY i wczasy w Polskich Górach- Elimar Investments S.A.,
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino
60, tel. 51-32-81

Londynu, Lyonu, Paryżą, Gene-

wozy do: Niemiec, Beneluxu,

Orion, Phi-

ZIMOWISKA- bojery, narty,
snowboard, kraj i zagranica"Harctur", 31-13-29, Gdańsk, ul.
Św. Ducha 119/121

NAJTAŃSZE wycieczki na Dominikanę oferuje Last Minute
Tours, 46-26-99

SŁOWACJA: Wysokie Tatry, Donovały, Dolny Kubin (hotel'*", basen)- zimowy wypoczynek- możliwość dojazdu z Gdańska- 'Balticana", 51-20-74

przewozy- Europa- Zniżki, 31-

53-28-99

PRALKI 32-98-52; 54-40.
49

EST: wynajem autokarów,
przejazdy autokarowe- Niemcy, 31-55-25, Brama Wyżynna
(siedziba PTTK). Biuro Brokerów, 46-20-46 (siedziba NOT).
Falcon Centrum Handlowe Zaspa, 46-54-52. Panda:
Tczew, (069) 31-46-60

A. *Altourist"- codziennie

lips, bezpłatny dojazd,

PRALKI 32-28-48

881

Największa oferta przewozów

ELEKTROINSTALACJE, 20-4998

PRALKI, 53-43-79,

PRALKI, zmywarki, 35-46-55

ODKURZACZE centralne, 390-

BIAŻET, Neptun, Siesta,
Jowisz, Helios, Polkolor- dojazd bezpłatny, 41-69-66, 44-1284, 46-79-45
COLORMAT- Sony- CurtisSanyo- Royal-Samsung Neptun... Specjalizacja. Dojazd
bezpłatny, 32-37-30, 23-51-04

PRALKI, 46-15-89

wycieczki, sylwester, narty, zimowiska, Primatour 20-13-42

aurokarów- koncesje, ubezpieczenia. Zaspa- były pas startowy, hala Komm and Kauf, 46-5452, 46-39-85

Philips, inne, 24-94-67, 20-17-24

PRALKI, 32-06-10, 3361-61

autokarowych, wczasy,

FALCON- przewozy- Europa,

AUTORYZOWANY serwis; Sony,

AHU Lombard- Komis, 63-44-52

międzyna:

rodowych przejazdów

turystyka, wypoczynek, wynajem

ANTENY TV-Sat, 41-89-97

MIKROFALÓWKI, 53-43-79

LOMBARD,

VIDEOFILMOWANIE, 22-11-62

ADMIRAL- Videocamery, Videodtwarzacze, Dojazd... Roczna
Gwarancja! 53-11-26, 451-453

CENTRUM

i

Str, 14

POLONIA
6.45
7.00
7.05
7.10

6.00 Kawa czy herbata?

8.00 „Dobranoc, kochanie” [4/16] - serial prod. USA
8.30 Wiadomości

w tym: Dziennik krajowy
7.50 Akademia zdrowia Dwójki

8.40 Słowa, słówka i półsłówka 9.05 Gimnastyka - Mamo, tato pobaw
się ze mną /5/
9.10 Mama i ja - program dla mamy i
trzylatka

8.00 Panorama
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk

9.00 Świat kobiet

8.55 Gdański Dywanik (powt.)
9.25 Koricerty zatrzymane w czasie

(powt.)

10.50 Pomidor - teleturniej
11.10 Od niemowlaka do przedszkolaka

angielskiej
10.00 Wehikuł czasu - pr. dla dzieci
10.25 Familiada - teleturniej /powt. /

- program dla rodziców
Teatr jak życie - reportaż
Wiadomości
Agrobiznes
Magazyn Notowań - Rabatowe
nowości - Ekoszklarnia
Sekrety starszej pani
Sto lat - magazyn ubezpieczeń
społecznych
Kamienie z tej i nie z tej ziemi
Ad astra
„Nanotopia” [2 - ost. ] - film dok.
Joystick - teleturniej
Wiadomości

10.50 Studio sport - NBA Action
Podróże w czasie i przerzeni „Drogami Azji /8/ -

Pakistan - w cieniu giganta serial dok. prod. japońskiej
12.00 Leonard Bernstein „Spotkania
z muzyką” /18/
13.00 Panorama
13.20 „W zamku i na podzamczu” -

serial prod. czeskiej
14.15 Muzyczne nowości Dwójki
14.25 Clipol

15.10 Zielone pogotowie
15.25 „Chwila z bajką” [2/25] anim.
15.50 Dla młodych widzów - Raj

15.00 „Harry Świrek” [18/20] - serial

jemnice warsztatu (powt.)
10.50 Poradnik domowy - powt.
11.20„John Ross - Afrykańska
przygoda” - serial przyg. dla
„młodz. (powt.)

11.55 „Elidor” (powt.)
12.10 „Maria Celeste” (powt.)
13.00 Czyste szaleństwo!” - serial

(powt.)

13.25Przyl.

Canaveral

- serial

(powt.)
14.10 „Poza rok 2
14.50 Program dnia

6.00 „Nieustraszony”

17.05 Sport telegram
7.15 Koncert Justyny Steczkow-

sens. USA, odc. 62
7.00 Poranek z Polsatem

nie kodowany
7.00 Muzyczny Budzik

8.10 Spojrzenia na Polskę - pro-

7.55 Poranne informacje
8.00 Polityczne graffiti - komen-

8.00 Kto tu rządzi? - serial

gram publicystyczny Jerzego

tarz do najważniejszych wy-

skiej (powt. )

14.55 Panorama
15.00 Studio Trójki
15.10 „Szczęśliwy zamek” - serial
fab.-lalkowy dla dzieci, odc.

12
15.35 „Rozmowy ze zwierzętami” -

pr. przyrodniczy dla dzieci
i młodz., odc. 9
|

15.25 Akademia zdrowia Dwójki

15.35 Magazyn piłkarski - gol

Klechty (powt. )
8.30 Wiadomości .
8.45 Kto jest kim w Polsce (powt. )
9.00 „Ciuchcia” - pr. dla dzieci

9.30 Film dokumentalny (powt. )
10.00 „Trzecia granica, odc. 7/8” serial prod. polskiej (1975),
reż.

"11.00
11.30
12.00
12.15

Wojciech Solarz i Lech

Lorentowicz /napisy w języku
angielskim/ (powt. )
„Skarbiec” - magazyn historyczno - kulturalny (powt. )
„Muzyczna skrzynka” (powt. )
Wiadomości
CZARNE, BIAŁE I W KOLORZE:

P - (powt.)

- serial q 7.00 do 8.00, 18.00 do 20.00 program

17.00 Panorama

sprawnych

10.35Program publicystyczny - Ta-

9.30 „Od Kordoby do Kordoby ”
I6l - „Wyprawa do zaginionego świata” - serial dok. prod.

prod. australijskiej

13.20
13.35
13.55
14.30
15.00

ny
8.45 Wtorkowe Studio Niepełno-

9.50 Namiętność - serial (powt.)

serial prod. USA

9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 „Nie ma jak w domu” - serial

12.50
13.05

8.00 Panorama
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.30 Trójmiejski serwis informacyj-

8.30 „John, Georgie i reszta” [36] -

9.30 Domowe przedszkole

11.25
12.00
12.10
12.20

kurs języka angielskiego
Panorama
Sport - telegram /powt. /
Poranny magazyn Dwójki -

„Pożegnania”

- film

fab. prod. polskiej, (1958 r. ),
reż. Wojciech Jerzy Has, wyk.
Tadeusz Janczar, Maja Wachowiak, Gustaw Holoubek,
Zdzisław Mrożewski (powt. )

darzeń dnia
8.15 Klub Fitness Woman
8.30 „Czarodziejka z księżyca” anim. (121)
9.00 MacGyver - serial sensac.

7.30 Diabelski Młyn
8.25 Giganciki - komedia rodzinna
10.10 Zaduszki” - polski film obyczajowy reż. Tadeusz Konwicki
11.55 „Szklana pułapka 3” - sensac.
14.00 Stinky i Jake przedstawiają

14.25 Moje drugie ja - serial komed.

10.00 „Żar młodości” (97) - kana-

14.50 Piękna i bestie - film dok.
15.45 „Tato” - polski film obyczajo-

4) oh
11 okł
Pra,
Kł aia8
serial amerykański sens.

17.35 Miasteczko Sauerkraut - anim.
18.00-20.00 Okno otwarte „Na gapę”
ź
ż
i

67)

wy, scen. i reż. Maciej Ślesicki

12.00W drodze - magazyn redak-

18.00 Diabelski Młyn
ż

SAT AA io

18.25 Cyberia - prowadzi Cleo

li

h

RONA POOZE

14.00 Kalejdoskop - progr. publ.
14.30 4x4 - mag. motor. poświęcony nowościom techniki mo-

18.20 Nie przegap

;

18.30 Pogoda

18.50 Bajer w Bel-Air - seria
19.20x 5 - minimagazyn regionalny
19.25 Szaleję za tobą - serial

toryzacyjnej. Materiały | 195g Aktualności filmowe
20.00.„Pokój w hotelu” - amerykańz rajdów, wyścigów i wy-|

SAM
15.00 Halo

„Ska czarna komedia

Gra!My!

(tel.

0-700-

14.10 Sportowy tydzień (powt. )
14.30 Rozmowa dnia _

15.20 Ye! Ye! Ye!

15.00 Panorama
15.20 Omówienie programu dnia
15.30 Z archiwum folkloru

15.30 „Ufozaury” (39) - serial |

76-701)

- program mu-

|

zyczny dla dzieci

21.40W afrykańskim buszu

22.30 Superdeser: Małe s-f- filmy
krótkometrażowe

23.10 „Niejawna zdrada” - film sens.

0,40 „Chłopaki na bok” - film obyj

czajowy

anim.

20
20.00
21.00
21.30
21.40
22.30

20.10 „Profit ” [2/9] - serial prod.
USA

22.00
22.30
23.00
23.35

Czas na dokument „Byliśmy
dziećmi bez przyszłości” - film
dok.
Aleja gwiazd
W centrum uwagi
Zagrożenia - magazyn policyjny
Studio sport: P. E. w koszykówce

Teraz Wy - Weseliska
Panorama
Sport telegram
„Ekrany śmierci” - film dok.
Akademia Filmu Polskiego

20.00 „Pogrzeb kartofla” - dramat

„Bołdyn”

22.35 „Power games” - film fab.

- reż Ewa i Cze-

sław Petelscy, wyk. Tomasz
Stockinger, Wirgiliusz Gryn,
Daria Trafankowska
W 1969 roku Jerzy Putrament
opublikował powieść, którą krytyka szybko uznała za jedną
z najlepszych w jego dorobku.

0.35 „Żona z portretu” [2/3] - film
fab. prod. włosko - francuskiej
2.05 Wiadomości
2.10 Zakończenie programu

Utwór

nosił tytuł

obyczajowy prod. polskiej
21.30 Studio Trójki

21.45 Panorama gospodarcza
22.05 Polityka i okolice
prod. USA
0.00 Zakończenie programu

„Bołdyn”

i opowiadał o samozwańczym
generale, którego władza doprowadziła do moralnej degeneracji i obłędu.
0.35Panorama
0.45 Zakończenie programu

20.00 Wiadomości
20.30 „Sukces, odc. 6/9 - „Odwet” serial /napisy w języku angielskim/
21.30 „Henia tamta i ta” - film dok.

22.00 „Księga rekordów”
22.30 Panorama
23.00 „Być Polakiem w Danii” - reportaż Magdy Zurowskiej
23.30 Rozmowy, rozmówki: „Męski
striptiz” - Jacek Pałkiewicz
0.00 „Biały walc nad Czarną Hańczą” reportaż
0.30 „Zaproszenie” - program krajoznawczy (powt. )
0.50 Panorama

1.00 „Znaki szczególne” odc. 2 -

20.00 „Central Park West” (7) - se-

rial prod. USA (1995)
21.00 „Ostry dyżur” (17) - serial
prod. USA, wyk. George

Clooney, Anthony Edwards
22.00 Informacje i biznes informacje
22.25 Polityczne graffiti - komentarz do najważniejszych wydarzeń dnia
22.35 „Miasteczko Twin Peaks”

(17) - amerykański serial
sensacyjny
23.30 Sztuka polityki - mag. pub.

23.55 Motowiadomości
0.30 „Żar młodości” (97) - kanasdagji serial ONA

„Rozbitek” - seria, reż. Roman Załuski/napisy w języku

wyk.

angielskim/ (powt. )

Cast

Jeanne

Cooper,

Kanał 26 w PTK
Jess

Walton, heather Tom, Tricia

2.00 „Polska piosenka”

CZE:

12.00 Zapowiedzi PrOgraMPY
12.15
12.35
13.00
13.25

Magazyn Południowy
Beethoven - serial
Richie Rich - serial
Statek miłości -serial komed.

14.50
|
14.20
16.30

Jak sprzedać zdechłego psa film fab. Grace w opałach
Beethoven - serial

17.00 Richie Rich - serial
17.30 Podwieczorek z TVT
17.50 Statek miłości - serial kome-

diowy
18.45 Program dnia
18.50One

West

Waikiki - serial

"USA
19.40 Lista Leona
20.10 Na celowniku - serial USA

21.00 Grace w opałach - serial komediowy
21.30 Informator

21.50 Rok pod znakiem karabinu film fab.
23.50 Program na środę

—DISCOVERY
14.05 Telezakupy

15.00
17.00
17.30
18.00

ATOMIC TV
Pan Bogus - serial dla dzieci
Kot w butach - serial dla dzieci
Kolejowe przygody wzdłuż Europy - serial dok.

:

18.30 Anastasia - serial, Grecja, 1995
19.00Na horyzoncie - serial dokumentalny

sensacyjna,- USA, 1989, reż.
Anthony Thomas, wyk. Brian
Kerwin, Robert Loggia, Daniel

Alice

Home shopping
Filmy animowane dla dzieci
Namiętności - telenowela
Tele box - magazyn, powt.
Muzyka
Home shopping
Filmy animowane dla dzieci
Namiętności - telenowela
Sportsworld - magazyn sportowy, powt.

19.30 MegaDance - konkursy, muzyka, listy przebojów
20.00 Szpiegowska spółka - komedia

Ladd,

5.30
8.30
10.00
11.15
11.45
12.00
16.00
17.40
19.00

Krigge, David

Warner
21.35 Reporter - magazyn ProCable
22.00 Rodzinne potyczki - komedia
USA, 1987, reż. Alan Smithee,

19.30 Ucieczka po lodzie - film sensacyjny
1987 rok, czas głasnosti

w ZSRR.

Jeff West, agent CIA, zostaje
aresztowany przez GKB i postawiony przed sądem. Podczas
procesu odwracają się od niego
przedstawiciele USA.
21.15 Pełnym gazem - pr.motoryzac.
21.45 Muzyka
22.00 Home shopping

- program

muzyczny
0.05 Muzyczne dobranoc

7.00 Montana - serial animowany
7.30 Fantomcat - serial animowany
8.00 Idealna para - komedia, W.
Bryt. 1995, reż. Nick Hurran

16.00 Magazyn form dokumentalnych
i reportaży „75 lat Morskiego
Instytutu Rybackiego”

16.30 Język polski, odc. 2, „Świat zaklęty w słowie”
17.05 Matematyka, odc. 1 „Indukcja
matematyczna”
17.25 Magazyn form dokumentalnych

i reportaży: „Inside Britain”,
odc. 11
18.00-20.30 Trójmiejski Kalejdoskop
(20.00 Pejzaże miasta - konkurs z nagrodami!!!)

18.30
18.45
19.10
19.40
20.15
21.15
22.15
23.15
0.00
0.30
1.00

„Magnum” - serial
„Barbel Schafer” - talk show
„Ilona Christen” - talk show
„Hans Meiser” - talk show
„Jeopardy” - teleturniej
„Między nami” - serial
„Dobry wieczór” - magazyn
regionalny
„Exclusiv” - magazyn
Wiadomości
„Explosiv” - magazyn
„Dobre czasy, złe czasy” - serial
„Podwójna stawka” - serial
„Balko” - serial
„Quincy” - serial
„Policjanci z Miami” - serial
Wiadomości
„Zdrówko? - serial
„Golden Girls” - serial

16.20 Dla naszych chłopców - komedia, USA, 1991, reż. Mark Ry-

weska: PŚ w Predazzo/Włochy

wy USA,
Zelniker

Telewizji Edukacyjnej

13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00

8.30 Rajd Dakar-Agades-Dakar
9.00 „Eurogoals” - najciekawsze
bramki tygodnia
10.00 Narciarstwo alpejskie
10.15 Narciarstwo alpejskie (na żywo)
11.30Tenis:
Australian
Open
w Melbourne (na żywo)
13.00 Narciarstwo alpejskie
13.45 Tenis
20.00 Narciarstwo kombinacja nor-

10.00 Przyjaciółka - dramat obyczajo-

16.00-18.00 Blok Akademickiej

12.30 „Majsterkowicz” - serial

EUROSPORT

wyk. Jon Cryer, Llynn Redgrave
23.35 „Piknik Country”

12.00 „Punkt 12” mag. inform.

1996, reż. Richard

12.00 Sentymentalna podróż - dramat
obyczajowy, USA, 1984, reż.
James Goldstone
14.00A teraz „F” - komedia USA,
1984, reż. Paul Justman

dell
18.00 Sentymentalne Boże Narodzenie - dramat obyczajowy, USA,

1994, reż. Sheldon Larry
20.00W szponach miłości - thriller,
USA, 1995, reż. Paul Ziller

21.30 Studio Sport: hokej na lodzie
23.00 Gdy prawo śpi - dramat obyczajowy, USA, 1994, reż. Alan
Smithee

(na żywo)
21.30 Rajd Dakar-Agades-Dakar 11 dzień
22.00 Tenis najważniejsze wydarzenia
23.00 (P) Piłka nożna: „Legendy
Mistrzostw Świata”
0.00 Jeździectwo: PŚ
1.00 Rajd Dakar-Agades-Dakar 1.30 Zakończenie programu

17.00 „Na ryby do Australii”
17.30 „Dzika przyroda Australii”
18.00 „Związki”: „Tor w Le Mans”

18.30 „Poza rok 2000”. (P)
19.00 „Dzikie zwierzęta”
19.30 „Dzikie zwierzęta”: „Twórcy
filmów przyrodniczych”
20.00 „Poza rok 2000” - magazyn po--

pularnonaukowy (P)
20.30 „Tajemnice, magia i cuda” -

magazyn (P)
21.00 „Magazyn Discovery”: „Wirusy
- niewidzialni wrogowie”
22.00 „Maszyny do eksploracji mórz”

- film dokumentalny (P)
23.00 „Trzej mężczyźni w balonie”: Podróż balonem dookoła świata
0.00 „Profesjonaliści” - serial dok.

1.00 „Skrzydła Luftwaffe”
2.00 „Motoryzacyjne pasje” - mag.
2.30 „Sportowe pasje”

CHANNEL

UKF 71.09 i 90.70 MHz stereo
Serwisy informacyjne: 6.00 do 0.00 co godzinę
oprócz 19.00. Serwis lokalny: 6.45, 7.35,
8.35,10.35,12.35,14.35,17.35 Serwis sportowy:
8.50, 11.35, 15.35, 18.05. Przegląd prasy: 9.10
6.00-11.00 Przebudzenie na życzenie; 6.05 Piosenka dla solenizanta 6.15 Rock'n'roll na dziś;

6.20 Piosenka z uśmiechem; 6.55 Trójmiasto na
żywo; 7.10 Temat tygodnia;

7.20 Konkurs dla

dzieci; 7.45 Mechanomania - mag. motoryzacyj„ny; 9.25 SOS dla bezrobotnych; 9.40 Radio ARnet zaprasza; 9.55 Zapowiedzi programowe;
10.50 Informacje kulturalne; 11.05-16.00 Długie
śniadanie; 11.15 Konkurs; 11.40 Wiadomości

giełdowe; 12.10 Horoskop; 12.45 Trzy łyki klasyki; 13.45 Konkurs; 14.45 Magazyn motoryzacyjny; 15.15 SOS dla bezrobotnych; 16.05-20.00
Popołudnie z Radiem ARnet; 17.25 Temat tygodnia; 17.45 Radio ARnet zaprasza; 18.05 Piosenki na życzenie; 20.00-22.00 Magazyn Stu-

denckiej Agencji Radiowej; 22.05-0.00 Słuchaj
razem z nami; 0.05-6.00 Muzyka non stop

- 13.00 „Travel Live” (powt.)
14.00 Skandynawskie lato: Norwegia
14.30 „Po raz pierwszy za granicą”
15.00 „Przewodnik po świecie”: Tahiti i Polinezja Francuska (S/Hol)
15.30 Podróże dla koneserów: Australia
16.00.„Na rozstaju dróg”: Grecja

(S/Hol)
16.30 „Zagubieni w dzikiej Afryce”:
Ulusaba (S/Hol)
17.00 „Niezwykłe wyprawy”

17.30 „Świata Grega Graingera”
18.00 „Wyprawa na Karaiby” - serial
18.30 Portret Irlandii: Hrabstwo Sligo

19.00 „Dziennik podróży”: Hiszpania
19.30 „W sto trzy dni dookoła świata”

20.00 „Travel Live” - magazyn
21.00 „Po raz pierwszy za granicą” -

serial dokumentalny (powt.)
21.30 „Wokół Morza Śródziemnego”
22.00 „Azjatycka autostrada”: Indie

23.00 Podróże dla koneserów

23.30 „Świat Grega Graingera” - serial dokumentalny (powt.)

UKF 67.85: 103.7 MHz stereo
Wiadomości co godzinę; Wiadomości sportowe: 7.10, 12.10, 16.10, 19.10; Inf. miejskie 5.15,
5.45, 6.15, 6.45,7.15,7.45,8.15, 8.45; Kronika policyjna 6..20; 5.00 - 9.00 Studio Bałtyk, 9.05 Ra-

dio biznes; 10.00-14.00 Cztery godziny dla ciebie i rodziny;

10.15 Horoskop dnia; 10.20

Wielka muzyka przez małe m 10.33 Więcej
sportu; 10.45, 12.45 Radiowa giełda pracy; 11.15
Ekspert; 11.30 Ulica Polanki - fragment opow.
Pawła Huelle czyta Jarosław Tyrański; 11.58
Wstępne notowania giełdy; 12.15 Konkurs 10
pytań... milion złotych; 12.30 Warto, nie warto...12.38 Giełda papierów wartościowych;
13.10 Kuchnia Dominika; 14.00-18.00 Studio
Bałtyk; 14.10, 15.10, 15.50 Raport drogowy;
14.15, 15.15,15.45 16.15, 16.45, 17.15, 17.45
Informacje miejskie; 14,45 Radiowa giełda pracy; 18.05 Nieśmiertelny rock; 19.05 Na marginesie dnia; 21.05 Folk - korzenie świata; 22.00 Radio BBC; 23.05 Radio nocą

Gdańsk - UKF 102,30 MHz
Elbląg - UKF 107,4 MHz
2.00, 4.00, 5.00 6.25, 8.25, 10.25, 12.25, 14.25,
18.25, 19.25 Wiadomości; 6.00 Anioł Pański,

Jutrznia; 6.30 Różaniec św.; 7.00 Msza św.; 7.45
W Rodzinie RADIA MARYJA; 8.00 Godzinki
ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP; 8.30 Katecheza; 9.50 Mogę, chcę pomóc; 10.00 Audycja
dla dzieci; 11.00 W Rodzinie RADIA MARYJA; 1145 Medytacja; 12.00 Anioł Pański; 12.10
Spotkania z Biblią; 12.30 Różaniec św.; 13.15
Radiogazeta; 13.45 Literatura; 14.00 Modlitwa

popołudniowa z Liturgii Godzin; 14.15 Czas dobrych nowin; 14.30 Mogę, chcę pomóc; 14.40
Muzyka mistrzów; 15.00 Koronka do Bożego

UKF 98.4 i 73.52MHz
Wiadomości co godzinę od (0.45

PROGRAM TRÓJMIASTO 10.15, 11.15,
12.15, 13.15, 14.15, 18.15, 19.15
Traffic: 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
5.00-60.00 Ni w pięć ni w dziewięć, 9.00-12.00
Metzoforte - rozgrywa Piotr Metz, 12.0015.00 Gdzie diabeł nie może... - tam Grażyna
Bekier i Ewa Drzyzga, 15.00-18.00 Radio svoboda, 18.00-20.00 Wasza muzyka na naszej
antenie, 20.00-22.00 Radio muzyka fakty,
22.00-0.00 O zmRocku, 0.00-1.00 Numer: 0800-33-800 - odbierają Kasia Wolska i Brian
Scott, 1.00-5.00 Trasa W-w.

Miłosierdzia; 15.55 Rozmowy nie dokończone;

16.00 W Rodzinie RADIA MARYJA; 16.15
Serwis inform. Radia Watykańskiego; 16.30
Telefoniczny koncert życzeń; 17.00 Katecheza;

Audycja dla młodzieży; 19.30 Aud. dla dzieci;
19.45 Modlitwy dzieci; 20.00 Audycja Radia

Gdańsk - UKF 71.69 i 105 MHz
Elbląg - UKF 71.36 i 105 MHz
Wiadomości co godzinę całą dobę; Wiadomości sportowe: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,

Watykańskiego; 20.20 Różaniec św.; 21.00 Apel

9.00, 14.00, 17.00, 18.00, 20.00; Prognoza po-

18.00 Anioł Pański, 18.30 W nurcie nauczania

Ojca Świętego; 18.55 Spróbuj pomyśleć; 19.00

Jasnogórski; 21.15-24.00 Aud. dla małżonków;
23.30 Kompleta; 23.45 Medytacja; 0.00 Rozpoczęcie programu nocnego

gody: 5.00, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00; Notowania
giełdowe: 11.57, 13.06
4.00-6.00 Świt z Radiem Zet; 6.00-9.00 Pora-

nek z Radiem Zet; 7.55 Żart Janusza Weissa;

8.15 Gość Radia Zet; 8.50 Książki Czesława
Apiecionka; 9.40 Horoskop Dnia; 9.50 CiekaUKE 67.07 MHz 101.7 MHz
wostki Krecika; 11.10 Nautilus Radia Zet PTK 106.4, 69.9 MHz
program Roberta Bernatowicza i Mirka BłaWiadomości: od 5.00 do 0.00 (co godzinę);
cha (czwartek), Filmzet - program Karoliny
Skróty wiadomości: 5.30 do 7.30, 9.30 do . Korwin Piotrowskiej (piątek); 12.00 Wiadomości w południe;12.50 U Konopa na kana18.30 (co godzinę); Raport drogowy: 6.55,
pie; 13.20 Dzwonię do pani, pana; 14.15 Ma7.43, 15.05, 16.05; Sport: 7.04, 8.30, 18.05
gazyn reporterów i zapowiedzi kulturalne;
6.43 Ewangelia z komentarzem; 7.15 „Życie”
15.00 Wydarzenia dnia - Rafał Domański;
w Plusie - komentarz polityczny; 7.25 Patron
15.50 Technokret; 16.10 Mniej więcej Serio dnia; 7.52 Przegląd prasy; 8.10 Gość Radia
program Karoliny Korwin-Piotrowskiej
Plus; 9.00-13.00 Cztery z Plusem; 9.15 Serwis
i Wojtka Jagielskiego; 17.50 Ciekawostki
ekonomiczny; 10.35 Konkurs - „O co pytał
Krecika; 19.05 Komputerowa lista przebojów
nasz reporter”; 13.15 Serwis giełdowy; 13.40
Radia Zet (tel. 0700-73-000); 20.10 Piątki na
Propozycje kulturalne; 14.45 Serwis motorypiątki w Radiu Zet (tel. 0-700-73-002) - prozacyjny; 15.45 Gabmler serwis ; 18.40 Wiadowadzi Mariusz Nałęcz-Nieniewski (piątek);
mości z życia Kościoła; 18.52 „Róbmy swo21.05 Klub Radia Zet - zaprasza Rafał Słaje”:19.40 „Pluszowy kącik”; 22.15 Ewangelia
woń (pon.-czw.); 23.10 Noc z Radiem Zet

wersje językowe: (P) - polska wersja językowa (PL) polski tekst na str 695 txt (A) - angielska, (Fin) - fińska, (F) - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska, (S) - szwedzka, (Hol) - holenderska 8" O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TV PILOT

>
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Radość w gronie działaczy
zapanowała po sobotnioniedzielnych spotkaniach
siatkarek Gedanii DGT
z Chemikiem.
Decyzja
o zmianie

trenera, którą

edarze klubu z ul.

Kościuszki,

okazała La

strzałem w Mie
tma
dwa tygodnie treningów,
nowy
szkoleniowiec z Ukrapa. Wsiewołod Wieremie-

BO

oto
po pierwszej rywalizacji
w sobotę dyrektor Gedanii
DGT, Janusz Biesiada, kręcił
tajemniczo wąsem, chcąc powstrzymać się od radości. Kiedy
zapytałem go, czy przynajmniej
jest wdzięczny niektórym trójmiejskich dziennikarzom,

któ-

rzy nie ulękli się totalnej krytyki poprzedniego

trenera, odpo-

wiedział - „Dziękuję”. My również dziękujemy, panie dyrektorze. Wreszcie mamy o czym

Jak niewiele
potrzeba.
Poza tym miło było oglądać
w wysokiej dyspozycji Dorotę
Dziewior,

która wreszcie odzy-

skała pełną sprawność i kierowała poczynaniami koleżanek

rozumieją język ojczysty naszych
sąsiadów ze Wschodu.

- To nieważne. Przecież są
Julia Miszina i Joanna Katesz-

Przepraszam
kibiców!

Starogard 95:105, AZS Gdańsk -

Pogoń Lębork 118:62, MOS
Wejherowo - Noteć II Inowrocław 88:111, KDK Kościerzyna Polonia Pasłęk 69:80, AZS II
114:

iego

10.Wejherowo

„w hali przy ul. 3 Maja. Wy-

1

11 -413

_ Liga okręgowa seniorów

„ których
opingowała spora grupa

Grupa

A: Neptun

- Reda

62:59, Sokół - Start 75:66, Okrę-

ale pozostali musieli się gdzieś
„zaczepić”. Dlatego niektórzy
słusznie twierdzą, że w Pakmecie
znalazło przystań grono zawodników niechcianych w innych zespołach.
- Gra pan, Piotr Kamiński, Arkadiusz Homa. Ostatnio dołączył
do was Jacek Szymkiewicz.
- I pewnie nie będzie on ostatnim. Staramy się przyjmować
każdego, kto straci miejsce
w składzie swojego macierzystego klubu.
- Przegraliście dotychczas jeden mecz z AZS w Gdańsku.

towiec - Champion 69:71, Radość - Bat 109:108, Neptun »

kiego”. Rozegrany w ub. sobotę ósmy w tym sezonie
turnie a>
81

Wśród młodszych wygrał Andrzej Lasota, wyprzedzając Jakuba Martwickiego, Zbigniewa
Kordułę i Pawła Drobnika
(wszyscy z Gdańska). Od pewnego czasu nazwiska w czołówce
są te same, zmienia się tylko kolejność zajętych miejsc.
U starszych po pierwszeństwo sięgnął tym razem Marek
Andrzejczak z Gdyni. Drugi był
Jacek Gąsiorowski z Elbląga,
trzeci
Eugeniusz
Górecki
z Gdańska, a czwarty Artur Furtak z Wejherowa.
Kolejne, dziewiąte zawody
z cyklu turniejów o puchar
„Dziennika Bałtyckiego” już
w najbliższą sobotę, 18 bm. jak
zwykle w hali MRKS. Młodsi podejdą do stołów pingpongowych
o godz. 14, a starsi o godz. 16. Za-

praszamy na emocjonującą zabawę i relaks.
(Paw)

danii,

Janusz Biesiada - Nie będę

chodzi, że nie znam się na siatkówce i kobietach - żartował

„ | przed niedzielnym meczem dyrektor, który sam jeszcze niedawno należał do czołowych siatka8. Start
7 590.84
rzy gdańskiego Stoczniowca.
Grupa B: Trefl III - Unia
84:52, Pałac Młodzieży - Forli
Po zawodach uradowany trener Wieremiejenko z Ukrainy
109:101.
|
chętnie odpowiadał na pytania
dziennikarzy.
- Który mecz był trudniejszy?
- Ważniejszy był ten sobotni,
gdyż dziewczęta przełamały barierę psychologiczną i po długim
okresie porażek wreszcie odniosły pierwsze zwycięstwo. Trudniej wygrać było jednak w nieGrupa A: Starogard - Astoria
dzielę. Na początku tygodnia
87:93, AZS Gdańsk - AZS Tochorowała Joanna Kateszczenko
ruń 71:59, Trefl - Kwidzyn 81:59.
i po dobrym meczu jaki rozegraNa czele tabeli znajdują się zeła w sobotę, na niedzielny braspoły Trefla i Astorii, które
kowało już jej sił. Rezerwowe są
w pięciu spotkaniach poniosły
jeszcze bardzo młodymi zawodpo jednej porażce.
niczkami, co utrudnia operowaW grupie Truso Elbląg przenie zmianami. Mimo to, postaragrało z Notecią w Inowrocławiu
my się na każdej pozycji znaleźć
(pol)

wartościowe zmienniczki i my-

Podczas meczu Wsiewołod Wieremiejenko (na pierwszym planie) uważnie słuchał uwag II trenera Gedanii, Tadeusza Jasiń-

skiego.

Fot. Robert Kwiatek

wówiednikł siatkarkom
i
Gedanii,
ślę, że z meczu na mecz będzie„że po tylu porażkach, nagle wymy grali coraz lepiej.
grały dwa mecze?
- A kto był w Gedanii najlep- - Mało mówiłem. Postawiłem
szy na parkiecie?
raczej na silny trening - oto cała
- W sobotę Asia (Kateszczentajemnica sukcesu. Stosowałem
ko), a dzisiaj Dorota (Dziewior).
wiele ćwiczeń szybkościowych.
- Czy jest pan szczęściarzem?
- Nie. Jestem trenerem profe- " Zależało mi na tym, aby drużyna zaczęła na boisku biegać,
sjonalistą. O szczęściu można
gdyż w ostatnim okresie dziewmówić, kiedy zespół jest w forczyny grały na stojąco. Przed
mie i wygrywa z przeciwnikiem
meczem powiedziałem tylko,
o zbliżonych umiejętnościach.
aby grały tak, jakby to był treJeśli natomiast gra słabo i przening i nie myślały o tym co było
grywa mecz po meczu, to nawet
w przeszłości.
szczęście nie pomoże mu w od- Nie mając dobrego rozeznaniesieniu zwycięstwa.
nia w klasie polskich drużyn li- A zatem na czym polega

pański profesjonalizm. Co pan

gowych, stara się pan wykorzy-

stać głównie możliwości własnego zespołu.
- Niezupełnie. Wszystkie polskie zespoły oglądałem już na

kasetach wideo. Chemika także.
Zrobiłem analizę ich gry i specjalnie tak ustawiłem naszą drużynę, aby mogła wykorzystać
słabe strony rywalek. Wiedziałem dokładnie, gdzie powinny
kierować zagrywkę i które zawodniczki Chemika mają gorsze
przyjęcie.
- Gratuluję udanego debiutu
w polskiej lidze i życzę kolejnych sukcesów.

Adam Suska

Dusseldorf

Koln/Bonn

Frankfurt

Maciej Polny

Czarna Woda

ul© puchar
w bell„Dziennika
NRKS Odażsk
Bałłyc-

W taką metamorfozę nie bardzo wierzył nawet dyrektor Ge-

Fot. Robert Kwiatek

- Zapłaciliśmy frycowe. Ponadto tamten skład znacznie odbiegał od obecnego.
- Po rozwiązaniu Ii-ligowego
Wybrzeża nie zastanawiał się pan
nad zakończeniem
- Ależ skądże. Mam 31 lat, ato
na pewno nie wiek koszykarskiego emeryta. Wielu ludzi w tym
wieku gra. Wiem, że niektórzy
trenerzy uważają, że Kwaśniewski powinien zasiąść na miękkim
fotelu i oglądać mecze z trybun.
Nic z tego. Gdyby nie praca zawodowa, która trzyma mnie
w Gdańsku, pograłbym gdzieś
w Polsce.
- Dlaczego koszykarze Wybrzeża nie weszli do I ligi?
- Przyczyn było kilka, ale nie
chciałbym o tym mówić. Było mi
przykro, że tak się stało. Dlatego
jako kapitan Wybrzeża chciałbym publicznie przeprosić kibiców, że nie spełniliśmy ich oczekiwań. Tego chyba nikt do tej pory nie zrobił.
- Dziękuję za rozmowę.

O puchar „Dziennika”
w hali MRKS

Nie słabnie zainteresowa-

Maciej Polny

Andrzej Kwaśniewskiw wyskoku.

Minifutbol

prawie słu

Kolejne potyczki gdańszczanki stoczą w Bydgoszczy z Pałacem. Potem nad morze przyjeżdża Kolejarz i Skra. Trzymamy
kciuki!

73:107.

Tenis stołowy

Wciąż

Objął zespół POPOOSZT
w głębokim kryzysie. Wystarczyły dwa tygodnie
wspólnych treningów i siatkarki Gedanii, sro wcześniej poniosły 14 porażek
z rzędu, dwa razy pewnie
pokonały solidny zespół
Chemika Police. - Jestem
powiewa, a nie szczę”
mówił po zwycięskich meczach uradowany
nowy trener gedanistek,
Wsiewołod Wieremiejenko.

Il liga mężczyzn

Pakmetu z rezerwami sopockiego Trefla, która odbyła się

©

się już więcej wypowiadał na temat szans drużyny, bo potem wy-

Wyniki jedenastej kolejki
spotkań: Trefl II Sopot - Pakmet

Kwaśniewski, ekskoszykarz wrocławskiej
Gwardii
ń
rządzi obecnie pod trzecioligowymi koszami. Tak było
m.in. podczas niedzielnej

sca w innych polskich klubach,

czenko, które znają język polski
i rosyjski - stwierdził później
prezes Gedanii, Maciej Werbiński. - Mecze potwierdziły słuszność decyzji odnośnie zmiany
trenera. No bo skoro Ptak na
pytanie, czy drużyna może grać
lepiej odpowiadał tak, ale nie
potrafił przedstawić żadnej koncepcji jak to zrobić...

Na koszykarskich parkietach

Koszykówka: Andrzej Kwaśniewski

- Zagrał pan jak przystało na
lidera zespołu - spytaliśmy na początek popularnego „Kwasa”,
który przysparza teraz splendoru
drużynie Pakmetu.
- Cieszę się, że tak pan myśli.
Liderowanie nie polega na zdobywaniu jak największej liczby
punktów czy samej obserwacji
wydarzeń na parkiecie. Wraz
z trenerem Jackiem Miecznikowskim i starszym ode mnie Jarkiem
Sarzałą staramy się stworzyć
zgrany kolektyw, który w przyszłości mógłby powalczyć w rozgrywkach II ligi.
- Wybór padł na Starogard.
- Tak. W Gdańsku nikomu nie
zależało na koszykówce. W Starogardzie jest odwrotnie. Na”nasze mecze przychodzi czasami
około tysiąca osób. Wokół drużyny skupiła się grupa osób, chcąca
wspierać poczynania klubowych
działaczy.
- Pakmet to zespół czysto
amatorski, tymczasem lgną do
niego znani na trójmiejskich parkietach koszykarze.
- Nie może być inaczej, skoro
rozwiązano II-ligową koszykówkę w gdańskim Wybrzeżu. Większość graczy znalazła sobie miej-

Szczęściarz
czy profesjonalista?
>

uważnie, mimo, że nie wszystkie

na parkiecie. Chyba najlepsze
mecze po powrocie z zagranicznych wojaży rozegrała Mirella
Stech.
Pewnie eks-trener Zbigniew
Ptak, którego zastąpił Ukrainiec, zastanawia się, jakie popełnił błędy, że podopieczne nie
wygrały w czternastu spotkaniach z rzędu. O to powinien
chyba spytać same zawodniczki
albo swojego następcę.
Wieremiejenko sam do końca
nie wiedział, czy uda mu się de-

pisać. W miniony wekend zobaczyliśmy zupełnie odmieniony
zespół Gedanii. Wprawdzie
siatkarki nie ustrzegły się błędów, ale z drugiej strony popisywały się efektowną zagrywką
i znacznie lepszy był jej odbiór.
'To do niedawna dwa największe mankamenty zespołu...

Wsiewołod Wieremiejenko « trener siatkarek Gedanii

biut w polskiej I lidze. Przed każdym ze spotkań denerwował się
i nie mógł usiedzieć w miejscu.
Ale o dziwo zawodniczki podczas
każdej z przerw słuchały go

Siatkówka

Stuttgart
Monackiimie

i
karski A

k
AL
ai

Cop"97 zgromadził
Gapa Węża

żyn i przyniósł niespodzie-

wane rozstrzygnięcie.

Imprezę wygrał bowiem prowadzony przez Mirosława Bianeka zespół gospodarzy, wyprzedzając drużyny znanych na
piłkarskiej mapie klubów. W finałowym meczu Wda Czarna
Woda
pokonała
Gedanię
Gdańsk 4:3, zaś w spotkaniu o 3.

pozycję Stomil Olsztyn zwyciężył Wisłę Tczew 2:0. Wcześniej
w półfinałach Wda wygrała ze
Stomilem 5:2,

a Gedania z Wisłą

4:1. Na kolejnych miejscach
uplasowały się w turnieju drużyny: 5. Sparta Brodnica,

6. MO-

SiR Pruszcz Gd., 7. Bałtyk Gdy-

Oferujemy:
=> bezpośrednie loty z Gdańska do Drezna.
> dalsze połączenie do Augsburga - jednego z lotnisk Monachium,
oddalonego od miasta zaledwie o 30 min jazdy autostradą A 8.
-> świetne połączenia z innymi ważnymi ośrodkami niemieckimi.

Wszystkim

naszym

pasażerom

na pokładzie zapewniamy

serwis klasy "biznes"

Ceny:

Gdańsk - Drezno /powrotny/ od USD 275

Gdańsk - Augsburg /powrotny/ od USD 398
Rezerwacje oraz informacje o naszym rozkładzie i atrakcyjnych
cenach (możliwość stawek grupowych) dostępne są w biurach
podróży IATA oraz na lotnisku w Gdańsku - tel. (058) 413111

nia, 8. Wierzyca Starogard, 9.
Zawisza Bydgoszcz, 10. Polonia

Elbląg. Ogółem odbyło się 27
meczów.
Skład zwycięzców: Mariusz
Niechajczuk, Paweł Narloch,
Maciej Sztormowski, Patryk
Tuszkowski, Łukasz Narloch,
Łukasz Lipski, Grzegorz Liczywek, Łukasz Grzywacz, Dariusz

Śledź, Rafał Laskowski, Paweł

Rybacki, Marcin Warsiński, Tomasz Ossowski

czyński.

i Rafał Drew-

AUGSBURGAIRWAYS

(Paw)
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Barre

Tenis. Sensacja w Australian Open

Wczoraj na kortach w Melbourne rozpoczął się pierwszy
tegoroczny turniej wielkoszlemowy, czyli Międzynarodowe
Mistrzostwa Australii. Już pierwszy dzień Australian Open
przyniósł sensację. W pierwszej rundzie przegrał obrońca
tytułu międzynarodowego mistrza Australii z ubiegłego roku, w tym turnieju rozstawiony z numerem 6, Niemiec Boris
Becker.
Becker w pierwszej rundzie
trafił na 20-letniego Hiszpana,
Carlosa Moya, który na światowej liście zajmuje 25 pozycję.
W Australii Becker twierdził, że
jest wyjątkowo starannie przygotowany do turnieju, czuje głód
tenisa, jest zdrowy i zrelaksowany. Tak mówił przed meczem
z Moyą. Kiedy zaś sensacyjnie
przegrał powiedział: - Mam te-

raz jajecznicę z mózgu..
krztusił „Bum

Bum”

-

wy-

Becker do

otaczających go sprawozdawców
prasowych. Nie czuję stóp, nie
czuję całych nóg. Chwilami obawiałem się, że doszczętnie zedrę
skórę ze stóp. Potworny upał !
Nie chcę tłumaczyć porażki tylko miękkimi piłkami. Fakt, że
jeszcze nigdy nie narobiłem tylu
nie wymuszonych błędów, ale

Hokej
Rywale

ła Polonia Bytom, która pewnie

pokonała w Bydgoszczy BTH
Polisę. W ten sposób przewaga
prowadzącego w tabeli grupy
B duetu, Cracovia - Stoczniowiec nad bytomianami zmniejszyła się do jednego punktu. Do
play off awansują tylko dwie
drużyny. Pamiętajmy jednak, że
poloniści rozegrali o jedno spotkanie więcej.
Wyniki
grupy A: Unia
Oświęcim - KKH Katowice 3:5
(2:1, 0:2, 1:2), Podhale Nowy
Targ - Naprzód Janów 8:1 (2:0,
2:1, 4:0), STS Autosan Sanok TTH Metron Toruń 3:3 (1:0, 1:2,

2. Katowice

38:14 103- 74

6. Naprzód
6:46 53-134
Wyniki: (grupa B) KTH
Optimus Krynica - SMS PZHL
Sosnowiec 2:5 (1:2, 1:1, 0:2),
BTH Polisa Bydgoszcz - Polonia
:6 (0:3, 0:2,
1:1)

W pierwszym. dniu turnieju tenisowego Australian Open pierwsza niespodzianka:
Hiszpan Carlos Moya wygrał z Borisem Beckerem.
Fot. PAP/CAF-EPA

wielkich sensacji, chociaż w tur-

i kilku innych kolegów do pro-

nieju kobiet przegrały dwie rozstawione zawodniczki z nr 11
Austriaczka Judith Wiesner
iz nr 13 Rosjanka, Elena Lichowczewa. Pozostałe gwiazdy
światowego tenisa raczej bez
kłopotów dawały sobie radę ze
swoimi rywalami.
(aw)

Rekord

Jordan

Polski

„Anny Wielgus

Sprzedażnym hitem okazały
się perfumy z nazwiskiem gwiazdy koszykarskich parkietów
NBA,

3,50 o tyczce
Ponad 300 młodych lekkoatletów stanęło w Gdańsku
i Gdyni na starcie halowych mistrzostw
jean
młodzików w konkurencjach biegowych, skokach i pchnięciu
kulą oraz makroregionalnych zmagań juniorów młodszych
i juniorów w skoku o tyczce i pchnięciu kulą. Ozdobą zawodów był halowy rekord Polski sadach w skoku o tyczce
niespełna Ió-letniej Anny Wielgus (Klub lokkoalietyczy
Gdynia). Pokonała ona wysokość 3,50.
Oto

zwycięzcy

mistrzostw

okręgu młodzików. DZIEWCZĘTA. Bieg na 60 m Kinga
Kubicka

(Lechia Gdańsk)

7,8;

60 m ppł. Joanna Okuniewska
(SKLA Sopot) 9,7; 600 m Aleksandra Szymańska (Gryf Wejherowo) 1.42,6; kula (3 kg) Hanna
Bołgin (AZS AWF Gdańsk)
10,68; tyczka Katarzyna Wolak
(SKLA Sopot) 2,50; w dal Kinga
Kubicka (Lechia) 4,91; wzwyż
Joanna Saczuk (Sambor Tczew).
CHŁOPCY. 60 m Mariusz
Wawryniuk (Lechia) 7,6; 60
m ppł. Radosław Buliński (AZS
8.9; 1000 m Łukasz Skiba

tof Skrzyński (SKLA

Sopot)

,

Podczas halowych mistrzostw
makroregionu pomorskiego
w kat. juniorów i juniorów
młodszych (o wyczynie Anny
Wielgus piszemy na początku tego tekstu) skok o tyczce juniorów wygrał Jakub Szymczak
(AZS AWF Gdańsk) 4,80,
a u juniorów młodszych zwyciężył Paweł Brukszto (SKLA Sopot) 4,40. Kulę pchnęła najdalej
u juniorek Justyna Bulska (AZS
AWF)

12,04, u juniorów młod-

szych Michał Ciepielewski (AZS
AWF)

10,50, zaś u juniorów Mi-

chał Młyński (AZS AWF) 10,65.
Poza konkursem senior Sebastian Wenta z Lechii uzyskał

17,02.

(Paw)

Judo

Tragiczna śmierć
Ewy

Krause

W wypadku drogowym pod Częstochową zginęła reprezentantka Polski w judo, uczestniczka igrzysk olimpijskich
w Atlancie, zawodniczka Gwardii Koszalin, 22-letnia Larysa
Ewa Krause.

Koszalina, zginęła na miejscu.
Kierowca doznał ciężkich obrażeń
ciała i został odwieziony do szpitala rejonowego w Myszkowie,
gdzie zmarł wczoraj nad ranem.

prezent

Rocznicowy

WRA wór
Nagrodę od wojewody i tytuł Trenera Roku 19969 woo
tre
Jerzy Baraniecki. Te zaszczyty sympatycznego
szk dann bokseró R
oszenia wyników plebiscytu „Dziennika” na 10 kalopotjch
nera spotkały w trakcie
iego w minionym roku.
sportowców województwa e

Pachnący

(SKLA) 3.00,1; kula (5 kg) Michał Wilczewski (Sambor) 10,94;
w dal Tomasz Olech (AZS
AWF) 5,70; wzwyż Paweł Mądry (SKLA) 1,70; tyczka Krzysz-

Ewa Krause, także mieszkanka

Elblgski Trener Roku - Jerzy Baraniecki

aby obrońca tytułu w Australian
Open przegrał już w pierwszej
rundzie i mógł wracać do domu.
A Becker już może.
W pierwszym dniu turnieju
Australian Open nie grały obie
Polki, czyli Aleksandra Olsza
i Magdalena Grzybowska. Na
kortach w Melbourne wystąpią
dopiero dzisiaj. Nie było też, poza opisanym wyżej meczem,

młodych lekkoatletów

Halowe mistrzostwa

AWF)

Jak powiedział podinspektor
Janusz Łukasik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Częstochowie, do wypadku doszło w niedzielę, 12 bm. o godz. 13.50 na
drodze szybkiego ruchu Warszawa - Katowice, w miejscowości
Siedlec Duży, gmina Koziegłowy. Kierujący samochodem Honda Civic 23-letni Robert Kaczmarek, mieszkaniec Koszalina,
nie zachował należytej ostrożności, zjechał z jezdni i uderzył
w przydrożną kapliczkę.
Pasażerka, 22-letnia Larysa

Fot. Piotr Kajnr

Jacek Bielski w czerwonym kasku na zlocie w Zakopanem przygotowuje się do reprezentacyjnych i ligowych występów.

dwudziestu lat nie zdarzyło się,

grali
Jak już informowaliśmy niedzielny mecz hokeistów Stoczniowca Gdańsk z Tysovią został
z powodu choroby kilku zawodników gości przełożony na najbliższy piątek. Przerwę, ale wynikającą z terminarza, miała też
Cracovia, najgroźniejszy konkurent gdańszczan. Pozostałe mecze ligowe odbyły się planowo.
W grupie silniejszej KKH
Katowice atakują pozycję lidera,
Podhala Nowy Targ. Katowiczanom do odrobienia pozostają
jeszcze dwa punkty, ale nowotarżanie rozegrali o jeden mecz
mniej. W niedzielę podopieczni
trenera
Andrzeja
Tkacza
(KKH) wygrali trudny wyjazdowy mecz w Oświęcimiu.
W grupie słabszej aspiracje
występów w play off podtrzyma-

przecież te piłki to naprawdę
koszmar. Działacze chcą uatrakcyjnić grę poprzez jej zwolnienie
i każą nam grać miękkimi piłka„mi. To bezsens! Taki tenis nie
będzie atrakcyjniejszy, a prowadzi wprost do sforsowania kręgosłupa, łokcia, stawów kolanowych.
Becker w meczu z Moyą popełnił aż 87 nie wymuszonych
błędów, a jego rywal o 36 mniej.
To „ustawiło” pojedynek. Niemiec starał się narzucać grę
„serwis- wolej”, wygrał przy
siatce 30 piłek wolejami (Moya
tylko jedną !), zaserwował aż 22
asy (podczas gdy zwycięski rywal tylko 5). Carlos Moya robił
to czego niemiecki kanonier nie
lubi - trzymał się końcowej linii
i- jak określa się to w tenisowym slangu - „cierpliwie rzeźbił”, czyli przerzucał piłkę na
stronę rywala, czekając na jego
pomyłki. Kiedy Becker starał się
atakować, zatrzymywały go bite
z rotacją precyzyjne loby albo
bite miękko wzdłuż linii sprytne
„minięcia”.
Moya wygrał z Beckerem
w pięciu setach 5:7, 7:6, 3:6, 5:1,
6:4. Mecz trwał 3,5 godziny. Od

Krause urodziła się 4 stycznia
1975 roku w Koszalinie, gdzie
dotychczas mieszkała, reprezentując od blisko dziesięciu lat
barwy miejscowej Gwardii. Mając 13 lat wystartowała w swych
pierwszych zawodach w judo.
Największe osiągnięcia to zdobycie tytułu mistrzyni Europy
w 1994 roku w wadze 52 kg
w Gdańsku oraz udział.w igrzyskach olimpijskich w Atlancie,
gdzie po dyskusyjnym werdykcie sędziów pozbawiona została
medału i uplasowała się na piątym miejscu.
- To olbrzymia strata dla na-

szego sportu - powiedział trener
polskiej reprezentacji judoczek,
Wiesław Błach. - Obok Anety
Szczepańskiej była naszą naj-

większą nadzieją na igrzyska
olimpijskie w Sydney. Pracowałem z nią blisko trzy lata. Przez
ten czas wydoroślała i zaczęła
naprawdę żyć. Sukcesy poprawiły znacząco jej warunki bytowe.
Ewę wychowywała bowiem babcia. O zmarłych nigdy nie mówi
się źle, ale Krause była wyjątkowym człowiekiem. Zawsze
skromna, o pogodnym usposobieniu. Największe sukcesy były
dopiero przed nią.
Błach dodał, że Krause jechała na zgrupowanie kadry do Zakopanego.
- Pozwoliłem jej przyjechać
dwa dni później czyli w poniedziałek. W sobotę brała bowiem
udział w balu na najlepszych
sportowców woj. koszalińskiego.
Niestety już w niedzielę chciała
dołączyć do koleżanek. Taka była zawsze i taką ją zapamiętamy.

(pol)

Michaela Jordana z Chi-

cago Bulls. Według danych amerykańskiej grupy konsumenckiej, seria z Jordanem uwieńczona została sprzedażą 1,5 milona
buteleczek tych perfum, co przyniosło w okresie świątecznym
wpływy w wysokości 35 mln dolarów.

Laureat na tę uroczystość
przyjechał z Zakopanego,
gdzie przebywa na zgrupowaniu kadry narodowej pięściarzy i zaraz wrócił w góry.
- Panie trenerze, gratulujemy tytułu Trenera Roku. Wydawał się pan być nim zaskoczony.
- Bo byłem. Przyjecało l
z Zakopanego, bo wiedziałem,
że czeka mnie tutaj wyróżnie-

wreszcie rok temu

Jacek Bielski, Sebastian Kalaczyński, Tomasz Chwoszcz

trafiłem do

Elbląga.
- Z kadrą nie zerwał pan

i Dariusz Krzeszewski. Miał
być jeszcze Tomasz Bonin, ale
z różnych względów do Zakopanego nie mógł przyjechać.
- Jakie najważniejsze starty
czekają na reprezentantów
w tym roku?
- Imprezą docelową, do
której się przygotowują kadrowicze, są mistrzostwa Świata.
Odbędą się one w październiku w Budapeszcie. Natomiast
najbliższym sprawdzianem,
w połowie lutego, będzie wyjazdowy międzypaństwowy
mecz z Włochami. W tegorocznych planach jest także

jednak kontaktów.
- Nie. Nowy
Tomasz Nowak,

selekcjoner,
zaprosił mnie

wadzenia zajęć na pierwszym

nie, ale nie wiedziałem, że bę-

dzie to tytuł Trenera Roku.
Uważam że w województwie
elbląskim jest wielu dobrych
trenerów, mających wyniki,
którzy też zasługują na podobny tytuł.
- W Renomie Elbląg pracuje pan zaledwie kilkanaście
- Dokładnie rok, a więc mogę powiedzieć, że w pierwszą
rocznicę swego pobytu w tym
mieście otrzymałem niespodziewany prezent, który przyniósł mi naprawdę dużą satysfakcję.
- Porozmawiajmy może
o przebiegu pańskiej trenerskiej kariery.
- Zaczynałem w 1977 r.
w Starcie Włocławek. Później
pracowałem w Błękitnych
Kielce, w latach

1988-93

by-

łem drugim trenerem kadry
narodowej seniorów, następnie trenerskie losy rzuciły
mnie do KSZO Ostrowiec, aż

mecz Polska - Niemcy,

który 6

lub 7 września odbędzie się
w Gdańsku. Będzie to jedna
ze sportowych, milenijnych
imprez.
- Za niecałe trzy tygodnie
inauguracja nowego sezonu ligowego. Porozmawiajmy więc
o Renomie.
- Walczyć będziemy w grupie drugiej z Walką Zabrze,
Victorią Jaworzno, Gwardią
Wrocław, Hetmanem Białyobozie pod jego kierownictwem, który trwa właśnie
w Zakopanem.
- W kadrze znajduje się kilku pańskich elbląskich podopiecznych.
- Nowo powołana kadra liczy 30 pięściarzy. Z, Elbląga są

stok, KSZO

Ostrowiec

i dru-

żyną powstałą z połączenia
Startu Włocławek i Zawiszy
Bydgoszcz. Uważam że nasza
grupa jest silniejsza niż pierwsza.
Pierwszy

z zespołem Start/Zawisza,
a tydzień później wyjeżdżamy
do Hetmana. Pierwsza runda
ligowych spotkań zakończy się
27 kwietnia.
- Jakie cele stawia sobie
pan i pańscy podopieczni
w tym sezonie?
- W poprzednim sezonie zajęliśmy w grupie trzecie miejsce

i niewiele

nam

zabrakło,

aby znaleźć się w strefie medalowej. Teraz chcielibyśmy o te
medale powalczyć.
- Uważam, że będzie trudno
zrealizować te plany, tym bardziej, że nie słyszałem o poważnym wzmocnieniu pana
zespołu. Tymczasem można
chyba mówić o brakach kadrowych w Renomie.
- Najbardziej potrzeba nam
pięściarza, który walczyłby
w kategorii muszej lub koguciej. Podjęliśmy rozmowy
z kadrowiczem

Jarosławem

Zajączkowskim z Polonii
Świdnica, którego chcielibyśmy wypożyczyć na ten sezon.
Jest szansa, że tak się stanie.
Rzeczywiście, oprócz tego
ewentualnego

transferu,

w drużynie pozostają wszyscy
pięściarze z poprzedniego sezonu. Mam jednak nadzieję,
że nasza wspólna praca za„owocuje tym, że będą boksować lepiej, skuteczniej, głównie na obcych ringach, bo
w Elblągu możemy wygrać
w każdym.
- Dziękuję za rozmowę.

mecz, w niedzielę,

Janusz Woźniak

2 lutego stoczymy w Elblągu

Narty i snowboard

Bałagan
na „Łysej”
Prawie 200 miłośników „białego szaleństwa” zjawiło się
w niedzielne przedpołudnie na Łysej Górze w Sopocie aby
wziąć udział w Il Amatorskich Mistrzostwach Pomorza Gdań-

skiego w narciarstwie alpejskim i adnie

„Family Cup

GMO

:97”. Nie przypuszczali, że pozostaną łam do późnego wie-

CY

Liczba uczestników wyraźnie
przerosła możliwości organizatorów (firma „Bolid” i MOSiR).

Już na wstępie zawiodły komputery, albo jak kto woli ludzie,
którzy je obsługiwali i początek
zawodów opóźnił się w związku
z tym o dwie godziny. Brakowało numerów startowych, były też
kłopoty z pomiarem czasów,
gdyż niewłaściwie ustawiono fotokomórkę. Wielu uczestników
nie kryło swego zdenerwowania
z powodu ślamazarnego tempa,
w jakim rozgrywano konkurencje. Większość udała się do domów nie znając nawet swoich
wyników. Tych, mimo wcześniejszych obietnic organizatorzy nie dostarczyli nam nawet
w poniedziałek.
Nie pozostaje nam zatem nic
innego jak podać wyniki nieoficjalnie i mieć nadzieję, że
w przyszłości podobna sytuacja
się już nie powtórzy.
W klasyfikacji generalnej
wśród narciarzy zwyciężyli, Emilia Przelaskowska i Bartosz Piasecki. W konkurencji rodzinnej
najlepsi byli państwo Gan (Wacław, Katarzyna
i Jakub)
i Sznurkowscy (Maciej, Małgorzata i Maciej). Ganowie podobno mieli lepszy czas łączny i pojadą do Karpacza na mistrzostwa Polski. W snowboardzie
dominowała rodzina Kolków:
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GIPSBLOK.
Biuro obsługi Klientów: ul. Chmielna 54/57, 80 748 Gdańsk
tel. 316 851 wew.33, 090 50 29 73,
Fot. Robert Kwiatek

rzata i Anna, którzy zwyciężali
w swoich kategoriach wiekowych. Jedynie w kategorii do lat
35 najlepsza była Małgorzata Li-

big.

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00

OBSŁUGĘ
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KREDYTÓW
NA CELE MIESZKANIOWE
dzi Ń Ził, INNYMI PROWADZI

Michał, Paweł, Andrzej, Małgo-
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