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Gdyński Radmor i francuski Thomson CSL
Konstytucyjne zaopatrzą
polską armię w
radiostacje

konsultacje

Marszałek Zych
apeluje o rozwagę
12

- Referendum konstytucyjne i wybory parlamentarne
nie powinny być połączone stwierdzili zgodnie Aleksander Kwaśniewski, prezydent

RP i Józef Zych, marszałek

Sejmu.
Zdaniem Zycha referendum
konstytucyjne może odbyć się
najszybciej w czerwcu. W wieczornym orędziu telewizyjnym
marszałek Zych zaapelował
o rozwagę. - Politycy powinni

ŻOŁNIERZE
ŁĄCZCIE

czeństwo- powiedział Zych.
Mazurkiewicz

z SLD,

przewodniczący Komisji Konstytucyjnej, powiedział nam, że
trudno jest w tej chwili mówić
o konkretnej dacie referendum
konstytucyjnego. Jego zdaniem,
o dacie głosowania będzie można mówić dopiero po trzecim
czytaniu projektu ustawy zasadniczej w Sejmie. Do tej pory
. wszystkie partie parlamentarne
z wyjątkiem PSL optowały za
majowym terminem referendum.
Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje przedstawicieli partii
parlamentarnych z „Solidarnością”. - Nastawiam się na wojnę
ideologiczną - powiedział nam
przewodniczący

KK,,S”

Krzaklewski.
Więcej na str. 2

Marian

W Gdańsku

| Krajach
,

Dziesięcioro gdańszczan
otrzymało wczoraj tytuł profesora. Najwięcej z nowo
mianowanych pracuje na
Uniwersytecie Gdańskim.

e W

dziedzinie

nauk

biolo-

ska i Ryszard Szydłowski z UG,
e Nauki ekonomiczne - Joan-

na Senyszyn z UG.
e Nauki humanistyczne - Andrzej Jan Chodubski, Czesław
Ciesielski i Andrzej Groth z UG
e Kultura fizyczna - Janusz
Czerwiński z AWF-u
e Nauki Techniczne -

Jan An-

drzej Szantyr z PAN-u
e Sztuki plastyczne - Andrzej
. Dyakowski,

Albert

Zalewski

*

Twój dzisiejszy
mowy numer_

Codziennie
nowa
szansa

bytego-błokursotj

mówi Synowiecki. Przyznaje.że „przy tak

> wielkiej skali zamówienia, zysk Radmoru
„jest określany na minimalnym poziomie”.

Wręczenie tytułów
naukowych

gicznych Anna Jadwiga Podhaj-

gazety

Pod koniec ub. roku Radmor wygrał
przetarg na dostawę dla polskiej armii rodziny radiostacji: ręcznej, działającej w systemie cyfrowym i analogowym (własny wyrób
Radmoru), montowanej w wozach bojowych
oraz specjalnej radiostacji dla śmigłowców.
Paryski kontrakt jest związany z produkcją
na licencji francuskiego koncernu elektroniki militarnej Thomsona CSL radiostacji
o wadze 4 kg.
Thomson odstąpił od opłaty licencyjnej.
Najpierw przez około dziewięć miesięcy
wojsko będzie otrzymywać sprzęt produkowany we Francji. Po dwóch latach wszystkie
radiostacje będą montowane w Radmorze.
Według prezesa Radmoru, Andrzeja Synowieckiego, produkowany na licencji
sprzęt ma być sprzedawany także zagranicą.
- Leży to w interesie obu stron. Thomson powszechnie uważany za jednego ze światowych liderów techniki militarnej, zdobywa
w Polsce silny przyczółek. Do tej pory wyposażał w swoje radiostacje armie Francji, Holandii i Hiszpanii. Radmor - bo będzie liczącym się producentem nowoczesnego sprzętu
- mówi Synowiecki.
- Polska stanowi przedpole dla zachodnich koncernów do zdobywania zamówień

(RP, PAP)

Gdańszczanie znaleźli się
wśród 72 osób, którym tytuły
profesorskie wręczył wczoraj
prezydent RP. Uhonorowani
gdańszczanie reprezentują sześć
fakultetów. Sześcioro z nich pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Dwoje w Akademii Sztuk
'Pięknych. Po jednym w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Akademii Wychowania Fizycznego.
- Od wczoraj mamy na uczelni 104 profesorów - mówi Andrzej Ceynowa, prorektor do
spraw nauki i kontaktów międzynarodowych UG.
.
W dziedzinie nauk biologicznych i kultury fizycznej tytuły
profesorskie otrzymali tylko
gdańszczanie.

UNILCJY
z wczorajszej

Kontrakt na dostawy sprzętu dla
polskiego wojska podpisze
w Pa.
ryżu gdyński Radmor i koncern Thomson C$L. Za produkowane we Francji
i w Gdyni radiostacje armia zapłaci
w ciągu pięciu lat ponad 140 min zł.
To jeden z największych kontraktów
wybrzeżowej firmy w ostatnich latach.

dojść do kompromisu, a ostateczną decyzję podejmie społeMarek
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Rys. Bartłomiej Brosz

, Radiotelefony Radmoru używa policja,
służby więzienne, straż pożarna i służby
ochrony kolei. Systemy łączności - PKP. Do. stawy dla wojska stanowią do 20 proc. produkcji, do sklepów trafia jedynie dziesiąta
PO,

Proces w sprawie Grudnia "70

Nielegalny wiec

przed sądem
Władze a todynkiie wasze
EC nSolidarności” przed
em sądu w
U z rozprawą w sprawie Grudnia "70. Jedynym powodem odmowy są sformułowania zawarte w ustawie o zgromadzeniach. Mimo to manifestacja, towarzysząca dzisiejszej rozprawie, odbędzie się.
Gdański magistrat nie wydał .
Jednocześnie wiceprezydent
zezwolenia na manifestację,
Mażewski podkreślił, że nie są
gdyż wniosek o zgodę na zgromu znane żadne przypadki, wymadzenie wpłynął zbyt późno.
wierania przez kogokolwiek na- Wniosek powinien być złocisku na gminę w sprawie dziżony najpóźniej trzy dni przed
siejszej manifestacji.
manifestacją - wyjaśnił „DzienJak twierdzi Wojciech Deptunikowi” wiceprezydent Longin
ła, rzecznik prasowy Komendy
Mażewski. - W ustawie nie ma
Wojewódzkiej Policji w Gdańwyjątków od tej zasady, na przysku, jeżeli policja zauważy więkkład ze względu na szczytny cel
sze zgromadzenie przed budynzgromadzenia.
kiem sądu sprawdzi czy manifeDlatego też pani naczelnik
stacja jest legalna.
wydziału społeczno-administra- Zażądamy od organizatocyjnego musiała odmówić wydarów zezwolenia - uważa Deptunia zezwolenia. Osobiście jestem
ła. - Jeżeli nie będą go mieli
z tego niezadowolony, ale nie
poprosimy zgromadzonych o robyło innej możliwości. Prawo
zejście się. Wylegitymujemy orjest prawem.

szczegóły na stronie 3 „Dziennika Ba

+ Gdynia
ul. Opata Hackiego 12
tel. 23-52-86
tel./fax 23-08-02

Jan Kreft

Cegiełki
ala
swoich

ganizatorów i możemy skierować wniosek do kolegium.
Rzecznik dodaje, że w wypadku ewidentnego zakłócania
porządku czy też ruchu drogowego przez zgromadzonych, policja będzie mogła użyć środków
przymusu, aby rozproszyć demonstrantów.
- Będzie to pokojowe zgromadzenie, nie będziemy stanowić dla nikogo zagrożenia, ani
nie będziemy prowokować sił
porządkowych
- zapewnia
Edward Szwajkiewicz, organizator pikiety z „Solidarności”. A argumenty władz miasta
o przyczynach odmowy zezwołe- .
nia na manifestację nie przekonują mnie. Moim zdaniem sprawa techniczna nie powinna dominować nad meritum sprawy,
a tak się stało w tym przypadku.

Artur Kielbasiński, (WOS)
Komentarz na str. 2

Skąd pieniądze
na kampanię wyborczą?
Większość wybrzeżowych
partii politycznych deklaruje, że sprawdzi wiarygodność i przeszłość firm, które
będą chciały finansować ich
kampanię wyborczą.
Politycy liczą przede wszystkim na wsparcie zaprzyjaźnionych przedsiębiorców. Zadbają
też o pełną anonimowość sponsorów.
Franciszek

Potulski,

lider

gdańskiej SdRP, nię liczy na
wsparcie żadnych fundatorów.
Jego zdaniem, kampania wyborcza SLD będzie się opierać na
sprzedaży cegiełek, składkach
członkowskich i atakach mediów na Sojusz.
Szerzej na str. 3

WRRTNA WYFZEDEASEYACY

ZACHOWAJ
DZISIEJSZY
egzemplarz

„Dziennika Bałtyckiego”
do JUTRA.

JUTRO

w „Dzienniku Bałtyckim”
na stronie 3 podany

będzie wylosowany
ZŁOTY

NUMER.

PORÓWNAJ z nim
TWÓJ DZISIEJSZY
NUMER ze strony |
gazety.

JEŚLI numery będą
takie same otrzymasz
5000 zł.

Gdański poseł
ukarany

) CODZIENNIE kupuj

Ile kosztuje nieusprawiedliwiona nieobecność w Sejmie?

„Dziennika Bałtyckiego”

) CODZIENNIE

każda

gazeła daje Tobie
nową szansę.
gazetę — zwiększysz
swoją szansę.

szczegóły strona 3

Bogusław Kaczmarek, gdański poseł Unii Pracy stracił
sposób został ukarany za nieusprawiedliwioną nieobecności w Sejmie.

PAMIĘTAJ!
ZŁOTY NUMER

Od jesieni ub.r. obowiązują
kary dla posłów, którzy nie
usprawiedliwili swoich nieobecności na posiedzeniach. Ostatnio
ujawniono dane o posłach ukaranych za absencję w październiku ub.r . Ukarano w sumie 85
posłów.
Z dwunastki gdańskich parlamentarzystów dietę obcięto tylko Bogusławowi Kaczmarkowi,
posłowi Unii Pracy. Nie usprawiedliwił jednego dnia nieobecności na posiedzeniu Sejmu.
W biurze informacji Sejmu po-

NA

część poselskiej diety. W ten

wiedziano nam, że odebrano mu

Gdańska w Sejmie w październiku byli obowiązkowi. Bez usprawiedliwienia nie opuścili ani jednego posiedzenia.
jedną trzydziestą miesięcznego
Do największych wagarowiwynagrodzenia. Taka jest stawczów należy m.in. Janusz Malika za'jednodniową absencję.
nowski z SLD, który nie uspraDecyzję o ukaraniu podejmuwiedliwił pięciu dni, Władysław
je marszałek Sejmu. Posłowie
Serafin z PSL wagarował podmają prawo odwołać się od jego
czas czterech posiedzeń Sejmu.
decyzji w ciągu dwóch tygodni.
Ukarano także Tadeusz Gajdę
- Jestem człowiekiem i mnie
(PSL) który nie usprawiedliwił
również dotyczą przypadłości
się z nieobecności na 10 posiezdrowotne, problemy rodzinne . dzeniach Komisji Sejmowych.
i losowe - powiedział „DzienniOd czasu, gdy zaczęły obokowi” Bogusław Kaczmarek. wiązywać kary, w posiedzeniach
Większość nieobecności uspraSejmu uczestniczy przeważnie
wiedliwiłem lub usprawiedliwię.
400 parlamentarzystów.
Z danych sejmowych wynika,
że pozostali przedstawiciele

(ul, Krzyk)

ZAWSZE
STRONIE

3

Ż tiilości:..
W Częstochowie ujęto kłusownika, który nad rzeką Stradomką łowił ptaki objęte ochroną. Zatrzymany tłumaczył się, że
czyni tak z miłości do skrzydlatych braci mniejszych, których
po schwytaniu przekazuje w dobie ręce.

(PAP)

Str.2

Gdański pianista laureatem
ankiety „Jazz Forum”

Les zek

Giełda Papierów Wartościowych
Notowania akcji 29 stycznia

Możdżer
na „Topie”
Leszek Możdżer - gdański pianista, nie tylko zajmujący
się jazzem, zostal potrójnym laureatem ostatniej ankiety
„Jazz Forum”.
Uznawany zarówno przez
krytykę jak i jazzfanów za zjawisko szczególnej wagi, gdański
pianista Leszek Możdżer został
laureatem zeszłorocznej

„Jazz

Top” - prestiżowej ankiety czy-

KPN,

Senatu I kadencji, „Soli-

darności” i prezydenckiego sygnowanego przez Lecha Wałęsę.
Do udziału w dyskusji nie zapro-

Antoni

Macierewicz,

62,00

- Nie będziemy dyskutować
na temat przycinania, bądź
rozszerzania poszczególnych
artykułów projektu konstytucji
- dodał Macierewicz.
Leszek

Moczulski,

szef

KPN, twierdzi, że rozmowy będą dotyczyły tego, jak skupić
wszystkie ugrupowania wokół
projektu parlamentarnego, co
może stworzyć pozory konsul-

9,15

ro-

Lester Bo-

Akaw)

Pierwsi ukarani
Edward Szwajkiewicz, organizator protestu dziwi się, że dojdzie do
takiego zakazu w mieście rządzonym

Podczas dwóch poprzednich pikiet w związku z procesem nie było
żadnych incydentów. Chodziło raczej
o pokazanie obywatelskiej czujności,
i to nie na sali sądowej, ale przed budynkiem sądu. Takie formy protestu
są dopuszczalne w każdym demokratycznym kraju. Lepiej, jeśli odbywają
się w zgodzie z przepisami. Jeszcze
lepiej, jeśli formalizm prawny nie blo-

przez ugrupowania postsolidarno-

kuje możliwości wyrażania opinii

wice-

kpiną”.

„Muzyk

-

Proces w sprawie Grudnia '70

Frekwencja - 50 procent
przewodniczący ROP, twierdzi,
że najważniejszy jest tryb
uchwalenia konstytucji. Jego
zdaniem, referendum konstytucyjne powinno być ważne, jeżeli
uczestniczyć w nim będzie ponad 50 proc. społeczeństwa.
-Według Macierewicza obowiązujący tryb większościowy
uchwalania konstytucji „jest

oraz jako

gniew Namysłowski,

darność”, twierdzi, że związek

Jesus”

Nieczęsto zdarza się, by „Mu-

wie czy najlepszy w kraju zespół
jassowy Miłość (również gdański), także autorskie dokonania.

będzie domagać się ustalenia zasad konsultacji.
- Najpierw musimy wiedzieć
na co możemy liczyć - tłumaczy
"Tomaszewski. - Musi być szansa
na poprawki, a nie tylko prezentacja stanowisk partii.

To

zykiem roku” został wykonawca
tak młody. Laureat prestiżowego wyróżnienia twierdzi tymczasem, iż przyznane mu zaszczyty
nie zmieniuają niczego w jego
zamierzeniach, procentując jedynie większym zaufaniem do
siebie... Na następne dokonania
pianisty jazzfanom z pewnością
nie przyjdzie czekać długo.

album”

darnością” popiera społeczny
projekt konstytucji.
Janusz Tomaszewski, pełnomocnik Akcji Wyborczej „Soli-

„Talk

Młody

ku”.
Możdżer ma już na swoim
koncie, prócz płyt zrealizowanych z takimi tuzami jak Zbi-

szono ROP, który razem z „Soli-

tytułowany

czyli właśnie „Najlepszy album”.

wirtuoz zwyciężył w kategoriach
„Najlepszy pianista”, „Najlepszy

telników „Jazz Forum”.

' | SLD, PSL i UP, Unii Wolności,

Nagrał album z jazzowymi interpretacjami Chopina, płytę w duecie z amerykańskim basistą Davidem Friesenem oraz album za-

Jeszcze nie rozpoczął się proces

oskarżonych w sprawie Grudnia 70,
a już wybuchł skandal. I to podobno
za sprawą organizatorów pokojowej

Marszałek Sejmu i prezydent RP przed rozmowami o konstytucji.
Fot. PAP/CAF
Moczulski zapowiada, że za-

proponuje poddanie pod referendum obok projektu komisji
konstytucyjnej obywatelską
wersję ustawy zasadniczej.
- Większość w parlamencie
nie oznacza większości w społeczeństwie - dodaje Moczulski.
Bogdan Borusewicz, wice-

przewodniczący klubu parlamentarnego

UW

twierdzi, że

przedmiotem konsultacji może
być tylko projekt konstytucji
przegłosowany w Komisji Konstytucyjnej. Nie widzi on szans
na jakikolwiek kompromis ze
strony UW.

- Poszliśmy już na różne
ustępstwa - tłumaczy Borusewicz. - Dalsze są niewskazane.

w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
- W obecnym projekcie jest
tyle samo z projektu społecznego „S”, co propozycji SLD - dodaje Szmajdziński.
Ryszard Bugaj, lider UP, deklaruje przychylność dla postulatów „S” o gwarancjach socjalnych i roli związków zawodowych. Wyklucza kompromis
w sprawie preambuły i delegalizacji aborcji. Według Aleksandra Bentkowskiego, rzecznika
prasowego PSL, dzisiejsze spotkanie ustali jedynie formę dalszych konsultacji.
(RP, PK)

Tyle samo „S$” co SLD
Jerzy Szmajdziński, szef klubu parlamentarnego SLD, powiedział nam, że dyskusja nie
może poruszać tematu referendum. Polityk SLD przypomina,
że o regułach uchwałania konstytucji zdecydował wielopartyjny Sejm w 1992 roku.
Szmajdziński twierdzi, że Sojusz może poprzeć zapis, który
zapewni pracownikom udział

Aktorzy eżoadjdąet

pikiety, czyli władz gdańskiej „Solidarności”, które zlekceważyły wydany przez miasto zakaz.

Ściowe.
w sprawie tak bolesnej i budzącej poWładze miasta do tej pory bez
wszechne zairteresowanie. Zresztą,
przeszkód zezwalały na manifestacje
nawet interpretacje prawników nie są
przed Sądem Wojewódzkim; tym ratu jednoznaczne.
Wszystko wskazuje na to, że
zem wydały zakaz, bo - jak utrzymupierwszymi ukaranymi w procesie
ją -związek spóźnił się o jeden dzień
z zawiadomieniem o zamiarze maniGrudnia 70 mogą być uczestnicy mafestacji. Policja zaś grozi, że organi- . nifestacji dopominającej się o sprawiedliwość.
zatorzy staną przed kolegium.

_ŚWIAT_

Barbara Madajczyk=Krasowska

i Propozycja dla policji

_Poduszkowce x Ustki

ać

odświ

„Świeży oddech to symbol cywilizacyjnego postępu”
lena Zawadzka na rod owym
ada
re poświęcone było promocji kampanii
Pare prowadzonej pod hasłem „Bariera n

stwierdziła M
w Warszawie,

so:

jest inicjatorką i ani-

matorką tej akcji. - Ja w ogóle
lubię czysty i zadbany świat. Tylko w takim świecie dobrze się
czuję. U nas sprawa czystości
pozostawia wiele do życzenia,

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

a ja chciałabym, żebyśmy wszyscy dobrze się czuli u siebie,
a nie tylko w krajach, które słyną z czystości - powiedziała Zawadzka dziennikarce PAP. Dodała też, że akcja nie jest rekla-

Miss musi

mą żadnego produktu ani żadnej
firmy. Główne działania w ramach kampanii "Bariera nieświeżego oddechu" zaplanowano na 8 lutego. Tego dnia w II
Programie TVP oraz I Programie Polskiego Radia wyemitowane zostaną programy, w których specjaliści (lekarze, psycholodzy) oraz znani ludzie będą
wypowiadać się. na temat świe-

żego oddechu.

schudnąć

SZARA

Poduszkowiec podczas policyjnych prób.

Stocznia Ustka S.A. próbuje zainteresować policję
i inne
owca:
mi produkowanymi przez
siebie we współpracy z hiszpańską firmą Neumar S.A.
_

Oznaczenia: USD — dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF — frank francuski,
NLG — gulden holenderski, CHF — frank szwajcarski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt

brytyjski, ITL - lir włoski, SUR - rubel rosyjski (notowania z Moskwy).
Złoto: w złotych za gram, z Londynu — za uncję.

Pokaz pierwszego egzemplarza zorganizowano w środę na
Wiśle przy współudziale stołecznej policji rzecznej.
Poduszkowiec NM-6/VC
powstał w wyniku dwuletniej
współpracy polskiej stoczni

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

Fot. PAPICAF

z Hiszpanami. Polscy konstruktorzy współprojektowali laminatową część kadłuba i nadzorowali jego budowę w Ustce.
Poduszkowiec może poruszać
się po lądzie, wodach wewnętrznych, bagnach, moczarach, wodach przybrzeżnych i osłoniętych wodach morskich. Stocznia
zapewnia, że istnieje możliwość
zaprojektowania i budowy poduszkowców niemal dowolnej
wielkości, przystosowanych do
różnego rodzaju zadań. Jednost-

ka może być wykorzystywana
przez wojsko, policję straż graniczną i inne tego typu służby do
prac dozorowo- patrolowych.
Pokazany w środę poduszkowiec jest czteroosobową jednostką, która powstała na zamówienie jednego z południowoamerykańskich hoteli. Przystosowany jest głównie do celów
turystyczno- rekreacyjnych.
Stocznia liczy na zamówienia
także od firm świadczących tego
typu usługi.
(P AP)
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„ Gałas .

Kołodko, który głosował na
posiedzeniu rządu przeciwko
przywróceniu cła na import zboża, zwrócił się do NIK o zbadanie działalności Agencji Rynku
Rolnego i Ministerstwa Rolnictwa. Jego zdaniem obrót zbo-

Wczoraj TVP podała ciekawostkę:

żem w ARR

: Alicia Machado, podczasćwiczeń ze skakanką w wyd dziennikarzy w nowojorskim klubie .
Fot.PAP/CAF-AP,
Marty Lederhandler
Miss Universum 1996, Wene-

zuelka Alicia Machado musi
schudnąć blisko 20 kg, jeśli nie
chce utracić korony królowej
piękności, która przysługuje jej
do chwili koronacji jej następczyni Miss Universum 97 - poinformowała gazeta „The New
York Post*. Organizatorzy konkursu Miss Universum zagrozili,
że jeśli Alicia nie odzyska

w krótkim czasie zgrabnej sylwetki z okresu, kiedy zdobyła
zaszczytny tytuł najpiękniejszej,
to zostanie go pozbawiona. Promotor imprezy, potentat w handlu nieruchomościami Donald
Trump, powierzył więc piękną
Wenezuelkę ekspertowi od odchudzania, Edwardowi Jackowskiemu.

(PAP)

ma „charakter wy-

bitnie spekulacyjny”. Dodał, że
cło na zboże może spowodować
wzrost cen żywności, szczególnie
trzody chlewnej i drobiu.
- „Minister finansów przede
wszystkim będzie sprawdzać siebie. Dlatego, że Agencja Rynku
Rolnego całą gospodarkę finansową ma kontrolowaną przez
ministra finansów. Minister finansów bezpośrednio ingeruje
w działania Agencji Rynku Rolnego” - powiedział minister rolnictwa Roman Jagieliński.
- Jagieliński przyznał, że wprowadzenie ceł przyniesie korzyść

rolnikom, bo uspokoi ich co do
„możliwości

siężne|

księżniczka Diana ma zamiar sprzedać
na aukcji swoją używaną garderobę.

A:
we wtorek przez rząd 10-procentowego
cła na import zbóż
na pasze wywołało kontrowersje międ
wicepremierami - Grzegorzem Kołodką
i Romanem Jagielińskim.

Włodzimierz Szymański, tel. 31 73 15; Łączności z Czytelnikami „Śmiało

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, 218.
Biuro Reklamy- tel./fax 31 20 94, 31 14 74, 31 18 61, 31 17 57, 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 7094, tel. 33 54 09. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Lumpex

Cła importowe na zboża

REDAKCJA: 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. Tel. centrali 31 50 4149, fax 31 35 60. Korespondencje: 80-958 Gdańsk skr.pocz. 419.

zagospodarowania

zbiorów w 1997 r. oraz przyniesie wzrost poparcia dla PSL”.
Zdaniem maklerów z giełd
towarowych, cło na zboża paszowe może niekorzystnie odbić się
także na cenie ziarna konsumpcyjnego. Co prawda jest ono dalej objęte zwolnieniem celnym,
jednak wraz ze wzrostem ceny
gorszej pszenicy paszowej i jego
cena na giełdach towarowych
i targowiskach będzie rosła.
- Ceny pieczywa nie wzrosną
z powodu cła - uważa Kazimierz
Skowroński, dyrektor Państwowych Zakładów Zbożowych Stamo w Starogardzie Gdańskim. Zboża mogą podrożeć, ale duże
młyny i zakłady zbożowe mają
zapasy ziarna, które wystarczą
do żniw.

(in)

Książęcym lumpexem będzie renomo-

wany dom aukcyjny Christies', dochód
ze sprzedaży ciuchów ma być przeka-

ciąch”

po uv
*

zany na walkę z AIDS i rakiem. Będzie to sumka nielicha - wedle wstępnych obliczeń

cośo miliona dolarów. „Złośliwi twierdzą - brzmiał komentarz do newga - że księżcznika chce po prostu zrobić porządek w szafie”.
Nie pasjonuję się przygodami i skandalami angielskiej rodziny królewskiej, a perypetiami Diany w szczególności, ale na tę informację zwróciłam uwagę: nareszcie

coś sympatycznego! Nie widzę w zamiarze Diany żadnego powodu do złośliwości.
Robienie porządków w szafie jest zajęciem godnym pochwały, w przeciwieństwie do
marnowania w tejże szafie dziesiątek kiecek, które nie mają szans na przydanie się
w jakiejś nieprzewidywalnej okazji. Że potem w książęcym stroju będzie paradować
jakieś amerykańskie czy japońskie snobiszcze? No to co? Suknie balowe księżniczki
to nie klejnoty koronne, z urzędu zasługujące na pietyzm i gablotę muzealną...
Zresztą z tymi klejnotami koronnymi też różnie bywało. W potocznym pojęciu
monarchia angielska miała jednego babiarza - Henryka VIII, a potem już same królowe Wiktorie płci obojga. W rzeczywistości było odwrotnie - normą była jurność
Henryka, wyjątkiem - cnotliwość ery wiktoriańskiej. Bywali królowie z imponującym
dorobkiem dwóch tuzinów bastardów, i królowe przyprawiające małżonkom rogi jak
dęby rogalińskie. Królowie obdarowywali ladacznice biżuterią swych matek i żon,
królowe dla swoich faworytów wyłudzały najczcigodniejsze lennai tytuły.
Także wybryki potomstwa Elżbiety I] mieszczą się zupełnie dobrze w angielskiej
tradycji. Lumpex księżniczki - raczej nie. Ale tym bardziej budzi zaciekawienie. Może we właściwym czasie TVP kupiłaby reportażyk z aukcji od BBC? Anglia będzie tą
aukcjąją żyła,
żyła, my my - możemy y sięsię p pobawić.

ana Weczań

Skąd pieniądze na kampanię wyborczą?

Święty Antoni
Większość wybrzeżowych partii polityczn
me deklaruje, że
i wiarygodność i przeszłość firm, które będą chciały finansow
ich kampanię
rczą. Politycy liczą przede
wszystkim na wsparcie zaprzyjaźnionych SI iekcwe, Zadbaeją też o pełną anonimowość sponsorów.
Sławomir

Zarządu

Szatkowski,

Rybicki. - Nie spodziewam się
żadnych sponsorów.
Paweł Adamowicz, członek
Rady Politycznej Stronnictwa
Konserwatywno-Ludowego,
aspirującego do udziału w AW

prezes

Wojewódzkiego

w Gdańsku,

PSL

twierdzi, że właści-

ciele firm, którzy będą wspierać
finansowo

gdańskich

ludowców,

są jego przyjaciółmi i znajomymi.
- Z nowicjuszami i szemranymi przedsiębiorcami nie mamy
żadnych kontaktów - mówi Szatkowski.
Bogusław Kaczmarek, szef
zdańskiej Unii Pracy, nie zamierza sprawdzać wiarygodności
„ ewentualnych sporsorów.
- Nie będzie poufnych roz"| mów - zapewnia Kaczmarek. Jeśl. ktoś wpłaci pieniądze, to
mcże liczyć jedynie na realizację
naszego programu.
Franciszek

Potulski,

„S”, dzieli sponsorów partii na
trzy grupy. Do pierwszej należą
firmy, których właścicielami są
zaprzyjaźnione osoby.
- Działa też łańcuszek św.
Antoniego, znajomi przedsię-'

biorcy polecają nam uczciwe
osoby z branży - tłumaczy Adamowicz. - Są też tacy, którzy sami się zgłaszają.
Według

Adamowicza,

ci

ostatni są sprawdzani w rejestrze
handlowym spółek.
- Robimy wywiad gospodarczy - mówi polityk SKL. - Pytamy np. o to, kto zasiada w zarządzie i o udziały innych firm.

Tylko czyste pieniądze

DZISIĄJ KAŻDY POPRZE
„Dziennika Bałtyckiego” JEST

Jerzy Grzywacz, szef ZChN

OZNA

w Gdańsku, zapowiada, że każda firma, która zechce sponsoro-

rw. SA

ZACHOWAJ DZISIEJSZY

z „szarej strefy”.

- Zobaczymy też, czy nie została założona przez prominentów PRL - dodaje Grzywacz.
Lider gdańskiego ZChN zapyta także o intencje darczyńców.
- Podziękujemy tym, którzy
będą od nas oczekiwać różnych
ułatwień w przetargach i uzyska-

SPAplarz gazety

JUTRO TAKŻE
w „Dzienniku Bałtyckim”

na stronie 3 podany będzie
wylosowany ZŁOTY NUMER.

PORÓWNAJ z nim
TWÓJ DZISIEJSZY NUMER

ZChN.
Grzywacz odrzuciłby także te
firmy, które deklarują jednocześnie swoje wsparcie finansowe
dla partii lewicowych, PSL
iUW.
Bogdan Borusewicz, lider

ze strony | „Dziennika Bałtyckieg

) JEŚLI NUMERY BĘDĄ RARE:
SAME,

dwóch dni roboczych:

dzi, że nie przyjmie pieniędzy od
tych biznesmenów, którzy są podejrzani.
j
- Miejscowe środowisko go-

FI ETL

SLLU

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, Biuro

Konkursów, pok. 201B, tel. 31 35-66
_ w godz. 9:00 - 16:30 -

spodarcze zna się bardzo dobrze

- dodaje Borusewicz. - Poza tym,
można zwrócić się do prokuratury, UOP i policji.
Jacek Kurski, przewodniczący Zarządu Okręgowego ROP
w Gdańsku, zapewnia, że popatrzy na ręce każdemu przedsiębiorcy, który zgłosi się do niego
- Zbadamy ich przeszłość obiecuje Kurski. - Głównie będą
to jednak znajomi - żaden „czerwony” nie da nam przecież pieniędzy.

Nywiad gospodarczy
Jacek Rybicki, szef gdańskiej
„Solidarności” i regionalnej Akcji Wyborczej „S”, uważa, że
każda z partii uczestniczących
w Akcji powinna sama zainteresować się, z jakiego źródła dostaje pieniądze na kampanię wyborczą.
- Jako związek nie będziemy
mieli z tym problemów - sądzi

Rys. bartłomiej Brosz

?

ZADZWOŃ.

LUB PRZYJDŹ w ciągu

gdańskiej Unii Wolności, twier-

lider

na stronie |

M DZISIEJSZYM

wać partię, będzie sprawdzona,
czy nie operuje pieniędzmi

niu licencji - zapewnia działacz

ańskiej SdRP, nie liczy na
cie żadnych fundatorów.
zdaniem, kampania wybor'LD będzie się opierać na
sdaży cegiełek, składkach
akowskich i negatywnych
„ach mediów na Sojusz.

|) OTRZYMASZ 5000 "dn,
złotych

TO PROSTE!

Sonda trwać będzie od 7 syzna do
ego 197
Niepełnoletni uczestnicy muszą przedstawi
isemną
> prawnych | iekunów na udział w
ie.
owy Regu amin 2
Sondy” jest do wglądu
w si
ibie „Prasy Bałtyckiej” spółka z 0.0., w Biurze
Konkursów, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, pok 201b.

„szczęśliwy

Robert Pietrzak

Tczew pierwszy

Policyjny

Złota Sonda

Szczęście
po raz trzeci

of 782

jrę
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Juscikić z rejonu tczewskiego wyprzedzają w policyjnym
„rankingu” swoich kolegów z Wejherowa i Starogardu.

dant. - Żeby jeszcze lepiej wy-

Pan Krupiński z synem

Fot.: K. Netka

Kolejnymi szczęśliwcami
w naszej Złotej Sondzie zostali wczoraj państwo Krupińscy z Gdańska.
rodzina
Czteroosobowa
mieszka na Zaspie. Pani Janina
pracuje w miejskim ośrodku pomocy społecznej, a jej mąż Karol
jest taksówkarzem.
- To ja kupiłam gazetę ze
szczęśliwym

numerem,

pełniać swoje obowiązki, potrzebujemy więcej policyjnych etatów i lepszego sprzętu, głównie
łączności.
M. Czarnecki dodaje jednak,
że od początku stycznia tczewską komendę zasiliło 15 młodych funkcjonariuszy. - Zostali
oni skierowani głównie do patroli ulicznych w miejscach

(emil)

naniu

z 1995

rokiem,

Sk

w Warszawie za szczególne
= gnięcia w eaifówie
edukacji teatralnej przyzna:
ła nagrodę Teatrzykowi
Dziecięcemu Kiełek z Kiełpina k. Kartuz.

wzrosła

natomiast o 4,1 procent i wynosi
60,8 proc. Jak wszędzie, najgorzej jest ze schwytaniem złodziei
samochodów - wykrywalność
wynosi tu 14 procent. Jest to
jednak o 6 procent więcej niż
wynosi średnia wojewódzka.

Był to finał już XXIX Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej
Teatru”, Teatr" 96. Komisja wyłoniła najlepszych uczestników
w kategorii instruktorskiej i zespołowej.

epy językowe
O

kaszebsku”.

Oznaczają, że każdy klient tych =N
sklepów, mówiąc w nich po kaszub- 6)
sku, zostanie tam zrozumiany i obsłużony. Mówienie po kaszubsku nie „0
jest wymagane od sprzedawców.
+
Oczywiście klienci rozmawiający
po polsku są także obsługiwani.

CORSA

już od 27,9 tys.

ASTRA
tys.

OMEGA
785 tys.
IIGRA
46

tys.

Ceny wg kursu NBP dla DM z dnia 21.01.97

JESZCZE W KONTYNGENCIE 97

AC-3,8%0
OC, NW, OPEL Assistance

GRATIS

- Obniża się wiek przestępczości wśród młodzieży, jest coraz więcej rozbojów i napadów.
sekty, które mają
y wpływ na młodych ludzi - mówiła Zofia
Gosz z Rady Miasta Gdańska na kwdbrcachi „Giełda gminnych pomysłów prorodzinnych”,
zorganizowanej przez Radę ds. |... przy wojewodzie i marszałku Sejmiku dna
wego woj. gdańskiego.

Na Wybrzeżu działają

W konferencji brali także
udział przedstawiciele gmin
z Rzeszowa,

Zielonej

Góry,

Wrześni i Warszawy. - Ta wymiana doświadczeń jest potrzebna, chociażby po to, aby rodziny
od swoich radnych domagały się
w następnych wyborach odpowiednich programów - mówił
Antoni Szymański, przewodniczący Rady ds. Rodziny przy
wojewodzie i marszałku Sejmiku
Samorządowego woj. gdańskiego, organizatora konferencji.

Podatki prorodzinne

* przy cenie samochodu do 50 tys.

e.

w gminie

Motor Centrum

ul. Miałki Szlak 4/8
tel. 31 0422

z dziećmi.

Fot. Tadeusz Gruchalla

nam na wyjazdy, a one właśnie
najwięcej kosztują.
Laureaci jedynej nagrody
w woj. gdańskim nie wiedzą
jeszcze ile dostaną pieniędzy, bo
zostaną one przekazane na konto. Wiedzą jednak, że oszczędzać je będą właśnie na swoje
bliższe i dalsze podróże.
Redakcja „Dziennika” dołącza się do licznych gratulacji, jakie otrzymują młodzi kiełpińscy
aktorzy.

(TG)

To wszystko z nudów

31,9

ky=
a
<Ś
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Regina Olszewska: Cieszę się razem

Gminy dla rodziny

(RS)

NOWY DEALER
NOWE SZANSE

W imieniu Teatrzyku

Kiełek nagrodę z rąk prezesa
Towarzystwa Kultury Teatralnej
w Warszawie, Lecha Śliwonika,
„odebrała Regina Olszewska,
kierownik i zarazem instruktorka teatrzyku.
- Nie spodziewałam się żadnej
nagrody, więc wiadomość o jej
przyznaniu odebrałam z ogromną radością - powiedziała
-„„Dziennikowi” Regina Olszewska. - Cieszę się razem z dziećmi,
moimi młodymi aktorami, że
nasz teatrzyk również w Warszawie dobrze jest znany. Jak wiadomo, nie jesteśmy agendą zarabiającą pieniądze, więc z każdej
złotówki cieszymy się, bo składana jedna do drugiej pozwalają

(t)

W oknach niektórych sklepów
w Jastarni i Kuźnicy pojawiły się
znaczki przedstawiające czarnego
gryfa na żółtym tle, dookoła którego
biegnie napis „Me tćż rozmiejeme Po

96

Centralna Komisja Towarzystwa Kulłury Teatralnej

Na ziemi puckiej

ale za

pieniądze męża - opowiada Janina Krupińska. - „Dziennik” czytamy codziennie od samego początku.
Za pieniądze ze Złotej Sondy
chcą kupić prezenty dla swoich
dwóch synów. Leszek, który
chodzi do ósmej klasy, dostanie
nowy komputer. Jego młodszy
brat Darek zażyczył sobie ludziki z „Gwiezdnych wojen”.
- A o tym co zrobić z resztą
pieniędzy, jeszcze pomyślimy mówią państwo Krupińscy.

Teatru"

szczególnie zagrożonych. Efekty
ich działań już są widoczne mówi komendant. - Gdyby tak
jeszcze kilkunastu następnych
policjantów...
W 1996 roku zmniejszyła się
nieznacznie liczba przestępstw
popełnionych w rejonie tczewskim. Wykrywalność, w porów-

Zastępca komendanta rejonowego policji w Tczewie, nadkomisarz Mirosław Czarnecki,
nie popada jednak w samozachwyt. - Wiemy, że statystyki nie
są równoznaczne z odczuciami
mieszkańców - twierdzi komen-

Gdańsk

* 31 88 72

- Pomagać można rodzinie
poprzez zmniejszenie miejscowych podatków - mówił Piotr
Wittbrodt, przewodniczący Ra-

dy Gminy Łęczyce. Ci, których
zwolnienie dotyczy, mogliby
w różny sposób pracować na
rzecz gminy. Gminy muszą działać, nie czekając aż zaistnieją
warunki stworzone przez państwo.
- Można też pomóc „zmusza-

jąc” do oszczędności - mówiła
Zdzisława Tokarska, zastępca
dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. W ubiegłym roku MOPS sfinansował
założenie liczników na wodę 208
z 397 rodzin podopiecznych
ośrodka. Szacunkowo dało to
oszczędności na kwotę ok. 940 zł
rocznie w rodzinie.

To z nudów
- To z nudów młodzi dokonują napadów, palą papierosy i piją

alkohol wystając w bramach domów - mówiła radna Zofia
Gosz. - Stworzyliśmy więc specjalny program, który zakłada,
że wszystkie hale sportowe i boiska w gminie, a także baseny
przyszkolne udostępnione będą
młodzieży nie uczącej się i nie
pracującej nieodpłatnie przez
sześć godzin tygodniowo. Młodzież organizowałaby się w grupy sportowe, a nadzór nad nią
sprawowałby pedagog wyznaczony przez szkołę.

Upośledzony w rodzinie
Około 1 proc. populacji, to
ludzie z zaburzeniami psychicznymi, którzy wymagają nieustannej opieki. Rodzina nie
może im tego zapewnić. Dla
nich powstają domy samopomo-

cowe, oparte głównie na wolontariuszach. - Obecnie w województwie jest dziesięć takich domów, dalsze są w trakcie organizacji - mówi Władysław Kanka,
przedstawiciel wojewody w Radzie ds. Rodziny. - Niektórzy
z podopiecznych nie potrafili sobie zasznurować butów, a teraz

są w miarę samodzielni, chodzą
ogoleni, sami się ubierają. W domu w Pierszczewie, gm. Stężyca
- chłopiec z niedowładem rąk,
dzięki troskliwej opiece i rehabilitacji, dzisiaj pięknie rzeźbi.

Nagroda za dziecko
"W Zielonej Górze część radnych opracowała projekt, według którego każda kobieta
otrzyma 1000 zł:za urodzenie
dziecka. - Jednego głosu zabrakło, abym mogła zamiast projektu przywieźć uchwałę - mówiła
Małgorzata Witkowska,

radna

z Zielonej Góry. - Nie ustąpimy
jednak, bo w naszym

mieście

przyrost gwałtownie maleje.

Zdaniem radnych jest to wynik
trudnych warunków bytowych
młodych małżeństw.

Bawmy się!
Rada ds. Rodziny organizuje
przegląd „teatrów rodzinnych”.
Do udziału zaprasza wszystkie
rodziny, w których co najmniej
dwa pokolenia zaangażują się
w przygotowanie przedstawienia. Czas trwania spektaklu - 20
minut. W konkursie literackim
pn. „Ja w rodzinie”, „Jak ja wi-

dzę rodzinę” należy złożyć pracę
ok. 5 stron znormalizowanego
maszynopisu.

Chęć uczestnictwa należy
zgłaszać pod adresem Rady ds.
Rodziny: Wojewódzki Sejmik
Samorządowy, ul. Okopowa 2127, Gdańsk, do dnia 30 kwietnia

1997 r. Bliższych informacji
udzieli członek rady, aktor i reżyser, Ryszard Jaśniewicz, tel.

47-66-38.

Anna Pellowska
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Odwoływanie prezydenta
GDAŃSK, Wybrzeże: Scena du-

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta

SOPOT, Kameral
Monte Cassino);

ża (Targ Węglowy): nieczynny;
Scena mała (ul. Kołodziejska 4):

Gdańska ro

o odwołanie Tomasza Posadzkiego,
prezydenta Gdańska. Drugim burzli-

ralna)

Ja, Maestro, g. 18

z

Miniatura (ul. Grunwaldzka 16):
nieczynny

GDYNIA. Teatr Miejski, ul. Bema 26: Chrystus z Betowa, g. 18

Teatr Muzyczny, Duża Scena (pl.

a”, ul. Bażyńskiego):

Grunwaldzki 1): nieczynny;

945,11, 12.30, 14, 15.30

kameralna: nieczynny

Powstało polsko-czeczeńskie
icz,

(ul. Szymanowskiego):

towarzystwo

to ty... czy to ja, USA, 12 L.,

Na początek konwój

„14.30; Przygoda na Alasce,
SA, bo., dubbing, g. 16.15; Nie-

_ uchwytny, USA, 15 L., g. 18.15;
Okup, USA, 15 L., g. 20
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina: Mał-

i

Rozwojem wzajemnych kontaktów kultura

darczych będzie zajmować

pa w hotelu, USA, bo., dubbing,
g. 15.15; Zmowa pierwszych żon,
USA,

15 1., g. 17; Crasch, USA,

15.45 i 20; Ostatni sprawiedliwy,

331-tuhelj USA, 15 1, g.
i 18.15; Ostatni sprawiedliwy,

„15.45; Il postino,

USA, 151., g. 20.30

sI5 1. g. 17; Fiesta,
p. 15 L., g. 19.10

GDYNIA, Warszawa, ul. Świętojańska: Tunel, USA, 15 1., g.
12, 18 i 20; Zagniewani młodo-

a-Syrena (ul. Za Murami 2Matylda, USA, b/o (dubing

Świąteczna gorączka, USA, bo.,

;
;.

g. 15; Głupole, USA, 12 1., g.
16.30; Okup, USA, 15 L., g. 18, 20

Dame,

GRABÓWEK, Fala: Dzwonnik

USA, bo., g. 14.15; Złodziej

z Notre Dame, USA, bo., g. 15,
17; Od zmierzchu do świtu,

z Notre

:
,

ciani, USA, 12 L., g. 10, 14, 16
Goplana, Skwer Kościuszki:

), g. 14.15; Okup, USA, 15 L.,

. 16 i 20; Zagniewani młodociani, USA, 121. g. 18.15
Zawisza (ul. Słowackiego 3): Goofy na wakacjach, USA, bo., g.
13; Dzwonnik

;
;
ś
.
:

USA, 15 L., g. 18
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino

agiellońskie):Rejs,

z Bagdadu, USA, bo., g. 15.45;
Gruby i chudszy, USA, 15 L., g.
17; Twister, USA,12 L., g. 18.30;
Seven, USA, 18 L., g. 20.10

i
"
Gdańsku
+

Towarzystwo Przyjaźni
eńskiej „Ouhazar”
; (Orzeł). Prezesem został Marek Kurzyniec, znany,
owski
działacz na rzecz niepodległości Czeczenii, który przeprowa- dził się do Gdańska.

18 1.,g.19i21
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte
Cassino 30: Okup, USA, 15 L., g.
8.

powołane
Polsko-Czecz

;

USA, 15 L., g. 19
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

Ę

GDAŃSK. Muzem Narodowe,

Co z tym zrobić?

Co zrobić z wnioskiem o odwołanie prezydenta, zdecydują jednak wnioskodawcy W planach towarzystwa przeradni SLD. Część z nich opowiada się po ciwidziano wydanie publikacji
chu za cofnięciem wniosku. Inni twierdzą, że
dr. Selima Chazbijewicza,
dokunie wypada wycofać się, skoro już się wniomentującej historyczne związki
skowało o odwołanie Posadzkiego.
Polski z Kaukazem.
Bez względu na wszystko nie ma prakW Honorowym Komitecie
tycznie szans na odwołanie prezydenta Totowarzystwa są m.in: Selim Chamasza Posadzkiego. SLD i UPR dysponują
zbijewicz, działacz Związku Ta22 głosami. Mogą też liczyć na dwa głosy
tarów, Barbara Gierak-Pilar- - radnych ROP. Nie wiadomo też, jak zachoczyk, wiceprezydent Sopotu,
wają się niektórzy radni Zjednoczenia dla
Grzegorz Grzelak, przewodniZiemi Gdańskiej, którzy ustalili, że głosują
czący Sejmiku Samorządowego
bez dyscypliny partyjnej, zgodnie z własnymi
i ks. Rafał Michalak, sekretarz
przekonaniami. Większość z nich poprze zaGdańskiego Oddziału Polskiej
pewne prezydenta, chociaż w zjednoczeniu
Rady Ekumenicznej.
słychać najbardziej krytyczne głosy wobec
obecnego Zarządu Miasta.
/_
"Tyle tylko, że do odwołania prezydenta
potrzeba aż 40 głosów.
Klub radnych konserwatystów - który poinformuje dziś o zmianie nazwy z Klubu Par-

Towarzystwo zamierza koordynować działania służące zbliżeniu pomiędzy narodem polskim i czeczeńskim z uwzględnieniem historycznych związków
Polski z Kaukazem w okresie
XIXi XX wieku.
/
Jedną z pierwszych inicjatyw
będzie współpraca działaczy samorządowych województwa gdańskiego z rejonem Aczchoj-Martan
w Czeczenii. Do końca lutego towarzystwo zamierza zorganizować
konwój z pomocą humanitarną
dła najbardziej dotkniętych wojną
miejscowości: Samaszek, Bamutu,
Aczchoj-Martanu.

Domek

ska; złotnictwo XV-XIX w.; kowalstwo i metale kolorowe; me-

sztuki dawnej polskiego i europejskiego kręgu kulturowego.
ul. Ogarna 65 - kolekcja grafiki,
rysunku,
plakatu
oraz antykwa;
:

stwo, rysunek; Salon Mistrzów:

Ida Łotocka - malarstwo. Czyni niedz. 10-17; Archeologiczne Dom Przyrodników z wieżą widokową, wystawa stała: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, czasowe: Schorzenia ludności prahistorycznej na ziemiach polskich;
Tajemnice Pustyni Nubijskiej;
numizmatyczna: Powstanie narodowe w medalierstwie; czynne
wt., czw., pt. w g. 9-16; śr. 10-17;

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

wtorki nieczynne; Etnograficzne
w Oliwie: „Dawne rybołówstwo
ludowe 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:
i 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 Miasta Gdyni, Pawilon Wystawowy,

ul. Waszyngtona 21 - Wystawa

ul. Staro-

5

Doszczętnie

spł

budynek

„

Pożar wybuchł we wtorek po
godz. 17 w szatni dla pracowników. Dym wydobywający się
z jednejz szafek na ubrania za-

riat. Galerie czynne pon.-pt. g.
10-17, sob. 10-15
|

Galeria „Sień Biała” (ul. Długi

Targ 36): malarstwo - Jerzego

bował ugasić pożar. Nagły wy-

buch ogriia przewrócił go na zie-

Wróblewskiego, ceramika - Jani- - ; mię. Pożar rozprzestrzenił się po
pon.-sob. w g.

ry (ul. Długa 35): wystawa grafiki Mariny Perfiliewoj (Moskwa).
Czynna codz. w g. 11-16, oprócz
niedziel.
Nadbałtyckie Centrum Kultury,
Dom Aukcyjny - Ratusz Staromiejski (ul. Korzenna 33/35) Stała kolekcja malarstwa i grafi-

29 strażaków gasiło pożar ponad pięć godzin. W akcji wzięło

skiego oddziału „Hydrobudowy

w ciągu kilkunastu
dni.

być zapró

drażliwa, że przeciwko budowie

SA”, jest to trzeci pożar w tym
miesiącu, który wybuchł w szatni pracowniczej. Pierwszy wypadek zdarzył się 13 stycznia. Wtedy pożar ugasili pracownicy.

styczne oraz wydawnictwa artystyczne. Czynne codz. g. 11-19,
sob. g. 11-15.
Ratusz Staromiejski (ul. Korzenna 35): Wystawa fotograficzna
Luisa Gonzaleza - Palmy z Gwatemali; czynna codz. w g. 10-18
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad

a
AlE pły
złotych.
Był to trzeci

szenie ognia w szatni.
- To mogła być substancja
chemiczna - uważa Stefan Napiórkowski. - Może to czyjaś
mściwość, albo ktoś chce udowodnić, że na budowie coś się
dzieje. Jestem pełen złych przeczuć.
Sprawa jest tym bardziej

—- udział 10 wozów strażackich.
Podczas gaszenia zniszczeniu
* uległa drabina strażacka.
Jak powiedział nam Stefan
Napiórkowski, dyrektor gdań-

ki, meble, zegary, rzemiosło arty-

Hydrobudowy”
SA w Gór-

czyną pożaru mogło

szkielet konstrukcji.

|

Na spektakl „Karnawał” oraz

akcję teatralną „Śmierć w salonie, czyli zabić teatr!” zaprasza

Drugi pożar wybuchł w piątek,

dziś o godz. 19 do swojej siedzi-

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.

odrzucił

Swoi”,

Morena,

19, godz.

17.30; o godz.

18 - „Gwiazda

gdyńskich

ły one, by Sąd Najwyższy rozpa-

Unia Polityki Realnej zaprasza na koncert fortepianowy.
Nokturny i walce Chopina, Rapsodię węgierską Liszta, będzie
grał światowej klasy pianista,
pan Bogdan Czapiewski. Koncert odbędzie się w niedzielę 2
lutego o godz. 15 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku.
Zaproszenia można odbierać
w siedzibie UPR w Gdańsku
Wrzeszczu przy ul. Miszewskiego 17 w dni powszednie między

(emil)

(PK)

godz. 18 a 20.

trzył sprawę wypłaty przez Zarząd Miasta zaległych trzynastych pensji. Według przewodniczącego, obie strony nie przestrzegają ustawy o sporach zbio-

Wrzeszczu.

ła łazienka.
We wtorek około południa
w mieszkaniu przy ul. Hallera
we Wrzeszczu wybuchł pożar.
Spłonęło wnętrze kawalerki
i znajdujący się tam sprzęt. Straty oszacowano wstępnie na 20
tys. złotych. Gdy wybuchł ogień,
nia, nie było w domu.
- Poczułam dym - opowiada
jedna z sąsiadek. - Obeszłam całe mieszkanie, żeby sprawdzić,
czy nic się nie pali. Wtedy usłyszałam straszny huk u góry.
Straż pożarną zawiadomiła
była żona Romana

S., mieszka-

jąca na tym samym piętrze. Właściciel wrócił, kiedy ogień ugaszono. Przyczyną pożaru praw-

Morza”,

20-65-29,

czynny

codz. w g. 8-15.15 (dyżurują pro-

(emil)

nie przyznano ani

złotych

kuratorzy rejonowi obu miast)
AMAZONKI - Telefon zaufania: 25-08-80; 41-60-85; 51-59-88,
w g. 19-21
Informacja o AIDS - 958
„Pogotowie Makowe”, środy,
piątki, 16-18, tel. 51-59-22; „Anonimowy Przyjaciel”, tel. 988 (od
16 do 6 rano).

Poradnia dla Rodzin Narkoma-

.
:

Parkometr w roli śmietnika.

|

«i

:

ść gdańskich

nów „Powrót z U”, środy, piątki, _; i wyrywa

Fot. Czesław Mi

ometrów

z nich big

czasomierze. Ki

ka

uszkodzona. Wandale

otwory na monety

nie chcą tam parkować,

w g. 15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71.

| bo potem mają problemy ze Strażą Miejską.

Gdańsk, Wojewódzka Przychodnia Odwykowa - Pomoc dla osób

>
Najczęściej parkometry zapy-- cpane są gumami do żucia i pa-

rodzin,

5E

z problemem alkoholowym iich
58, 31-51-32

(codziennie od 8 do 20)

* p;jerami. Mają pourywane pokrętła,

zdarza

się też, że

są po-

| przechylane. Niektóre są bardzo

Dzienny Oddział Odwykowy, ul.

: zdewastowane. Kierowcy, któ-

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

miejscu parkingowym obawiają
się, że dostaną mandat za nieuregulowanie opłaty.
- Postawiłam kiedyś na takim
parkiugu samochód i chciałam

ŻE

30, Gdynia

dopodobnie było zaprószenie
ognia.
- Podobno właściciel zostawił
garnek na gazie - mówią sąsiedzi.
'Tymczasem Roman S. uważa,
że przyczyną pożaru mogła być
„wada instalacji elektrycznej.
Twierdzi, że na kuchence niczego wtedy nie gotował.
- Mamy zalane całe mieszkanie - skarżą się sąsiedzi z piętra
niżej. - Woda przepłukała cegły
i wszystko może runąć.
W akcji wzięło udział sześć
wozów strażackich. Pożar gasiło
17 strażaków.

grosza dla uczniów
szkół zaw.
W Gdyni
na jednego ucznia społecznej „zawodówki” przypada
10

te

Partyzantów 76, 41-

został dach domu. Ocala-

zagwarantowanego

m

* ZIELEŃ,

20-71, 41-73-35
* ROBMAR, Partyzantów 27A.
45-12-99
Telefony Zaufania: Antymafijny
telefon zaufania - Gdańsk 32-27-

stwa Komunikacji Miejskiej, powiedział, że spółki są gotowe do
mediacji z Zarządem Miasta. Jeżeli nie dadzą one rezultatu,
zwróci się do Sądu Pracy.

Społeczne bez pieniędzy

ul.

INFORMACYJNE

ul. Łąkowa

„Solidarności 80” Przedsiębior-

Finanse szkół niepublicznych

TELEFONY

nie 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: 51-2021
POMOC DROGOWA
* HOLSERVICE, 52-29-87, 5664-98, 090503910, 24/h
USŁUGI POGRZEBOWE:

rowych, bo nie spotkały się na
mediacjach.
Edward Damasiewicz, przewodniczący Komisji Zakładowej

Spłonęło wnętrze mieszkania na poddaszu budynku

Romana S., właściciela mieszka-

80-245 Gdańsk-Wrzeszcz

9-18, 45-14-11 do 13. Wspomaga-

Artur Kiełbasiński

Ogniotrwała łazienka

Gdynia ul. Portowa (w kościele Redemptorystów).
Katolickie Centrum Trzeźwości
ul. Mireckiego 3

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA:
handel,
usługi, produkcja, pon.-pt. w g.

Główną tendencją planu wydatków
w Gdańsku mają być wysokie nakłady na inwestycje w dzielnicach mieszkaniowych, które finansowane będą częściowo m.in. z emisji obligacji miejskich. Przewidziano też
znaczne dofinansowanie obchodów 1000-lecia Gdańska.

wrzucić monetę. Parkometr był
uszkodzony, więc tego nie zrobiłam - mówi Katarzyna Mulew„ska, mieszkanka Zaspy. - Gdy
wróciłam, przy samochodzie stali strażnicy i musiałam się przed
nimi tłumaczyć, czemu nie zapłaciłam.
Na parkometrach są napisy,
że opłatę reguluje się z góry,
a przekroczenie limitu czasowego będzie karane grzywną. Jeśli

czasomierze są uszkodzone, nie
ma możliwości ustalenia, od kie-

dy stoi samochód. Strażnicy nie
mają więc możliwości kontrolowania kierowców.
- W takich wypadkach natychmiast zawiadamiamy firmę
opiekującą się parkometrami -

mówi Jerzy Lelental, komendant Straży Miejskiej w Gdańsku. - Za wykroczenie, które nie
jest winą kierowcy, nie dajemy
mandatów.

(Jul)

Przypomnijmy, że na ostatnią
rozprawę w Sądzie Najwyższym
16 grudnia ub.r. nie stawili się
przedstawiciele Zarządu Miasta.
Tłumaczyli, że do zawiadomienia o posiedzeniu sądu nie było
dołączonego wniosku związkowców.
Konflikt między spółkami
a Zarządem zaczął się w zeszłym
roku. Pracownicy domagają się
wypłaty trzynastek na ogólną
sumę 3,5 mln zł.

(KRY)

Gdańsk Wrzeszcz

w

Piecewska 9 (w czytelni kościoła). Rumia, Klub Abstynenta ul.
Mickiewicza

Wńiosek

spółek komunikacyjnych. Chcia-

Chopin
w Ratuszu

.. odbędą się dziś (czwartek) o godz. 17 w następujących
punktach: „Krąg”, Oliwa, ul. Grunwaldzka 505 (Przychodnia
„Sami

Radny Marek Świeczkowski (UPR) kry-

Z drugiej jednak strony, za budżetem solidarnie opowie się cała koalicja - nawet
konserwatyści negują poszczególne punkty
budżetu, a nie projekt jako całość.

tykuje m.in. wzrost wydatków na admini-

Przewodniczący Kolegium

5:5

Parkometry
na gumę do żucia

Bytowska 1a). Czynna g. 10-15
SOPOT. Galeria „Triada” (Boh.
Monte Cassino 36) - wystawa
zbiorowa twórców Wybrzeża:

II p., świetlica);

Po głosowaniu odwołania prezydenta odbędzie się debata budżetowa oraz dyskusja np.
w sprawie zasadności ponoszenia przez miasto
ogromnych nakładów na inwestycje infrastrukturalne wokół przyszłej giełdy w Barniewicach, która nie jest inwestycją miejską.
Konserwatyści krytykują m.in. pomysł
wydawania „Gdańskiej Gazety Domowej”,
kwartalnika (bądź miesięcznika) propagującego osiągnięcia władz miasta.

Grupa ta informuje również
naborze kandydatów do

Gdańsk. Płatne miejsca parkingowe

Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul.

e

Gdyni Teatr „Maszoperia”.

od roku protestują okoliczni
mieszkańcy. W czerwcu i lipcu
doszło nawet do wstrzymania
prac na terenie rozbudowywanej
bazy paliw.

24 stycznia. Tliło się ubranie

e

by przy ul. Żeromskiego 26

Spotkania Anonimowych Alkoholików
Specjalistyczna,

s

strację samorządową oraz zapisaną w budżecie możliwość zadłużania miasta poprzez zaciąganie kredytu w przypadku przejściowych
kłopotów z płynnością finansową.

Trzynastek na razie
nie będzie

NIE BYĆ

- Na „Karnawale”

Straż pożarna uważa,
że przyNA

ny Koniecznej, biżuteria arty- ; ; budynku. Doszczętnie spłonęły
stołówka i szatnia. Ocalał tylko.

12-18.
i
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultu-

ALB©

"nąćz szafek zbędne szmaty.

styczna - Elżbiety i Ryszarda
Fierke. Czynna

Budżet podzieli?

Fot. Robert Kwiatek

Gdynia

SS
OPOL
a

w jednej z szafek w szatni.
w
Okopcone zostały ściany.
- Udzieliłem nagany pracowo
nikowi, w. którego szafce płonęły
ubrańia - mówi Stefan Napiór-kowski
OWS
Wydałem zakaz pależć|
niaw szatniach i nakazałem usu- ST

uważyła sprzątaczka. Zawołała
pracownika ochrony, który pró-

|

tii Konserwatywnej na Klub Stronnictwa
Konserwatywno-Ludowego - będą przeciw
odwołaniu prezydenta. Podobnie jak Unia
Wolności i Nasz Gdańsk.

Gdańsk. Pechowa budowa

kach Zadhodaichh gdzie
GDAŃSK Zeidler Art Gallery, . - nych. Straty oszacowano na 200
ul. Długa 81 - stała kolekcja dzieł : pożar, który wybuchł w tym

blarstwo gdańskie. Czynne wt.niedz. 9-15; Narodowe (Pałac
Opatów w Oliwie, ul. Cystersów
15): Galeria stała: Polska Sztuka
Współczesna; Galeria Pałacowa:
Henryk Mączkowski - malarne wt., czw., pt., sob. 10-16, Śr.

Abrahama,

wiejska 30: „Antoni Abraham - :
/_
Gdynia-wieś”. Czynna w g. 11-17
codz. oprócz pon.
: ;

Nie ma praktycznie szans na odwołanie prezydenta Tomasza Posadzkiego.

(bmk)

+

wypełzły z szafy

stała: Morski rodowód Gdyni;
Czynne g. 11-17, oprócz pon.;

obrad będzie debata na

Na początku obrad radni rozpatrzą wniosek o odwołanie prezydenta. Wczoraj za
odejściem Posadzkiego opowiedzieli się
przedstawiciele UPR.
- Żądam ustąpienia prezydenta, albowiem nie wywiązał się ze swoich zobowiązań
podjętych na początku kadencji - powiedział
Sylwester Pruś, przewodniczący okręgu
UPR, radny Gdańska. - Nie działa na rzecz
zaniechania poboru podatku od spadków
i darowizny, miejskie podatki i opłaty rosną
dużo szybciej niż inflacja, także wbrew ustaleniom koalicji i UPR.
Kolejny przytaczany przez radnego Prusia zarzut to twierdzenie, że „Urząd Miasta
zmienia się powoli w biuro turystyczne,
gdzie notable jeżdżą po świecie na koszt podatników. Między innymi wdów i sierot płacących podatek od spadków”.

Płomienie
ul. Toruńska 1: Wystawy stałe:
Średniowieczna plastyka pomor-

wz

Koszt kształcenia ucznia
w państwowej szkole ponadpodstawowej wynosi ok. 100 zł miesięcznie. MEN pokrywa część
wydatków szkół niepublicznych,
przeznaczając na ucznia szkoły
niepublicznej połowę sumy wydanej na ucznia „państwowego”.
W ub.r. na ucznia gdyńskiej
szkoły niepublicznej przypadało
30 zł miesięcznie. W tym roku 10 zł.
- Niepubliczne podstawówki
mają się dobrze, a zawodowe
dostają symboliczne dotacje uważa Piotr Płocki, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji
gdyńskiego
magistratu.
Uczniów jest więcej niż rok temu.

W Gdańsku nie przyznano
ani grosza dla uczących się za'ocznie w społecznych szkołach
zawodowych. Na jednego ucznia.
szkoły dziennej zamiast 50 zł,
przypada 38 zł.

- Czekamy na dodatkowe
pieniądze - mówi Anna Dolna

z gdańskiego Wydziału Edukacji. - Jeśli nie przyjdą, na szkoły
zaoczne nie damy nic. Kwota,
którą dostaliśmy na szkoły niepubliczne jest minimalnie większa niż w zeszłym roku. Na pewno jednak nie uwzględnia inflacji.
W Gdańsku w niepublicznych
szkołach zawodowych uczy się
dziennie 385 uczniów,

a zaocz-

nie 827.
Jak twierdzi Jerzy Ochotny,
wicekurator oświaty, część szkół
utworzono w ub.r., a pieniądze
przyznano na te, które zaczęły
działać wcześniej - tę kwotę
trzeba rozdzielić na większą liczbę uczniów. Kuratorium twier-

dzi, że dostanie pieniądze na
przełomie stycznia i lutego. Jednak MEN nie przewiduje już
żadnych dotacji.

(emil)

FERIE
TT
MIEŚCIE
* Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rumi przy Szkole Podstawowej nr 8 przygotowało dla
dzieci i młodzieży specjalną
ofertę spędzania wolnego czasu.
Dziś i jutro w godz. 12 14.30 Ognisko zachęca do tańca, 3 lutego w godz. 10 - 14 do
. poznawania tajników komputerów, 3 i 4 lutego w godz. 10.45 12.15 odbędą się zajęcia z gimnastyki artystycznej, a od godz.
11.30 do 13 młodzi adepci aktorstwa będą mogli zabawić się
w teatr.
Szkółka kolarska organizuje
2 lutego wyjazd do Wieżycy, zaprasza też do MDK przy ul.
Mickiewicza 19 na spotkanie
z mistrzami kolarstwa - Tadeuszem Mytnikiem (31 stycznia
o godz. 18) i Ryszardem Szurkowskim (6 lutego o godz. 17).
* Pałac Młodzieży w Gdańsku zaprasza dzisiaj uczniów

ósmych klas szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich na zajęcia w pracowni rysunku i malarstwa (godz. 11 14; 15 - 19).
W ramach „Filmowych Walentynek” dziś o godz.12 w sali
36 wyświetlony zostanie film
„Love Story”. Jutro miłośnicy
„dużego ekranu” o tej samej
porze obejrzą „Romeo i Julię”.
W piątek w godz.15 - 18, odbędą się zajęcia w pracowni
tkackiej oraz w pracowni fotograficznej
Pałac Młodzieży zaprasza

również na codzienne „Mini-ferie” (20 zł za tydzień) i półkolonie (50 zł za tydzień).
Organizatorzy zapisy przyjmują w sekretariacie na ul.
Ogarnej 56 w Gdańsku (tel.31-

60-07).

(PS,

Krzyk)

1
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Chcesz mieć gwarancję i pewność komunikacji?
Wybierz sieć telefonii cyfrowej Plus Gsm!
Teraz każda aktywacja karty SIM w sieci Plus Gsm kosztuje

o 250 złotych mniej.
Szczegóły promocji u Autoryzowanych Przedstawicieli
sieci Plus GSM.
Sieć Autoryzowanych Przedstawicieli w regionie:
WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE:
Air Bell, Klonowa 1, lokal 28, Gdańsk; Amal PHU, Czyżewskiego 38, Gdańsk; Amal PHU, Grunwaldzka 54, Gdańsk; Carter Co., Dąbrowszczaków 12, Gdańsk; Coltex Gdańsk, Partyzantów 2, pawilon 11, Gdańsk; Intervapo, Reduta
Żbik 5, Gdańsk; Krzysztof Łukaszun FH, Bażyńskiego 1a, Gdańsk; Liberty GSM, Podwale Staromiejskie 103, Gdańsk; Liberty GSM, Partyzantów 6/12, C.H. Bis, pawilon 118, Gdańsk; Proto, Abrahama 7, Gdańsk; Sony GSM,
Heweliusza 33, Gdańsk; TA, Heweliusza 13-17, Gdańsk; Telepage, Milskiego 1, Gdańsk; Amal PHU, Świętojańska 86, Gdynia; Coltex Gdynia, Wójta Radtkego 36, pawilon 348, Gdynia; Coltex Gdynia, plac Kaszubski 19/21,
pawilon

8, Gdynia;

GSM

Mango,

10 lutego 23, Gdynia; GSS General

System£tSoftware Poland, Zgody 8, biuro 610, Gdynia; Liberty GSM, Starowiejska 40e, Gdynia; Makro Cash€tCarry, Hutnicza 8, Gdynia; MAW

Telecom

Gdańsk, Śląska 23/25, Gdynia; MAW Telecom Gdańsk, Śląska 35/37, Gdynia; MAW Telecom Gdańsk, Świętojańska 46, Gdynia; SATORY P.I., 1 Armii W.P. 13, Gdynia; Sony GSM, Nowowiczlińska 35, Gdynia; Sony GSM,
Świętojańska

103, Gdynia; Sony GSM, Abrahama 7, Gdynia; Tempus PH, Aleja Zwycięstwa 256 (CH KLIF), Gdynia; Inter-Tel, Aleja Niepodległości 702, Sopot; Proto, Bohaterów Monte Cassino 43, Sopot.

WOJEWÓDZTWO ELBLĄSKIE:
Dakar Telecom,

12 lutego

16-20,

Elbląg; Dakar Telecom, Stary Rynek

17, Elbląg; Liberty GSM, Hetmańska

30, Elbląg.

Plus Gsm. Nieograniczone możliwości
Promocja trwa od 20 stycznia do 15 lutego 1997 roku.

Pod bezpłatnym

numerem

0

Plus GSM jest zarejestrowanym znakiem handlowym Polkomtel S.A.

800

20

600

http:/ [www.polkomtel.com.pl

odpowiadamy na wszelkie Państwa pytania dotyczące sieci Plus M

Zapraszamy do Salonu Firmowego

Plus GsMm, ul.* Grunwaldzka

87/91, 80-244 Gdańsk.
R-332
uk
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Sesja Rady Miasta Gdyni
Zaspa, ul. Jana Pawła II
50/Szpital Studencki, ZOZ

APTEK"
jące

i

Szkół Wyższych, al Z

30; Oi

non stop:

Zaspa, ul.

p

Jana Pay a IInr 5

rzec Główny, tel. 31-28-41 do 45

Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01

Ratunkowym, al. Zwycięstwa 49,

Styczniowego 1, tel 22-00-51

ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 56"

+ LEKARZ domowy - ALK-

(w. 210); Apteka w Pogotowiu

Morski, Redłowo, ul. Powstania

tel. 32-47-01

92-71

WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka

52, tel. 45-43-01

OSZENIA

PŁATNE

_ MEDYK, 31-89-53, 20-68-16

+ wizyTy LEKARSKIE,

„ |

EKG, 53-606, 56-27-40

SOPOT, „Pod Gruszą”,ul. * wyJĄZDOWA POMOC leChmielewskiego 4/3, tel. 50-30-06

karzyspecialistó

GDYNIA, apteka nr 19054, ul. * WETERYNARYJNE wizyty
Armii Krajowej 42, tel. 21-00-32;

czjodobowe, Trójmiasto, 56-89-

„Pod Gryfem”, ul. Starowiejska 45 R.

34, tel. 20-19-82

*POGOTOWIE WETERY-

7

_ NARYJNE - tel. 983 (całodobowo)

POGOTOWIE DLA ZWIEAksamit
karz ogólny, gabinet zabiegowy

RZĄT (bezpańskich, rannych
i podejrzanych o wściekliznę),

dla dorosłych | »

22-21-48 (czynne całą dobę)

wolne

niedz.
i Święta - całą dobę,

zostałe dni w godz. 20-730
h poradnia dla

ci chorych

i gabinet zabie

Wy w wolne

_sob., niedz, iświęta - całą dobę
- W
pOZS
godz. 20-7.30
" WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49
- czynne ał dobę
- wypadki - 999

POLICJA
_997

| GDAŃSK, dyżury oficerów Komendy Wojewódzkiej Policji, tel.
39.53-33; oficer dyżurny ruchu
drogowego, tel. 31-92-12; oficer
dyżurny Komendy Rejonowej

:

_ » nagle zachorowania: tel. 32-29- — pojicji, tel. 38-62-22 (Straż Miej-

24800.
Biuro Przewozów

Sanitarnych 3239724 lub centr. 32-30-76, 32-

RAR36-14, 32-39-44
: w. 236;
;
Ambulatorium chirurgiczne _ czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g. 19.30-7.30,
w soboty robocze 17.30-7.30,
w wolne soboty, niedziele i święta - całą dobę,
- stomatolog w dni powszednie
w g. 19.30-7.30, w soboty robo-

cze, w g. 17.30-7.30, wolne soboty, niedziele i święta - całą dobę.
ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
centr. 56-69-95, 47-82-51 - nagłe

ska 31-30-11)

SOPOT, dyżury oficerów Ko-

mendy 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 Miej
ska, Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10, tel. 20-82-86; 986
RUMIA,

Komenda

Rejonowa

Policji, ul. Derdowskiego 43, tel.
710-25; Straż Miejska, ul. Abra- :

hama 17, tel. 710-134
STRAŻ POŻARNA: 998
POGOTOWIA

zachorowania, wypadki, ambula-

torium chirurgiczne czynne całą

dobę
Przychodnia Międzyrejonowa,
ul. Startowa 1 - w dni robocze
w g. 19-7.30
- lekarz pediatra, lekarz ogólny
w wolne sob., niedz. i święta w g.
8-8 oraz stomatolog w godz. 1016,
- gabinet zabiegowy dziecięcy
w.dni robocze w g. 19-7.30, w dni
wolne od pracy w g. 8-8,
- gabinet zabiegowy ogólny,
w wolne sob., niedz. i święta w g.
8-18.
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wejście od ul. Mieszka I. Telefony:
51-11-56, 51-24-55 i tel. alarm.
999. Ambulatorium chirurgiczne

czynne całą dobę.
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
14, czynne całą dobę, 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 mieszkańców dzielnic: Obłuże, Pogórze, Oksywie, gm. Kosakowo lekarz ogólny, gabinet zabiego-

Czajniki

991 - energetyczne; 992 - gazoWe: 993 - ciepłownicze; 994 - wodociągów i kanalizacji; 995
techniczne

GDAŃSK - ciepłownicze: 44-16- 20, energetyczne: 41-23-23, - ga
zowe: 31-18-68, 52-14-62, tech
niczne PKM: wodociągów i ka
nalizacji: 31-20-67,

opiekuńcz

„państwowe: 41-10-42
SOPOT - gazowe: 51-10-6
(czynne w g. 6-22); - wodociągów
i kanalizacji: 51-40-55
GDYNIA - ciepłownicze: tel. 23

710-811

24, tel.

OSTRE_

DYŻURY
GDAŃSK. Chirurgia: Szpital
Miejski Zaspa, ul. Jana Pawła II
nr 50; Interna: Szpital Miejski

Budżet poniżej
poziomu marzeń

Wchodzą uśmiechnięci.

- Nieźle ubrani, dzierżą w rę-

|

ku wielkie torby wypchane

|

atrakcyjnym, jak zapewnia:
ją, towarem. Już w progu
głośno wychwalają „rewelacyjne i niezwykle tanie”
produkty. Pomimo to są coraz częściej wypraszani z lokali, biur i sklepów.

|

Akwizycja swoją hossę przeżywała parę lat temu, dopóki
w wielu instytucjach nie wprowadzono zakazu handlu obnośnego. Dotyczy to przede
wszystkim urzędów, banków
i dużych zakładów pracy.
Nad wejściem głównym często wiszą kartki z napisem: „Zakaz handlu obnośnego”. Jeśli
rzutki handlowiec przedostanie
się dalej, napotyka na kolejną
przeszkodę - strażnika lub
ochroniarza. Na ogół nie stawiają oporu i posłusznie wychodzą.
Zdarzają się jednak wyjątki.
- Jednego pana musiałem
„Ściągać” aż z czwartego piętra.
Był bardzo oburzony - mówi
strażnik z banku Pekao SA.

Strażnik z Banku Gdańskiego
opowiada o kilkunastoletniej
dziewczynce, która uparcie
twierdziła, że chce odwiedzić

Kierownicy instytucji, w któ-

19-41; dźwigowe: tel. 23-36-65
23-40-24; energetyczne: tel. 20
45-50; gazowe: tel. 20-44-73; 20

44-79; wodociągów i kanalizacji
21-90-19
RUMIA - gazowe: tel. 711-882
wodno-kanalizacyjne: 710-030

_.
TAXI
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

51-08-08, na telefon 30 proc. ta-

niej.
GDYNIA
ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
osób niepełnosprawnych, tel. 2350-78, w g. 7-21
PRZESYŁKI KURIERSKIE 52-00-71 do 76

Dochody

gminy

wyniosą

i wzrosną w stosunku do zeszłorocznych zaledwie o 12 proc.
| Wydatki sięgną 290 mln zł. Różnicę 20 mln zł pokryją zeszłoroczne oszczędności. Pozwoli to

ceum dla dorosłych, także stypendia dla 20 wyróżniających się
uczniów.
Na kontynuację programu

1,5 mln

zł rezer-

Do największych inwestycji
miasta należy zakończenie drugiego etapu budowy oczyszczalni ścieków w Dębogórzu, kontynuowanie budowy Trasy Kwiatkowskiego,

modernizacja

dróg

krajowych i wojewódzkich.
Gmina planuje także zająć się
zaniedbanymi obszarami, takimi
jak: Babie Doły, Osada Rybacka, Wielki

Kack

i Chwarzno.

Wcześniej musi jednak dokończyć inwestycje komunalne
w dzielnicach: Mały Kack,
Demptowo,

Obłuże,

Pogórze

i Grabówek.
jest zmęczonych ich
zytami. Jak mówią
kantoru wymiany
Długiej w Gdańsku,
„zawracają gitarę”.

częstymi wipracownicy
walut z ul.
akwizytorzy

- Oni również chcą przeżyć mówi pracownica kwiaciarni
w Gdańsku.

Herbaty

nie zabraknie
Na zbyt akwizytorzy mogą liczyć przede wszystkim w małych
sklepach.
- Wpuszczamy ich do biur tylko wtedy, gdy oferują produkty
mogące się przydać bankowi, na
przykład czajniki - twierdzi
strażnik jednego z banków.
Akwizytorzy oferują prawie
wszystko. Od książek, odzieży,
portfeli - po kosmetyki i zabawki. Można u nich kupić długopisy do sprawdzania banknotów,
zamówić drzwi harmonijkowe
i bramy garażowe. Bywali i tacy,
którzy proponowali swoje usługi
w sprawdzaniu numerów dowodów osobistych w popularnej
przed laty loterii tygodnika „Mifarder
"""

Jarosław Zych podkreśla, że
akwizycją powinni zajmować się
ludzie do tego powołani, profesjonaliści. Jego zdaniem, trzeba
mieć specyficzną osobowość.
Wiele osób z wyrozumiałością patrzy na pracę akwizytora.

Radio Maryja
EA
dr program na żywo spoza
będzie

31 stycznia bies z Rumi

Beka.

nadawać

Niektórych do zakupów kusi
atrakcyjna cena. Innych odstrasza słaba jakość wyrobów.
- Nigdy u nich nie kupuję,
gdyż sprzedają tandetę, która
w dodatku nie podlega reklamacji - twierdzi funkcjonariusz
Straży Miejskiej w Gdańsku.
Według ekspedientki jednego
ze sklepów odzieżowych, akwizytorów można poznać po identyfikatorach i wielkich torbach.
Złodzieje mają przy sobie najczęściej jedną rzecz, którą chwilę wcześniej skradli.
- Produkty oferowane przez
akwizytorów są na ogół droższe
niż te sprzedawane w cenach detalicznych w sklepach - twierdzi
Jarosław Zych.
Właściciele firm akwizycyjnych nie chcieli rozmawiać z reporterem „Dziennika”.

R

(Krzyk)

lodowisko

z wypożyczalnią

zi

Torunia.

W piątek o godz. 18 w salezjańskim kościele NMP, przy ul.
więtojańskiej 1, rozpocznie się
sześciogodzinna audycja dla
młodzieży i o młodzieży pt.

O godz. 18.30 abp Tadeusz
Gocłowski odprawi uroczystą
mszę św. Ok. godz. 20 przybędzie z prezentami św. Mikołaj,
a po 22 zacznie się minifestiwal
„Czas wzrastania”.
« piosenek o ks. Janie Bosko.
Prowadzący audycję salezjaSpotkanie zakończą jasełka.
nie nie epatują młodzieży samy- Wybór Rumi na wyjazdomi modłami. Wierni hasłu ks.
wą audycję Radia Maryja nie
Bosko „Kochajcie to, co kocha
był przypadkowy. Nasz kościół
młodzież, by młodzi pokochali
posiada wspaniałą akustykę
to, co kochacie wy” starają się
i dobre warunki techniczne dla
przyciągać do wiary niezbyt orobsługi transmisyjnej tej impretodoksyjnymi metodami. W piązy. 31 stycznia przypada święto
tek Ryszard Rynkowski wykona
naszego założyciela ks. Jana
w kościele zarówno swoje przeBosko i audycja na żywo podboje, jak i kolędy. Wystąpi perkreśla działalność salezjanów
kusista Skaldów Jan Budziaszek,
w Trójmieście - mówi ks. Antoa później poprowadzi różaniec.
ni Balcerzak, koordynator spoBędzie można też zobaczyć dytkania.
rygującego orkiestrą Marka Citko, który później opowie o swoim nawróceniu.

nuje się powołanie nowego li-

„Bezpieczne

miasto”

w 1997 r.

przeznaczono 55 tys. zł. Prawie
o 15 proc. wzrosną wydatki na
gospodarkę mieszkaniową i wyniosą około 685 tys. zł.
Ostrą dyskusję wśród radnych wywołał problem dofinansowania sopockiego Teatru Ekspresji. W ostateczności, tylko
dwoma głosami, Rada Miasta
przegłosowała poprawkę dotyczącą dotacji teatru w wysokości
50 tys. zł. Przyjęto również poprawkę mówiącą o zwiększeniu
wydatków na gdyńskie placówki
służby zdrowia. Określono kwotę w wysokości miliona złotych.
- Nie jest to budżet na miarę
marzeń - powiedziała Franciszka
Cegielska, prezydent Gdyni. Ale nie można go nazwać również złym budżetem.
( Atu)

Złodziej czy akwizytor?

Lobo

na żywo

wydatkach budżetowych

przeznaczonych na oświatę pla-

Zwiększono wydatki na prace
prowadzone przez gospodarkę
komunalną i działalność opieki
społecznej.

Rys. Bartłomiej Brosz

W

| w 1997 r. ponad 270 mln zł

na utworzenie

swoją mamę pracującą w banku.
W rzeczywistości, niewinnie wy- Taki „amwayowiec” depreglądające dziecko okazało się
cjonuje nasz zawód - uważa Jasprytnym akwizytorem.
rosław Zych.
Jarosław Zych, zwany nieAkwizytorzy przeważnie są
gdyś „królem akwizycji”, twierzbywani już w wejściu stanowdzi, że małe dzieci są kaperowa- czym „dziękuję, nic nie potrzene do akwizycji przez ich starbuję”. Ci bardziej uparci starają
szych kolegów z podwórka.
się jeszcze przekonywać do swo- Nie ma w tym nic złego, poich propozycji.
tęga Stanów Zjednoczonych wy- Często pchają się na chama,
rosła na przedsiębiorczości dzieżadne argumenty ich nie przekoCi - twierdzi. - Lepsze to niż żenują - twierdzi pracownica biurowa.

rych obowiązują zakazy handlu
obnośnego twierdzą, że akwizytorzy przeszkadzają w pracy.
Również wielu pracowników

|

|

Głosami trzydziestu jeden radnych, na czterdziestu pięciu
obecnych, Rada Miasta Gdyni przyjęła projekt budżetu na
1997 r. Przeciw głosowało siedmiu radnych z UPR, tyleż sa:
mo radnych z SLD wstrzymało się od głosu. Jedni stwierdzi.
li, że budżet jest zbyt socjalny, drudzy, że za mało.

wy w budżecie Gdyni.

Wyrosła na tym potęga
Stanów

30 proc. taniej!
* CITY TAXI 9193, 46-46-46
wy, w dni powsz. 15.30-7; ambufax 43-21-21. Wystawiamy firlatorium pediatryczne, w dni.
mom rachunki VAT.
powsz. w g. 17-7
. SOPOT
RUMIA - Pogotowie Ratunko* HALLO TAXI SOPOT 9622,
we, ul. Derdowskiego

dla banku, bramy
do garażu

Na stadionie MOSiR przy ul.
Mickiewicza 43 w Rumi czynne
jest lodowisko o wymiarach 36
na 18 m. Amatorzy ślizgawek
mogą z niego korzystać codziennie w godz. 10 - 19, a w niedziele
w godz. 13 - 19.
Na miejscu można korzystać
z wypożyczalni butów z tyżwami
oraz gorącej herbaty w bufecie.
Lodowisko jest zradiofonizowane.

(av)

służby zdrowia

Przychodnie
na własnym portle
Henryk Wojciechowski,
wojewoda

gdański,

zapo-

wiada oddłużenie wszystkich podległych mu placówek służby zdrowia. Szpitale i przychodnie mają samodzielnie dysponować budżełowymi pieniędzmi i odpoza nowe długi.
Zdaniem wojewody, są szanse na zlikwidowanie olbrzymiego zadłużenia służby zdrowia
w naszym województwie, powstałego w latach 1992 - 1996.
- Największe 'kłopoty będą
z prowincjonałnymi szpitalami
specjalistycznymi i z dopłatami
do leków - uważa Wojciechowski.
Wojewoda powiedział, że będą oddłużane placówki, działające na własnym rozrachunku.
- Rozmowy w ministerstwie
finansów i zdrowia są zaawansowane - dodał Wojciechowski.
Tadeusz Podczarski, dyrektor

Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, powiedział, że warunkiem zlikwidowa-

nia długów jest przekształcenie
się placówek służby zdrowia
w tzw. samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej.
- Zarządy takich placówek
będą po oddłużeniu negocjować
z wojewodą kwoty dofinansowania - dodał Podczarski. - Będą
musiały także, przedstawić za-

U

kres usług medycznych, które
będą świadczyć.
Jak powiedział nam Henryk
Wojciechowski, placówki będą
same odpowiadać za nowo powstałe długi.
- Placówki będą zmuszone
tak gospodarować pieniędzmi,
by nie powstało nowe zadłużenie - dodał wojewoda.
Dyrektor Podczarski twierdzi, że jest to kolejny etap przekształceń systemowych służby
zdrowia przed wprowadzeniem
nowego systemu ubezpieczeń
społecznych.
Lekarz wojewódzki jest za
jak najszybszym wprowadzeniem w życie tej propozycji, która może rozwiązać problemy
służby zdrowia.
- Trzeba postępować odważnie, ale rozważnie

- dodał Pod-

czarski.
Placówki medyczne w województwie gdańskim zadłużone
są na sumę prawie 341 milionów

złotych, z czego na 147 mi-

lionów są zadłużone szpitale
i przychodnie. Zaległości z tytutu dopłat do leków wynoszą 188
mln.
W bieżącym roku wojewoda
planuje wydać na służbę zdrowia ok. 400 mln złotych. Dla porównania - tegoroczny budżet
woj. gdańskiego to 700 mln złotych.

(PK)

Gdańsk. Ulica Łagiewniki

Estetyczny po remoncie

(5)

Gdynia

KaPo ciągle ściąga
AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL

Plus

T

Plus GsM
250 złotych dla
Ciebie

GSM

Zostań abonentem sieci Plus Gsu między
20 stycznia a 15 lutego 1997 roku. Teraz
każda aktywacja karty SIM w
sieci

Nie ma żadnych środków
pe
żeby zapobiec poieraniu od kierowców tzw.
„opłat specjalnych” przez
gdyńską firmę KaPa System.
Prokuratura Rejonowa wy:
słała wczoraj do KaPy pi-

w wysokości 6 zł od samochodu.
Prokuratura Rejonowa wysłała
do firmy pismo z żądaniem zaprzestania tego procederu. Postępowanie wyjaśniające w tej
sprawie prokuratura prowadzi
na wniosek Urzędu Miasta
i obywateli. Jak stwierdził pro-

smo, w którym żąda zaprze-

kurator Janusz Kaczmarek,

stania tego procederu.

nie

ma żadnych środków prawnych,
które mogłyby zapobiec obecnej

Pomimo protestów Zarządu
Miasta Gdyni, firma KaPa ciągle
pobiera tzw. „opłaty specjalne”

działalności KaPy.

(KRY)

Plus Gsm kosztuje o 250 złotych mniej.

Go MAWIELECOM
Promocja

trwa od 20 stycznia do

15 lutego

2002412

ZAPRASZAWY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

ŻĄ

1997 roku.

PT
N
ELELTRONICE

Pre
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Gdańsk, ui. Otwarta 50, tel. (058) 32 64 10
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 141, p. 17,12
tel. 48-43-53
45-30-12

R-193/A/425

IN

WY A

Z

INFO 0-601 33 44 55

GDYNIA, UL. ŚLĄSKA 35/37, TEL. 211-303, 211-703
GDYNIA, UL. ŚLĄSKA 23/25 (BUDYNEK BBC), TEL. 275-205
GDYNIA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 46, TEL. 21-93-03

Trwa remont kapiłalny
mostu przy ul. Łagiewniki
w Gdańsku. Prace rozpoczęły się w listopadzie i potrwają do końca maja.

CĄe

Prace polegają na rozbiórce
mostu i jego odbudowie. Wyremontowane ma być uzbrojenie
podziemne. Poszerzone zostaną
także chodniki, żeby przykryć

Fot Robert Kwiatek

rury ciepłownicze biegnące
wzdłuż mostu. Ma to poprawić
estetykę budowli. Koszt robót

wyniesie około 400 tys. złotych.
Pisaliśmy

tydzień

temu

o skargach mieszkańców ul. Sto-

larskiej, na końcu której znajduje się remontowany most. Kierowcy, wjeżdżając w zamkniętą
ulicę, zawracali na trawnikach.

prask Tag Drzewny37, pon. godz. 8.00:40.00,Wt.pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki61, pon.p. .00-16.00; Galia, Świętojańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00,
Władysława IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob 9.00-14,00; Elbląg, Łączności 3, pon. - pt. 8,00-16.00;
Tysiąclecia 8, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja4, pon.- pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański, Basztowa 8, pon.- pt. 8.00-16.00

W

dniu, w którym

ukazał się

artykuł, Zarząd Dróg i Zieleni
w Gdańsku nadzorujący prace,
otworzył przed remontowanym
mostem wjazd na ul. Refektarską. Kierowcy, którzy mimo
znaków objazdu dojadą do placu
budowy, mogą teraz wyjechać
bez konieczności zawracania na
trawnikach.
3

(emil)

30 stycznia 1997

Str. 7

To była najcięższa wyprawa z ws
Szystkich dotychczasowych. Często byłem
na granicy przeżycia, a jednak ud ało mi się dotrzeć do bieguna.

W Lubece

Następny pocztowiec
uniewinniony

Chyba lam wrócę

Sąd Krajowy w Lubece wydał orzeczenie o uniewinnieniu
pośmiertnym Maksymili
lskiego, obrońcy Poczty
skiej w Wolnym Mieście Gdażwliu . Jest to drugi, po rohabilika
cji Alfonsa Flisykowskiego, wyrok o takim charakterze. Skaza_ nych i rozstrzelanych pocztowców było trzydziestu ośmiu.
1 września 1939 w Wolnym
Mieście Gdańsku Niemcy napadli
na Pocztę Polską, jeden z nielicznych polskich urzędów na tym terenie. Bohaterska obrona pocztowców musiała zakończyć się
klęską wobec przewagi sił wroga.
Niemcy aresztowali 38 obrońców,
po czym na sfingowanym procesie skazali ich na śmierć i rozstrzelali. Był wśród nich Maksymilian Cygalski.
„Dziennik”

niedawno

infor-

mował obszernie Czytelników
o historii wznowienia tej sprawy
w Niemczech. Przypomnijmy tylko, że córki pomordowanych
pocztowców - Henryka Flisykowska-Kledzik i Stefania CygalskaKoziarowska wniosły do niemieckiego aparatu sprawiedliwości
wnioski o uchylenie haniebnych

wyroków z 1939 r. oraz pośmiert-

ne uniewinnienie i o zrehabilitowanie swoich ojców. Obie sprawy
rozpatrywane były oddzielnie.
Niemniej w obydwu prokuratura
niemiecka przygotowała tego samego rodzaju materiał dowodowy i skierowała do sądu ten sam
wniosek: uchylić wyrok z 1939 r.
i pośmiertnie uniewinnić skazanego. Udowodniono, że pocztowcy zostali skazani z naruszeniem
każdego (podkr. red.) prawa, jakie w tamtym czasie mogło być
brane pod uwagę.

Po naszej publikacji
do redakcji napłynęły listy od
prawników niemieckich występujących w sprawie, tj. z kancelarii
adwokackiej Groth-dr Diedrich,
od nadprokuratora Giintera
- Móllera, a także od niemieckiego
pisarza Dietera Schenka., którego książka

„Die

Post von

Dan-

zig” stała się impulsem do rozpoczęcia sprawy.
- Obrońcy Poczty Polskiej
w Gdańsku działali zgodnie

Na pytanie

„„Dziennika” o to,

jaki może być los pozostałych
obrońców Poczty Polskiej, prokurator niemiecki odpowiedział: W tej sprawie zostało już rozpoczęte nowe postępowanie, w którym najpierw Trybunał Federalny w Karlsruhe ustali właściwy
sąd. Sądzę, że będzie to również
sąd w Lubece.
Niemiecki pisarz, Dieter
Schenk przekazał nam list ótwarty, skierowany

do rozlicznych

mediów na świecie. W liście tym
szeroko omawia historię napisania swojej książki, a także historię
procesu w Lubece. „Prokuratura
oraz sąd w Lubece zgromadziły
wszystkie ważniejsze akta, podane w książce jako materiały źródłowe, a ponadto zleciły przeprowadzenie dalszych badań w Polsce. Książka, o której mowa, została zakupiona nawet przez sąd
dla »celów służbowych. (...)
Mam nadzieję, że Państwo podzielają wraz z jeszcze żyjącymi
członkami rodzin pomordowanych pocztowców, satysfakcję
z tej rehabilitacji”.
Z prawniczego punktu widzenia

„to niemal
odkrycie Ameryki
- powiedział

„Dziennikowi”

senator Leszek Lackorzyński. . Ten wyrok równoznaczny jest
z przełamaniem bariery, która istniała we wszystkich krajach powojennej Europy. Stanowi również przełom dla samych Niemców, którzy byli mordowani
zgodnie z hitlerowskim prawem.
„W imieniu prawa” mordowano
również Hiszpanów,

Francuzów,

Włochów...
- Od kilku lat zajmuję się sprawami represji okresu stalinowskiego, toteż dla mnie ten niemiecki wyrok ma kapitalne zna-

z prawem, ich walka była legalna.
Ani niemieckie prawo karne, ani

* czenie - stwierdził senator Lacko-

międzynarodowe prawo wojenne
nie zezwalało na ich skazanie.
Jest to już pewnik, nawet dla prawodawstwa niemieckiego - piszą
w swoim liście adwokaci. - Mamy
nadzieję, że zakończenie tego postępowania będzie krokiem do
dalszego pojednania pomiędzy
Polską a Niemcami - dodają.

rzyński. - Zasadnicza ustawa dotycząca uznania za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność
wobec niepodległego bytu Państwa Polskiego, obejmuje okres
dopiero od 1 stycznia 1944.
Rzeczpospolita odcięła się od
okresu wojennego. Wyrok sądu

Fot. repr. Robert Ki wiatek

- Jakie jest twoje samopoczucie po kolejnej
wyprawie w Antarktydzie?
- Fizycznie czuję się dobrze, natomiast
trudno mi wewnętrznie pogodzić się z faktem,
że musiałem przerwać wyprawę po dojściu do
bieguna. Niestety warunki atmosferyczne nie
sprzyjały kontynuowaniu marszu. Żałuję, że
nie osiągnąłem celu, nie doszedłem do
McMurdo. W tym wypadku było to jednak
niezależne ode mnie. Zrobiłem wszystko, co
było możliwe.
- Gdy podejmowałeś tę trudną decyzję
o przerwaniu wyprawy, czy myślałeś o swoich
poprzednikach, którzy również mieli podobne
dylematy do rozwiązania? Na przykład Robert Scott, który zdobycie bieguna południowego przypłacił życiem.
- Decyzję o wycofaniu się z wyprawy podjąłem 17 stycznia. Dokładnie tego dnia Scott
doszedł na biegun, ale zginął w drodze powrotnej. Natomiast dodatkowym impulsem
w podjęciu decyzji była dla mnie historia Ernesta Shackletona, który potrafił zawrócić na
sto mil przed biegunem. Nieraz trudniej jest
zrezygnować, zawrócić z drogi, niż próbować
osiągnąć cel za wszelką cenę. Gdyby był choć
cień szansy, że wyprawa zakończy się powodzeniem szedłbym dalej. Po dojściu do bieguna poszedłem jeszcze w stronę McMurdo
i gdyby był wiatr, który pozwoliłby mi na używanie spadochronu, to kontynuowałbym wyprawę. Alę ciśnienie szło do góry i zapowiadało dobrą, bezwietrzną pogodę przez najbliższe

- Czy wycofanie się z wyprawy uważasz za
porażkę, czy uznajesz, że w zaistniałych
okoMaksymilian Cygalski. Od roku 1927 pracował na Poczcie
licznościach inaczej postąpić nie mogłeś?
Polskiej w Gdańsku. Był kierownikiem oddziału. 1 września
- Nie oceniam tego jako porażki, chociaż
1939 wziął udział w bohaterskiej obronie Poczty Polskiej.
, wewnętrznie trudno mi się z tym pogodzić.
Aresztowany przez Niemców, po wcześniejszych torturach
Dużo łatwiej było mi iść w stronę McMurdo,
został skazany na śmierć. Wraz z 37 innymi obrońcami poczty 5
niż wrócić na biegun. Była to jednak jedyna
października 1939 został rozstrzelany w Gdańsku na Zaspie.
decyzja, jaką można było podjąć i tylko szkoPośmiertnie, w r. 1971 odznaczony Krzyżem Virtuti Militari
da, że taka była konieczność. Chciałem wyprzez prezydenta Polski na uchodźstwie oraz w r. 1990 Krzyżem
prawę tę zakończyć w jakiś rozsądny sposób.
Walecznych.
Zadna z moich wypraw nie wymagała akcji
$ąd Krajowy w Lubece 7 stycznia 1997 wyrok z roku 1939
ratunkowych. Nie chciałem narażać innych luuchylił i zrehabilitował Maksymiliana Cygalskiego.
dzi, którzy musieliby podjąć taką akcję, gdybym poszedł dalej.
- Mówisz, że trudnoCi wewnętrznie pogoniemieckiego wraca do tego
Spraw Zagranicznych i Ministerdzić się z tym, że musiałeś się wycofać, a przeokresu, chociaż Niemcom też bystwo Sprawiedliwości. Osobiście
cież Norweg Borge Ousland przeszedł całą
łoby wygodnie go zapomnieć.
dokumenty te przekażę do wielu
Antarktydę od Morza Weddella do Morza
instytucji państwowych - zapewRossa, nie korzystając z pomocy z zewnątrz?
„Dziennik” zapytał senatora,
nił nas senator.
- Borge jest moim przyjacielem i bardzo się
czy można wystąpić o rehabilitaz tego cieszę, że przeszedł Antarktydę w pocję tych obrońców poczty, któprzek. Dokonał tego w pięknym stylu. Próborych rodziny już nie żyją. Prawo
Już po procesie, z niemieckiej
wał to zrobić już rok temu, ale wówczas nie.
niemieckie bowiem przewiduje
prasy dowiedzieliśmy się, że w Sąudało mu się. Miał problemy i musiał być raskładanie wniosków przez człondzie w Bremie wisiał portret Kurtowany w akcji.
s
ków rodzin. - Uważam, że obota Bodego, tego właśnie, który
- Po przerwaniu marszu do Zatoki McMurwiązkiem państwa polskiego są
skazał obrońców Poczty Polskiej
do zamierzałeś wejść na Mont Vinson, najstarania, aby zrehabilitowani zona śmierć. W latach 1942 -1945
stali wszyscy bez wyjątku poczKurt Bode był prokuratorem ge- | wyższy szczyt Antarktydy (5140 m n.p.m.).
towcy, którzy zostali rozstrzelani
neralnym w Gdańsku. Sprawa | Dlaczego od tego planu odstąpiłeś?
- Zadecydowały warunki pogodowe. Nie
na mocy przestępczych wyroków.
pocztowców „„strąciła” ten portret
był możliwy lot w Góry Ellswotha, gdzie leży
Powinniśmy zająć się tym poze Ściany.
Anna Pellowska Mont Vinson. W Patriot Hills czekałem pięć
przez konsulat, Ministerstwo

Portret spadł

nc

Pamiątkowe zdjęcie z przygotowań do ewakuacji Marka Kamińskiego i Wojciecha Moskalę.ę ś
tydy po
zdobyciu
bieguna
północnego.
Siarczysty
mróz
spowodował,
że
do
dolnej
części
kliszy
polaroidu
wki
DSi...
ż

szadź.

- Takich momentów było sporo. Po wypadku, kiedy porwał mnie spadochron, straciłem
przytomność i byłem w opłakanym stanie.
Trudno mi było podjąć decyzję o kontynuowaniu wyprawy. Później były chwile, kiedy
musiałem dużo ryzykować, aby móc iść dalej.

ota Brama Rzeczypospolitej

„Sąd Ostateczny”

Hansa

Mem-

linga, który na milenijnym pokazie pozostanie w tym samym
miejscu.

Dziewięć pokazów
Zwiedzających witać będzie
makieta Złotej Bramy. Wewnątrz
zawisną flagi miast hanzeatykich
i państw europejskich handlujących z Gdańskiem. W kolejnych
salach urządzone będą pokazy
problemowe: „Kościół Mariacki”, „Katolicyzm i protestantyzm”, „Artyści i patrycjusze”,
„Cnoty obywatelskie”, „Republika uczonych” „Dla króla, magnatów i kościoła”, „Polski szlachcic

i cudzoziemiec

w Gdańsku”.

i „Dwór Artusa”.

Eksponaty z Polski
I ze swiata
Na wystawę złożą się nie tylko
dzieła ze zbiorów gdańskiego
Muzeum
Narodowego,
ale
przede wszystkim wypożyczone
z placówek muzeainych, bibliotek, kościołów, zbiorów prywatnych i antykwarycznych polskich
i zagranicznych. Podpisano m.in.
umowę z Luwrem, skąd przyjadą
na wystawę zegary gdańskie.
Trwają pertraktacje z muzeami
we Florencji (w sprawie martwejnatury
Daniela
Schultza), w Wiedniu,

Berlinie, Sztokhol-

mie, Moskwie, Petersburgu,
Czernichowie
na Ukrainie,
Miinster. Z, tą ostatnią placówką,
która specjalizuje się w gromadzeniu obiektów historii z naszych terenów, gdańskie Muzeum

lepszego

- kiem. Ma osiem lat, a juź od trzech lat marudzi o psa. Wpierw była to prośba, że mo-

że na urodziny, albo pod choinkę, że zrezy-

gnuje nawet z wymarzonego TOwEru gólrskiego, że może być kundel ( tylko taki tro-

chę większy), potem były argumenty typu:

- inne dzieci to mogą mieć swojego psa, al-

bo - pies to przyjaciel, a jak się go trochę

wytresuje i będzie kochać, to jeszcze moze
być obrońcą. Na koniec przyszedł czas
szantażu uczuciowego: chyba mnie nie kochasz... taki jestem smutny... gdybym miał
psa, to bym mógł teraz pójść na spacer.
Stracił apetyt (albo udaje), coraz trudniej
zagonić go do książki. Co mam robić?
Przecież takie zwierze to obowiązek, doŚwi
datkowe sprzątanie i inne kłopoty.

na lodowa była niewidoczna, doskonale po-

kryta całkiem świeżym śniegiem. Rozbiłem
tam obóz. Po wyjściu z namiotu zapadłem się
po pas w Śniegu i wtedy uzmysłowiłem sobie,
że namiot postawiłem wprost na szczelinie.
Miałem dużo szczęścia, że wybrnąłem z opresji i dotarłem na biegun.
- Przed wyjazdem mówiłeś, że udajesz się
znów na swoją umiłowaną Antarktydę. Czy
jest ona nadal twoją ukochaną krainą?
- Myślę, że tak. Choć tym razem było wyjątkowo ciężko. Może jest za wcześnie, aby
o tym mówić, ale sądzę, że na Antarktydę
wrócę jeszcze.
- W przyszłym roku?
» Nie wiem, czy w przyszłym roku. Za

wcześnie na takie plany. Ale jeżeli pozwoli mi
zdrowie, jeżeli będę miał motywację i będzie
tam coś ciekawego
do zrobienia, to na pewno
- Gratulujemy ci tego, co osiągnąłeś pod-

czas tej wyprawy, dziękuję za rozmowę i do
zobaczenia w Gdańsku.
- Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich sympatyków i przyjaciół.

a wśród

jm

Na początku poseł Dziewulski
jako parlamentarzysta niczym
szczególnym się nie wyróżniał.
Uaktywnił się po opublikowaniu
listy tajnych współpracowników
SB i UB, Antoniego Macierewi-

cza. Autorytatywnie ocenił wtedy,
że to są „trupy” bez znaczenia.
Potem okazało się, że jako
szef brygady antyterrorystycznej
na lotnisku Okęcie

wieku, na przykład kielich zamó-

złotnika, Piotra Rode.

PLASTRZE!
U mojej córeczki parę lat temu stwierdzono alergię, zrobiono testy i stwierdzono, że dziecko jest uczulone na bardzo wiele rzeczy, w tym również na sierść i pierze.
W tej sytuacji o zwierzętach w domu mowy
być nie może. Sprawa niby zamknięta, ale
Małgosia wprost marzy O zwierzątku,
a najlepiej żeby to był pies. Co robić? Malgosia jest taka delikatna.
Iza
ma
nie
ale
jest,
KOCHANI! Problem
uniwersalnych odpowiedzi, bo przecież
każda sytuacja, którą tworzą ludzie - jest
inna. Dziecko może chcieć psa lub inne
zwierzątko z wielu powodów, ale głównie
jest to potrzeba przyjaźni, kontaktu, a nie
kontraktu uczuciowego. Pies kocha za nic,
a dziecko instynktownie oddaje mu to sa-

rodzenie natrafiłem na miejsce, gdzie szczeli-

„bohaterem” różnych afer

Puchar szyprów wiślanych wykonany w r. 1727 przez gdańskiego złotnika Jana
Joede

Fot. Maciej Kostun

tedry w Pelplinie. Znaczące dzieła, między innymi piękny relikwiarz św. Barbary z XV wieku,

przyjadą do nas z pelplińskiego
Muzeum Archidiecezjalnego.
Eksponaty udostępnią na wystawę kościoły w Piasecznie, Tczewie, Swarzewie, Pucku.

W przygotowaniu jest dwutomowy katalog. W tomie pierwszym znajdą się eseje dziewiętnastu autorów na temat sztuki i rzemiosła gdańskiego. Na tom drugi
złożą się bogato ilustrowane dokładne opisy wszystkich dzieł.

Katarzyna Korczak

HASJER_ Dziecko chce mieć psa
PLASTRZE!
Chyba dostanę fioła z tym moim syn-

nych momentów nie brakowało. Na Boże Na-

licjantów. Mimo to często jest

wiony przez atamana kozackiego,
czy ewangeliarz w srebrnej oprawie wykonanej przez gdańskiego

Honorowy patronat nad wystawą objął arcybiskub gdański,
Tadeusz Gocłowski. Dzięki życzliwości strony kościelnej na milenijny pokaz złoży się wiele cennych dzieł stanowiących wyposażenie światyń i muzeów przykościelnych w kraju. Biskup Bernard Szlaga wyraził zgodę na wypożycznie obrazów z ołtarza ka-

szedł. Po drodze było dużo szczelin, więc trud-

Poseł Jerzy Dziewulski
z SLD ma opinię
Pa
SŁ. posłów

Narodowe organizuje również
w Pałacu Opatów ekspozycję
„Widoki Gdańska w XIX wieku”. W Bibliotece Królewskiej
w Sztokholmie znajduje się panorama Gdańska z 1617 roku, wykonana techniką miedziorytu
przez A. Dickmanna. W Czernichowie znajdują się obiekty zamówione w Gdańsku w XVII

Ze skarbów kościelnych

po długości 56. Do tej pory nikt tą trasą
nie

Dziewulskiego

ia do otwarcia 2 maja w Muzeum Narodowym w Gdańsku
Nabierają tempa
spoliłej”. Ta najokazalsza nie tylko
wielkiej milenijnej wystawy pt. „Aurea Porta
w powojennych, ale i przedwojennych dziejach placówki ekspozycja, przygotowywana według koncepcji i scenariusza prof. Teresy Grzybkowskiej, ukaże sztukę grodu nad Motławą
od połowy XV do końca XVIII wieku, a więc w okresie największej świetności miasta.
Dwie sale przeznaczono na ekspozycje pt. „Sień gdańska”

Wszyscy polarnicy idą do bieguna wzdłuż południka o długości 52 stopnie, ja musiałem iść

Casus posła

W Muzeum Narodowym w Gdańsku

Sześćset pięćdziesiąt dzieł najwyższej klasy zajmie całe pierwsze piętro+<=*'dziby muzeum przy
ul. Tor' iej. Od początku
styczni
Ą remont tej części
placów
' tego powodu zamknięte
y stałe galerie malarstwa. Oy „dać można jedynie

<a Fot Tomasz Zając

dni na poprawę pogody. 24 stycznia kończone
były wszelkie działania na Antarktydzie przez
"Adventure Networks, agencję która obsługiwała moją wyprawę, więc musiałem wrócić.
- Mimo że ponownie zdobyłeś biegun południowy, tym razem Antarktyda okazała się.
dla ciebie nieprzychylna. Ale teraz pewnie
ten najsurowszy kontynent poznałeś ze strony
najbardziej okrutnej?
- Wiedziałem, że ten kontynent jest bardzo
nieprzystępny, ale dopiero teraz przekonałem
się o tym bezpośrednio. Zawsze powtarzałem,
że miałem dużo szczęścia podczas moich wypraw, że czuwała nade mną Opatrzność.
Grenlandia, biegun północny, czy biegun południowy - wszystkie wyprawy zakończyły się
sukcesem. Myślę, że czasem dużo więcej nauki można wynieść z porażki, niż ze zwycięstwa. Tak jest tym razem. To była najcięższa
wyprawa z wszystkich dotychczasowych. Często byłem na granicy przeżycia, a jednak udało mi się ponownie dotrzeć do bieguna. Myślę, że wykonałem kawał dobrej roboty.
- Najtrudniejszy moment w czasie wypra-

mo. Pies ma czas i jest cierpliwy, w dodatku w tym multimedialnym, odrealnionym
świecie zwierzę jest fizycznym i uczuciowym konkretem, normą, która daje poczucie bezpieczeństwa (o ile nie zdążymy jej
spatologizować). Ma od wieków w tym samym miejscu łapy, serce, ciepłe futerko
i patrzące wprost oczy. Proszę porównać tę
realność, ten konkret z odrealnioną fikcją
telewizyjną i komiksową. Buldożer może
różową panterę rozwałkować na cieniutki
plasterek, a ona i tak wstanie uśmiechnięta
jakby nigdy nic. Konkretny pies żyje
w konkretnych ramach życia i śmierci,
i trzeba bardzo uważać, aby tego życia było
jak najwięcej. Ile na tym można zbudować,
wiedzą prawdziwi pedagodzy. Rozumiem
jednak obiekcje rodziców, ale punkt widzenia bardzo często jest uzależniony od

ochraniał Bagsika
i Gąsiorowskiego

gdy wywozili biliony do Izraela. Poseł Dziewulski ignorował te
zarzuty, a gdy je przytoczył w czasie kampanii prezydenckiej Lech
Wałęsa, stwierdził, że to po prostu
polityczna prowokacja, zemsta itd.
Poseł był wtedy w sztabie wyborczym prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego. Sam jednak skorzystał z materiałów operacyjnych
w sprawie oszusta Pastwy, który
miał skompromitować sztab wyborczy Lecha Wałęsy.
Dokumenty potwierdziły jednak, że poseł brał pieniądze od
szefów Art „B”. Z tego zarzutu

naszych schematów myślowych, irracjonalnych obaw i... (nie da się ukryć) od naszego egoizmu.
Przed podjęciem decyzji należy z dzieckiem porozmawiać, ustalić ścisły zakres
obowiązków, a jeśli mamy wątpliwości, postawmy warunki i bez „ale” dopilnujmy ich
realizacji. Powiedz dziecku: - zaczniesz być
bardziej odpowiedzialny, solidniejszy, pogadamy o psie.
Izo! Tak naprawdę, to nie wiesz na co

konkretnie jest uczulona córeczka. Parę lat
to dużo, sprawdź jeszcze raz. Prawdziwe,
wielkie marzenie leczy, to prawda już banalna. A tak przy okazji, nie wydelikacaj
dziecka, bo z miłości możesz mu zrobić
krzywdę.

Plaster

też poseł Dziewulski się wytłumaczył. Pieniądze pożyczył na operację i później je zwrócił.
Kilka dni temu „Życie” ujawniło , że poseł wstawił do komisu
skradziony samochód, który był
zarejestrowany na matkę posła starszą osobę, nie opuszczającą
mieszkania.
Znany specjalista w odzyskiwaniu skradzionych samochodów, de-

tektyw Krzysztof Rutkowski, był
zdziwiony, że poseł-policjant nie
poznał się na tak prymitywnie sfałszowanych dokumentach skradzionego samochodu Poseł twierdził,
że jakaś prokuratura prowadziła
dochodzenie w tej sprawie, ale je
umorzyła. - Wygląda na to, że

ktoś ukręcił sprawie łeb
- skomentował wyjaśnienie po-

sła detektyw Rutkowski. Poseł po-

Poseł Jerzy Dziewulski kupił kradziony samochód i wstawił go do komisu, którego prokurentem był płk. Marian Zacharski.
Fot. CAF/PAP
czuł się obrażony i zapowiedział,
że pozwie detektywa do sądu za
naruszenie jego dóbr osobistych.
Przy okazji dziennikarzom
i społeczeństwu wyjaśnił, że na
fałszerstwie poznać się nie mógł,
bo w 1991 roku, gdy samochód
był kupowany, kradzieże samochodów nie były tak powszechne,
więc kupił go w dobrej wierze.
Okazało się, że za bardzo okazyj-

ną cenę - 14, 5 tysiąca marek,
a taki samochód był wart co najmniej 45 tysięcy marek, ten fakt
ujawnił nie poseł, ale detektyw
Rutkowski. Poseł natomiast wykrył inny sensacyjny zbieg okoliczności; prokurentem

komisu,

do którego wstawił skradzione
auto był pułkownik służb specjalnych Marian Zacharski. Co oczywiście ma sugerować, że znowu
poseł jest rozpracowywany przez służby specjalne. Jeśli nawet założyć, że za sprawą kryje się Za-

charski, to nie oficer służb specjalnych przecież kupił tak tanio
i okazyjnie samochód.

Każdy obywatel wie
A tak na marginesie, w PRL
również znane były afery związane
ze sprzedażą kradzionych samochodów, tylko prasa o tym nie pisała,
szczególnie wtedy, gdy nabywcami
aut były osoby na stanowiskach.
Kto jak kto, ale ówcześni milicjanci
doskonale byli zorientowani w mechanizmach tych afer. Tak więc, jeśli nawet założyć, iż były milicjant
nie był zorientowany w tego rodzaju przestępczości, to przecież każdy
obywatel wie, że jak coś niezwykle
tanio i okazyjnie kupuje, to musi się
liczyć z tym, iż „okazja” pochodzi
z przemytu lub kradzieży. Okazało
się, że poseł _nie musi uwzględniać
takiej wydawałoby się oczywistej
ewentualności.

Barbara Madajczyk-Krasowska
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Syn Marzeny i Sławomi-

z Wiek, ur. 21.01.97 r., ra Grzesiaków z Żabianki,
g.16:45, 3700 g, 59 cm, Szpi- ur. 21.01.97 r., g. 4:30, 3400

tal Miejski

B

Mateusz Hawrot z Sopotu, ur. 21.01.97 r., g.17:45,
3050 g, 55 cm, Szpital Miej-

g, 59 cm, Szpital Miejski

ć

si

i

_ Ismena Kamińska z Ża-

Weronika

bianki, ur. 21.01.97 r,
g.19:30, 3450 g, 59 cm, Szpi-

ski

tal Miejski

Pływacz

-

ż

ż

Krzysztof

Libera

Z Chełma, ur. 21.01.97 r,
g.16:55, 3550 g, 56 cm, Szpi-

z Wrzeszcza, Ur. 22.01.97 f;
g-1:20, 3700 g, 58 cm, Szpital

Córka Gabrieli i Ryszar-

_ Magda Kotarska z Prusz-

tal Miejski

Miejski

Ed

_ Córka Iwony i Adama

_ Syn Elżbietyi Jana Woj.

ur. 22.01.97 r., g.11:00, 3300
g, 56 cm, Szpital Miejski

r., g. 22:25, 3550 g, 56 cm,
Szpital Miejski

Kamil Wszoła z Niedź-

g.16:05, 4030 g, 60 cm, Państwowy Szpital Kliniczny

R,
a.

Syn Doroty i Szymona
Mendyków z Siedlec, ur.

|

21.01.97 r., g.21:20, 3400 g, 22.01.97 r., g. 0:05, 3600 g, 22.01.97 r., g. 22:50, 3300 g, g.19:15, 2900 g, 55 cm, Pań56 cm, Państwowy Szpital 57 cm, Państwowy Szpital
Kliniczny
Kliniczny

Syn Barbary i Artura

Córka Hanny i Sylwina

mieścia, Szpital Morski

23.01.97 r., g.15:00, 3160 g, 23.01.97 r., g. 6:20, 36608,
56 cm, Szpital Miejski
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3750g,53cem
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Daria Treder z Gdyni
Śródmieścia, ur. 20.01.97 r.,

|
Jakub Piosik z Cisowej :
Córka Anety i Tadeusza
ur. 21.01.97 r. g. 22:50,3750 Pipłowskich z Suchego

g.14:20, 2800 g, 56 cm, Szpi-

g, 56 cm, Szpital Miejski

g. 0:55, 3730 g, 53 cm, Państwowy Szpital Kliniczny

_
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takie kuchnie, w których spędzony czas
jest przyjemnością, a wszystkie
sprzęty są na właściwym miejscu.

Specjalnie dla Ciebie:
RE

Elekdric - Zazistawa Falow, Gd
Nowowiczlińska35

modny wzór i Twój kolor,
© dopasujemy wysokość blatu,

© wyposażymy w odpowiedni sprzęt AGD

siadających numer telefonu rozpoczynający się cyframi „527” do nowej centrali
telefonicznej.

decznie przepraszamy.

funkcjonalny

al

© wybierzemy materiał,

sku informuje, że w dniu 30.01.97 r.
w godzinach 19.00-22.00 nastąpi przełączenie abonentów Gdańska-Osowej po-

za które ser-

i

projekt,

TP S.A. Zakład Telekomunikacji w Gdań-

W czasie przełączenia mogą wystąpić

kris

|

>

© a wszystko to dowieziemy i zamontujemy

o

za cenę, którą ustalimy wspólnie!!!

Razem stworzymy kuchnię Twoich marzen
Gdynia, ul. Jana z Kolna 32 tel. 21-695]
w godz. 9-17, soboły 9-13

Gd.Wrul. zeszc
niewskiego 3tel.41-1860
z,
wgodz. I! -19, soboły 10.30 - 14.30

Gd.Wrzeszcz, Al. Gen. Halera 132 tel./kx 413064
kom. [090] 501.901 w godz. 9-17, soboty 10-14
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rozpatrywania wniosków
Serdecznie zapraszamy

ze

8,57 cm, Szpital Morski

W kuchni wszystko ma swój czas ...

czas

21-00-37, 21-70-95

ZAKŁAD

e

-

I

R-7376

KREDYTY *""
Gospodarcze

Zalewski

tel. 0-58 86-12-15, 23-38-00, 0601 62 16 69
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Aleksander Jan Stanik
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10, tel.

tal Miejski

noreL GOŁUŃ ZAPRASZA

pomiar + montaż

zapraszamy także w soboty!

Spokojna

g, 59 cm, Szpital Miejski

r., ur. 21.01.97 r., g.13:25, 4590 g.15:55, 4600 g, 58 cm, Szpi-

RZECZY

Ogrody zimowe

Do magazynu

ul.

Jędrzej Jurewicz z Gdyni
Śródmieścia, ur. 23.01.97 L.,

3:1

A
NM.
Pruszcz, Tczew.

|

i aluminium

przy ul. Jedności Robotniczej

>

Syn Wioletty i Mirosława
Rzeszotarskich z Chyloni,

i Córka Joanny i Piotra

© wynajmu lub kupna. | BICOROWE |

witryny zpev

po pełną ofertę.

>

7

Okna, drzwi,

po wysokiej jakości zimową odzież roboczą.

Gdynia:

go Dębu, ur. 21.01.97 r., g. 3100 2. 55 cm, Państwowy
21:25, 3700 g, 58 cm, Pań- Szpital Kliniczny
stwowy Szpital Kliniczny

g.14:35, 4180 g, 57 cm, Śzpital Miejski

+,

3

Zadzwoń Ź

Okoniewski

mieścia, ur. 22.01.97 r.,
g.14:45, 3300 g, 56 cm, Państwowy Szpital Kliniczny

|

rozpieszcza.>

>

_ Piotr

z Wrzeszcza, ur. 23.01.97 r., da Gonsiorowskich z Suche- cza, ur. 21.01.97 T., g.10:30,

22.01.97 r., g. 22:30, 3050 g,
53 cm, Państwowy Szpital
Kliniczny

tal Miejski

AA

wiatr, ściska mróz. Zima w pełni. Przyjedź do nas
o AZ
ASE ad
ż

_ Córka Anny i Mirosława

ur. Kruminów z.Gdańska Śród-

Śródmieścia, ur. 20.01.97 r., Śródmieścia, ur. 21.01.97 r., z Gdyni Śródmieścia,
Melerów z Chyloni, ur. z Witomina, ur. 21.01.97 r., Wzgórza św. Maksymiliana,
ur. 20.01.97 r g.15:40, 3550 8: 21:30, 2700 g, 50 cm, Szpi- _g. 4:45, 3740 g, 57 cm, Szpi- 21.01.97 r., g.15:15, 2300 ur.g, 21.01.97
r., g.15:30, 2950 g, g. 9:10, 3700 g, 54 cm, Szpi- ur. 21.01.97 r., g.11:00, 3850
ia g, gó dy ŻE DE
jt
tal Morski
tal Morski
49 cm, Szpital Morski
54 cm, Szpital Morski
tal Morski

AB
..«.w pracy? Pogoda

Chełma,

ur. 20.01.97 r., .15:43,

zu

niea

GDYNIA

stwowy Szpital Kliniczny

z

Córki Marioli i Dariusza Pikniczków z Gdyni Śród- _ Jagoda Sobiech z Gdyni _ Aleksander Maj z Gdyni

Nowackich z Obłuża, ur. Pawelczyków z Chyloni, ur.

SAS

g.16:50, 3450 g, 57 cm, Państwowy Szpital Kliniczny

_ Córka Agatyi Grzegorza _ Magdalena Mirzejewska
Katarzyna Pieniążek
Krygerów z Oruni, ur. z Gdańska Śródmieścia, ur. z Chełma, ur. 22.01.97 r.,

55 cm, Państwowy Szpital
Kliniczny

48

Paulina Weronika Gąsio-

Witkowskich z Przymorza, tyńskich z Osic, ur. 23.01.97 wiednika, ur. 21.01.97 r., Śródmieścia, ur. 22.01.97 r., rowska

g,

51 cm, Szpital Miejski

_ Nicole Deryk z Gdańska

Biuro Obsługi Ratalnej: Gdynia, ul, Świętojańska 87, tel.611 790
:

30 stycznia 1997

Piana do ciała
Rynek oferuje bogaty asortyment płynów do kąpieli, które
nie tylko oczyszczają ciało, ale
powodują, że kąpiel w pachnącej i kolorowej wodzie jest przyjemna i relaksująca. Płyny do
kąpieli nie mogą jednak podrażniać skóry, a po użyciu powinny

ulegać biodegradacji.

Konsumencki Instytut Jakości zlecił pracownikom Wydziału
Towaroznawstwa Akademii
Ekonomicznej w Krakowie zbadanie właściwości siedmiu płynów do kąpieli. Oceniano m.in.
ich właściwości organoleptyczne: zapach, barwę, klarowność,
wypróbowano je też w praktycznym użyciu, a więc w kąpieli.
Płyny Palmolive i CamayClassic, wyróżniały się dużą pienistością, przyjemnym i trwałym
zapachem, największą wydajnością, bardzo dobrą trwałością
piany; były one również przyja-

zne dla środowiska naturalnego.
Pewne zastrzeżenia budziła jakość opakowania płynu CamayClassic: kształt opakowania
i sposób zamknięcia nie ułatwiaty manipulacji, opakowanie to
było także mało stabilne,
zwłaszcza gdy było w nim niewiele płynu. Na opakowaniu
płynu Camay-Classic nie poda :
no wielkości jednorazowej dozy
kąpielowej, a część informacji
na etykiecie była trudno czytelna. Informacji o wielkości dawki
jednorazowej kąpieli brakowało
również na opakowaniu płynu
Palmolive. Płyn Nivea ustępował nieznacznie płynom Palmolive i Camay-Classic właściwościami zapachowymi, ilością
i trwałością wytwarzanej w kąpieli piany oraz estetyką opakowania.
Nieco niżej oceniono jakość
krajowych płynów do kąpieli.

Test płynówdo

Płyn Pini mniej się pienił, piana
i zapach były mniej trwałe, miał
też gorsze właściwości biodegradacyjne. Jakość rodziny płynów
Rodos oceniono jako zadowalającą, zaś płyn Rodos leśny uzyskał ocenę dobrą, ze względu na
lepsze właściwości zapachowe
i związane z tym wrażenie
w praktycznym użyciu. Pozytywnie ocenić należy starania producenta, aby jeden, firmowy
płyn do kąpieli zróżnicować pod
względem zapachu i barwy.
Konsument powinien kalkulować: jakość krajowych płynów
do kąpieli - choć nieco niższa od
jakości płynów zagranicznych jest zadowalająca, a przy tym
koszt jednorazowej kąpieli
w krajowych płynach Rodos
i Pini jest nawet niejednokrotnie
niższy w porównaniu z płynami
Palmolive, Camay-Classic i Nivea.

Gdzie taniej, gdzie drożej

Ryby i przetwory
rybne
Sklep Rybny
Hala Targowa
ul. Opolska — pl. Dominikański

Sklep Rybny
ul. Chopina

Hala Targowa
ul. Wójta
Radtkego

Jemy coraz mniej ryb, bo nie są na każdą kieszeń. Od szczupakaw sosie ogórkowym tańszy i popularniejsz y
jest nadaj mielony

Coraz droższy

Fot. Maciej Kostun

Rarytas z płetwam:;
Jemy coraz mniej ryb - niewiele ponad 5 kg rocznie kon-_

17,60-7,50

Ze względu na walory smakowe, odżywcze i lecznicze, ryby
morskie są chętnie spożywane
w krajach rozwiniętych gospodarczo, gdzie istnieje świado'mość zagrożeń jakie niesie nadmierne spożycie mięsa i tłuszczu
zwierząt hodowlanych. U nas
spożycie ich spadło, bowiem są
stosunkowo drogie, a nasze tradycje kulinarne preferują wieprzowinę, wołowinę i drób.
Objaśnienia:
++ ocena bardzo dobra
+ ocena dobra

Tuńczyk

0 ocena zadowalająca
- ocena niezadowalająca

Tanie dla rybaka, drogie
dla konsumenta

3,00-3,30

Inne przetwory (opakowanie)

— ocena zła

W czym na narty

Materiały i ceny
z kosmosu

(Ceny z dnia 29.01.1997 z)
Od października ub. roku znacznie wzrosły ceny ryb świeżych. Za
kilogram pstrąga zapłacimy więcej o ok. 1,00 zł, dorsza - 1,50 zł, fląder - 0,60 zł. Najwięcej podrożały filety z dorsza (bez skóry) i łosoś,
bo aż o 2,00 zł. Podwyżki objęły również ryby wędzone. Węgorz

kosztował na hali w Gdyni 20,00 - 30,00 zł, a teraz 24,00 - 35,00 zł.

Cena kilograma piklinga wędzonego wzrosła o ok. 0,50 zł, pstrąga 1,00 zł, filetów z makreli o ok. 1,00 zł, a łososia nawet o 4 zł. Jak na

razie ceny puszek rybnych nie zmieniły się.

Jeszcze czas, aby zasmakować szaleństwa na deskach.
było, o butach - też. Dzisiaj o kombinezonach,
bo beznich ani rusz; sweterki i dżinsy są jak najbardziej de
© nartach

i dwiema kieszeniami włoskiej
firmy Mello zapłacimy 550 zł.
Zrobiony z grubszego materiału
i ściągany w pasie tej samej firmy kosztuje już 660 zł. Podobne
ceny osiągają kurtki z sympatexu, natomiast hydrotexy z Alpinusa równie ciepłe i przewiewne
kosztują znacznie mniej - w granicach 300-460 zł. Do kompletu
warto kupić tzw. oddychające
spodnie. Niezbędne są one
zwłaszcza dzieciom lubiącym tarzać się w śniegu i początkującym narciarzom narażonym na
" częste upadki. Dobre spodnie
" mają suwaki na całej długości
nogawki, które pozwalają je
zdjąć bez ściągania butów. Ceny
- podobne jak kurtek. Taniej,
nawet za pół ceny kupimy
odzież, która pozostała w sklepach z poprzedniego sezonu.

Drogie drobiazgi

Uzupełnieniem narciarskiego
ekwipunku są rękawice - przykrywające nadgarstki, najlepiej

ze ściągaczem i rzepem. Miejsca

szczególnie narażone na przetarcie, zwłaszcza wewnętrzna część

dłoni, powinny być wzmocnione.
Dobrą renomą cieszą się wyroby
firm: Nordica, Alpinus i Ziener.

Rys. Bartłomiej Brosz

Moda

na wodoodporne,

cie-

płe i „oddychające” narciarskie
ubrania zaczęła się kilka lat temu. Mimo wysokiej ceny, ich zalety sprawiły, że zyskały one sobie dużą popularność. Producenci oferują coraz to nowe materiały, wzory i fasony. Kolorowo ubrani narciarze częściej jednak spacerują po deptakach górskich miejscowości, niż mkną po
ośnieżonych stokach.

Jak z żurnala

Panie preferują jednoczęściowe kombinezony, choć względy
praktyczne przemawiają raczej
za zestawem dwuczęściowym.
Bez względu na to, z ilu części
składa się strój narciarski, powi-

nien on być nieprzemakalny,

najlepiej impregnowany i „oddychający”. Tylko taki ustrzeże
nas przed spoceniem lub zmarznięciem. Kurtka może być dowolnej długości, najważniejsze
są ściągacze i wiązadełka przy
rękawach, w pasie i na wysoko-

ści bioder. To dzięki nim nawet
w czasie śnieżycy nie dopadnie
nas zimno. Niemniej istotne są
kieszenie - im ich więcej, tym lepiej. Każda ma swoje przeznaczenie - jedna do pieniędzy, inna
do dokumentów i praktycznych
drobiazgów.

Metaliczny połysk
przede wszystkim

Najważniejsze na Śniegu to
być dobrze widocznym. W poprzednich sezonach na stokach
królowali narciarze ubrani we
fluoryzujące
kombinezony.
W tym roku modne są kolory
bardziej stonowane, delikatne
wzorki i metaliczny połysk.
Kurtka powleczona oddychającą membraną to kolejna rewolucja w dziedzinie ubiorów.
W połączeniu z polarem 200, będzie świetna na jesienne chłody,
z polarem 300 - sprawdzi się na
mrozie,

w mieście

i na nartach.

Za taki skafander o najprostszym fasonie ze ściągaczem

W sklepach sportowych nie
brakuje również czapek. Nadal
modne są tzw. krasnale, pajace
i czapki wikingów z wełny, bawełny lub goretexu. Firmowe
czapki są jednak bardzo drogie,
kosztują nawet 90 zł.
Warto też pomyśleć o skarpetach. Długie i ciepłe narciarskie
skarpety mają wzmocnienia na
stopach i kościach piszczelowych. Zapłacimy za nie około 30
zł.
Narciarski ekwipunek to dla
wielu z nas wciąż spory wydatek.
Tym bardziej więc należy o niego dbać. Nowoczesne tkaniny
trzeba pielęgnować równie
pieszczotliwie jak własną skórę.
Ubrań z goretexu i polaru nie
wolno prać chemicznie, mogą im
zaszkodzić także zwykłe proszki
do prania, prasowanie i wirowa-

sa

Barbara Marszall

Ceny w trójmiejskich
sklepach:
Spyder
Sergio Tacchini
Diadora

Alpinus

1800 zł
950 zł
1300 zł

550-1200 zł

Reebok

Mellos

450 zł

Alpinus

390 zł

|

(HIK)

Są i tacy eks
CKSperci i (skandynawscy chociażby
) twierdzący
że mięso

sumuje ich przeciętny Polak. W krajach Uni
jskiej
naw
et
wskaźnik ten waha się od 10 do 30 kg, w
90. Tam ryby ze stołu wypierają mięso. U nas nie, bo są
drogie.

Przed 1990 rokiem ryby były
znacznie tańsze od mięsa. Teraz
ceny są porównywalne. Obecnie
za 1 kg odskórzonych filetów
z dorsza musimy zapłacić nawet
12 zł. Wypatroszony łosoś lub
troć to wydatek nawet 18 złotych. Tańszy jest hodowlany
karp i pstrąg - 10 złotych. Śledzie i flądry możemy już kupić
za 2 -3 złote. To, że są tanie jest
złudzeniem. Po odrzuceniu skóry, ości i wnętrzności - niewiele

za tę cenę pozostaje na talerzu.
My narzekamy na wysokie ceny, a rybacy na niskie. We Władysławowie drosze patroszone z głową skupuje się po 1,6 - 2 zł za 1

ryb bałtyckich zaw
ara
różne trujące związki chemiczne

i metale ciężkie, a zwłaszcza
rtęć, w dawkach wielokrotnie

kg, śledzie po 30 - 90 gr, szproty

czających normy. Za.
po 25 - 50 gr, fądry - po 75 - 95 gr, przekra
przeczają temu specjaliści
a łososie - według cen umownych.
z Morskie
go Instytutu Rybackiego w Gdyni, którzy przestrze-

Jednakże od rybaka do konsumenta droga daleka i na niej okazuje się - można zbić kapitał.
W handlu dostępne są także
ryby importowane - makrele
i łososie, a także śledzie: matiasy
i uliki z Morza Północnego i północnego Atlantyku - wędzone,
solone i w marynatach. Rosnący
kurs dolara, transport i cło sprawiają, że ceny przetworów z ryb
importowanych szybko rosną.

gają jedynie przed spożywaniem

nadmiernej ilości wątróbek dor3
szowych.

Z kutra na stragan

W ostatnich dniach sprzedawcy narzekali na zmniejszony

popyt na dorsze, co wiązało się
z obawami klientów przed ska-

Zdrowe czy nie

Niektórzy specjaliści wskazu-

ją na wartości odżywcze ryb, bogatych w łatwo przyswajalne
białko, wapń, fosfor, żelazo, jod
i witaminy - A, B i D. Zawiera

też - w odróżnieniu od mięsa wielonienasycone kwasy tłuszczowe, usprawniające funkcjonowanie mózgu. Tłuszcz rybny
obniża poziom cholesterolu
w krwi, zapobiegając chorobom
serca i układu krążenia oraz otyłości. Ze względu na stosunkowo małe zanieczyszczenie środowiska morskiego,

ryby zalicza

się też do zdrowej żywności. ;

ż

„K
Obej

żeniem ich iperytem, wyłowionym z Bałtyku przez rybaków
„A
z Władysławowa.
- Nie dotarła do nas żadna
próbka ze śladami skażenia, choć
inspektorzy terenowi pobierają je
ze wszytkich ładunków ryb rozładowywanych w portach - powiedział „Notesowi” dr Edward
Grawiński z inspekcji weterynaryjnej w Gdańsku. - W rybach
bałtyckich nie stwierdziliśmy skażeń metalami ciężkimi.
Okazuje się, że zdrowe ryby
też mogą być niebezpieczne dla
zdrowia. Należą one do najmniej trwałych produktów, bardzo groźnych dla człowieka, gdy
ulegną zepsuciu.
o

Jacek Sieński

ść się

smakiem
Ekspedientka nie chce przyjąć reklamacji? Fachowiec wziął zaliczkę i zniknął jak sen złoty? Szef
zakładu usługowego zrugał za zawracanie głowy
przyszyciem wieszaka? CZARNY NOTESIK. cze-

ka! Odnotowujemy i OBŚMIEWAMY!!! grzzechy

i grzeszki przeciwko nam, konsumentom. Napisz,
lub zadzwoń - od poniedziałku do środy - 31-7926.

poszły do gwarancyjnej naprawy i w styczniu
wróciły. Prawy został sklejony, a lewy w dalszym ciągu przemaka. Panu Ardiuszowi poradzono w sklepie, aby buty (oczywiście na własny koszt) podzelował u szewca. Skoro klient.
wykosztował się na drogie buty w eleganckim
sklepie, to niech się z tego pan szewc cieszy!

Idź pan do PIH-u

Pic z pizzą

Pod koniec listopada ub. roku pan Arkadiusz M. z Tczewa wybrał się do Gdańska, by
w sklepie obuwniczym „Bracia Kulczyccy” przy
ul. Grunwaldzkiej we Wrzeszczu kupić buty.
Wybrał skórzane trzewiki za 199 zł. Po trzech
tygodniach noszenia prawy się rozkleił, a w lewym zaczęła przemakać podeszwa (jakie to
szczęście, że człowiek nie ma dziesięciu nóg).
Wybrał się więc z reklamacją - a tu - niespodzianka! Obsługa tak miła przy zakupie, teraz
poinformowała go opryskliwie, że reklamacje
są załatwiane od godz. 14 do 16. Prośby i przekonywanie, że firma powinna dbać © klienta,
wywołały kąśliwą uwagę: „jeśli się coś panu nie
podoba, to może się pan odwołać dó PIH-u.”
Pan Arkadiusz wrócił do Tczewa jak riepyszny.
Aliści, kiedy w przedświąteczną, hancilową niedzielę znów bawił w Gdańsku, zajrzał do sklepu
z nadzieją, że tym razem trafi na inną osobę
i załatwi reklamację! Jakże się mylił! Obsługa
była ta sama i poinformowała go, że reklamacje
są załatwiane od poniedziałku do piątku. Tego
już klient nie zdzierżył i podniósł głos. No i poskutkowało. Kwit reklamacyjny wypisano, buty

Pani Karinie S. z Gdańska nie chciało się szykować buttersznytów na drugie śniadanie do pracy,
więc zamówiła telefonicznie w pizzerii „Rimini”
na Zaspie pizzę z dostawą do firmy mieszczącej się
na Jaśkowej Dolinie we Wrzeszczu.
- Och, oczywiście, jak najbardziej, w ciągu 40-50
minut dostarczymy! - zaćwierkało obiecująco
w aparacie.
Gdy odkładała słuchawkę zerknęła na zegarek.

Była 12.15. Minęła godzina pierwsza, zaczęła mijać
druga. Gdy burczenia w brzuchu nie dało się już
ukryć, o 14.30 przybył wytęskniony Hermes z wystygłym doszczętnie plackiem. Nie dość,że zimny,
to jeszcze wyglądał rieapetycznie. Najwyraźniej
robiono go w wielkim pośpiechu, bez wyraźnej
staranności. Na wybrzydzania zziajany posłaniec
odparł, że kierowców jest tylko czterech, a zamówień mnóstwo, więc „nie wyrabiają”. Szefostwu
pizzerii podrzucamy alternatywę (do rozpatrzenia
na zimno): albo przyjąć więcej kierowców, albo
przyjmować mniej zamówień...

Rita Krzyżaniak

Sita
w mrożonkach.
« Zimowa codzienna dieła powinna być uzupełniana owocami i warzywami mrożonymi i suszonymi Nie rezygnujmy
feż z zielonego groszku z puszki « radzi dr Irena Nadolna
z Instytu Żywności i Żywienia w Warszawie.
Najbardziej wartościowe pod
względem odżywczym są mrożonki. Nowoczesny proces szybkiego mrożenia sprawia, że nawet po kilku miesiącach mrożone
owoce i warzywa zawierają ko-|
rzystne dla zdrowia składniki.
-Trzeba jednak uważać - przestrzega dr Nadolna - by nie do-.
puścić do rozmrożenia i ponow-nego zamrożenia produktów.
Zmiany jakie wówczas zachodz:ą
mogą po spożyciu warzyw doprowadzić do zatrucia. Dr Nadolm.a
twierdzi, że najbardziej wrażliwa
na wszelkiego rodzaju zmiariy

jest witamina C i to właśnie ona

najczęściej ginie podczas przetwarzania produktów. Inne
składniki odżywcze, zarówno wi- taminy, jak i sole mineralne, są
bardziej trwałe i zachowują większość swoich właściwości nawet
po zamrożeniu i wysuszeniu.
- Nie powinniśmy się obawiać
ani mrożonek, ani puszek. Z naszych badań wynika, że są one
dobrej jakości i doskonale uzupetnią nasze jesienno-zimowe
potrawy - powiedziała dr Nadol-

e

(kain)

Szanowna Redakcjo
Zamieszkuję przy ulicy Pomorskiej, na skraju obszaru obsługiwanego przez restaurację KFC na Zaspie, z której usług korzystam. Do.
tej pory nie skarżyłem się na jakość ich usług. Zamawiane dania były
ciepłe i dostarczane na czas. Tak było do niedzieli, 19 stycznia. Jednak już następnego dnia spotkała mnie niemiła niespodzianka - zamówienie nie zostało przyjęte, ponieważ nagle okazało się, że znalazłem się poza obszarem działania restauracji. Nie pomogły tłumaczenia, że poprzedniego dnia przyjęto zamówienie. Usłyszałem też, że
nie ma żadnej innej restauracji KFC, która mogłaby mnie obsłużyć,
choć na ulotkach reklamowych, które podrzucono pod moje drzwi,
ulica Pomorska widniała jako granica obszaru działania KFC. Szkoda, że Kentucky Fried Chicken tak beztrosko rezygnuje z dotychczasowych klientów. A może trzeba zmienić reklamę firmy i zamiast
„palce lizać” powinno być „obejść się smakiem”.

*żk

1gor Z. z Gdańska

Na list naszego czytelnika odpowiada rzecznik prasowy Kentucky
Fried Chicken, pani Grażyna Skarżyńska.
- Nieprawdą jest, że cała ulica Pomorska znajduje się w granicach
obszaru obsługiwanego przez restaurację KFC na Zaspie. Dotyczy
to jedynie niewielkiej jej części tj. parzystych numerów od 80 do 100.
Przed otwarciem każdej z restauracji sprawdzamy czas dotarcia
do klientów, istniejące blokady komunikacyjne, natężenie ruchu
drogowego. Te czynniki decydują o wytyczeniu granic, do których
dostarczamy nasze produkty. Musieliśmy je ustalić, ponieważ bierzemy pełną odpowiedzialność za przyjęte zamówienia - zarówno jeśli
chodzi o czas dostawy, jak i temperaturę dań. Z. obszarów granicznych i znajdujących się poza naszymi granicami zlecenia przyjmujemy wyjątkowo, tylko wtedy, gdy jest mniejszy ruch na drogach. Mimo to, chciałabym w imieniu firmy serdecznie przeprosić Czytelnika
za doznaną przykrość.

Zawsze do Twojej dyspozycji *
Od teraz także w Gdańsku

MacroSofft
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw
*

finanse i księgowość

*

kadry i płace

e

gospodarka magazynowa sprzedaż i fakturowanie

*

ewidencja środków trwałych

*

obsługa leasingu

*

pełny zakres usług

Obecnych i przyszłych dealerów zapraszamy do współpracy
Gdańsk-Oliwa ul. Beniowskiego 5, tel. (0-58)

tel./fax (0-58) 52 00-71 wew. 22 27

52

00

71

wew.:

22 715, 2239.
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Str. 10
Wszystkie

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych |

pięć dla Cciebie---

*

MURARZY, pracowników bu-

m",

EE

ABSOLWENTÓW szkół zaj
nich, prezenterki, dystrybutor fil-

J| aCy...
>

mowy, 52-42-29

BNTOWW,
A

SEKRETARKI, pracowników ad-

m

P

nych

ministracji, pracowników fizycz-

|

ERA

nych. młodych, 64-89-17

Peplińska
NO

Wd

Osoby zainteresowane proszone są o oso-

lub rencistkę,

3

ELEKTRYKA, 43-47-76

- Inspektor nadzoru - wykszt. wyższe technicz-

Drzewny 3/7, nr
KIEROWCĘ kat „O” z grupą in-

ne, inż. inżynierii środowiska, kosztorysowa-

walidzką. Oferty

KIEROWCĘ, palacza, konserwatora, Dom Wczasowy, 24-89-

nie komputerowe.
- Prawnik - może być po administracji lub or-

zy ostatniego roku);

u 18-30 lat;
dobrą znajomością języka
by będą zatrudnione w rolnomii, usługach i hotelarstwie.
wych informacji oraz formulamożna uzyskać w Wojewódzkim
Pracy w Gdańsku, ul. Okopowa.
. 377-269; w godz. 9 - 14, oprócz śromin składania dokumentów - do 20 lutego 1997 r. Decyzję o zakwalifikowaniu kantów do pracy podejmuje strona niemiecŹ5A

Policyjna oferta
dla nie
rawnych
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
zatrudni na stanowiskach cywilnych osoby
niepełnosprawne, spełniające następujące

kryteria:

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, nr
10122930
KSĘGOWĄ gg
idzką.

|
- Agent celny - wykształ. średnie, egzamin

erty Gdańsk, Targ Drzewny
3/7, nr 10122933

- Informatyk - programista - wykszt. wyższe,
mość rysunku amerykańskiego.

Oterty Gdańsk, Targ Drzewny

|

- Technik mechanik maszyn budowlanych wykszt. techniczne mechaniczne.
- Operator sprzętu przeładunkowego - mężczyzna do 50 lat, praktyka, uprawnienia na

wózki spalinowe i gazowe.

PRACOWNIKÓW
z grupą inwalidzką, z wykształceniem min. średnim. Oferty Gdańsk, Targ
Drzewny
3/7, nr 10122925

KRAWCOWE, min 700 PLN, tel.

Taq AA

INŻYNIERÓW o specjalności:

-_ nurlistki, utbanistyi. Wymaga-

NAECĄ

OMG,

3/7nr 10133627

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

MONTERÓW stolarki PCV

bobu

|

de

doświadczenie, tel. 21-15-06

ę
AA

;

tel. 82-37-39

45-17

CENTER

Engineering Sp. z 0.0.
ZAaĆTUA

SEKRETARKE/ASYSTENTKĘ
DZIAŁU HANDLOWEGO
- wiek 22-40 lat,
- wykształcenie min. średnie,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
- umiejętność pracy z komputerem (Ms Office),
- podstawowa znajomość języka angielskiego.

List motywacyjny, zdjęcie, C.v. oraz oczekiwania finansowe
prosimy nadsyłać w ciągu 14 dni pod adresem:

Biuro Ogłoszeń, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, nr oferty: 10020717.

,

4

j

DO PRZEWOZÓW NIEREGULARNYCH | | DO PRZEWOZÓW NIEREGUL.ARNYCH
NA TERENIE KRAJU.
NA TERENIE TRÓJMIASTA.
—

Pisemne oferty z warunkami prosimy składać poc! nr 18087,
Biuro Ogłoszeń, 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7.

10020420/A/28/51

10020717/210/23

Sp. Z 0.0.

ai
SHARP

Aż
ku NORELU

|

y

kierować

P

TEL.
i

31 07 53
A
ny

10020419/A/28/51

Y

E
IE
ż

i

Do Serwisu Centralnego
dr
*

- inżyniera elektronika - znajomość jęz. angielskiego,
|» SySteMÓW komputerowych 9 004040000 gg wa
- technika serwisanta - znajomość techniki mikroprocesorowej

"Rep

- samodzielnego handlowca

AE

Technolog

ds. dystrybucji kas fiskalnych

- umiejętność
wykształcenie wyższe techniczne, jęz. angielski,
negocjacji

:

drewne

handlowych

- specjalistę de. fakturowania - znajomość fakturowania
komputerowego, arkusz kalkulacyjny

- wykształcenie średnie
- dyspozycyjność

- specjalistęds. importu - znajomość języka angielskiego,

- doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi

Zgłoszenia osobiste w godz. 9.00-15.00 bądź oferty pisemne prosimy kierować pod adresem firmy TORELL S.C., ul. Obrońców Westerplatte 5, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. 82-30-30

(preferowane wyższe) o specjalności obróbka drewna

Oferty pisemne prosimy składać w skeretariacie firmy:
83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 11, tel./fax 81-08-31.

znajomość obsługi komputera

R-293/Ay/12

R-292/A/425

GZ

rasa.
bałtycka

ZNANY DYSTRYBUTOR SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Bank Przemysłowo - Handlowy SA |
Oddział w Gdyni

mporter Kas

zżtrudn

pod adresem:

80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 48/50
isc

!

/

DYREKTORA DS. HANDLOWYCH
PR

MA

Wymagania:

y

zatrudni

prosimy

ma leasingowa na Wybrzeży
BG Leasing S.A. Zapewniany
ciekawą pracę w młodym zespole, możliwość rozwoju zawodowego. Preferowane wykształcenie ekonomiczne lub
prawnicze, konieczne prawo
jazdy kat. „B'. Kontakt: Kzysztof Zadorecki, 46-63-52

go, ambitnego, młodego, 41-10-

Firma Automatic Systems

UL. GRUNWALDZKA 62
TEL. 83-33-04, 83-33-06
FAX 83-33-05

Autoryzowany Dealer i Serwis IVECO

Oferty

SPRZEDAWCÓW finango-

wych, poszukuje nawę

Do Dziatu Handlowego

ORAZ PRZEWOŹNIKA

i

Pisemne oferty z warunkami prosimy składać pod nr 18088,
Biuro Ogłoszeń, 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7.

PRZEDSTAWICIELA handlowego, do 30 lat, z samochodem
zatrudni firma (galanteria), 2215-27 po 16.00

skie), szkolenie Amplico Life,

ć

|

STAŁEGO PRZEWOŹNIKA
2
|.

|

HANDLOWCA (nie akwizycja)
z wykształceniem technicznym
zatrudni firma ASC, tel. 51-2269

BUKIECIARKĘ w kwiaciarni, 4767-30

FIRMA POSZUKUJE

ORAZ PRZEWOŹNIKA

65

Przemysłu Cukierniczego Ogtą
Brzeg”; Zakład Produkcji Częky
lady „Greervita'- Poznań, Kon.
takt; 81-34-07
SPRZEDAWCÓW, PHU w róż.
nych działach, 20-63-41

SPRZEDAWCÓW.

PRZEDSTAWICIELA handlowe-

EKSPEDIENTKI do spożywczego, Gdańsk, Otwarta 61, 32-5461

PRZEDSTAWICIELI handję.
wych na trasie Trójmiasta i gky.
lic poszukują Opolskie Zakłady

sprzedawczynie, te 53.
75-56
|

MAGAZYNIERA, podstawy
komputera, samochód, 46-16-66

EKSPEDIENTKI, 51-88-43

my pracę w młodym zespole,

Gdańsk; 45-29-70, Gdynia; 61-

mieckim: Gdańsk, Targ Drzewny

HANDLOWCÓW! ABC sukcesu,
432-860

EKSPEDIENTKĘ z praktyką,
drogeria- 3/4 etatu, Oliwa, 5207-42

zatrudni na stanowisku
kierownika podukcji

nego, inżynierii sanitarnej, go-

wie pracy, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników pośrednictw pracy
oraz innych fa-

STAŁEGO PRZEWOŹNIKA
A

EKSPEDIENTKĘ w sklepie mięsnym. 46-02-69

bezprowizyjne wynagrodzenie. Zgłoszenia osobiste
31.01., 12.00- 15.00, Sopot,
Polna 58/60

GŁÓWNĄ księgową od zaraz,

spodarki wodnej, architektury,

HANDLOWCA:
kie:
rownika oddziału z branży
budowlanej, wyksztalcenie wyższe, doświadczenie, tel. 64-9226 poszukuje szwedzka
firma budowlana

DORADCÓW ubezpieczenio-

j

Firma TRUCK

**Oferta ważna do 31.01.97

EKSPEDIENTKĘ do sprezdaży
kosmetyków, 53-53-03

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

środowiska, budownictwa wodwę zad!

H

EKSPEDIENTKĘ- spożywczy,
kasy fiskalne, 46-46-27

10020754/181

budowy dróg, ruchu, ochrony

atnych na ogłoszenie drobne we wszystkich branżach

Producent stolarki okienno-drzwiowej PCV i ALU

ZZ

10122922

chowców od zatrudnienia będziemy drukować na łamach tej rubryki. Korespondencję prosimy nadsyłać

3

23-00-86, 23-00-95

i

osób

wych, (elbląskie, gdańskie, słup-

ASSILAM

OSOBY z grupą inwalidzką na
samodzielne stanowiska. Oferty
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, nr

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

i

-

DLA KSIĘGÓR
3

zabawe

NIEWYKWALIFIKOWANYCH

są kandydaci do pracy.

FIRMA POSZUKUJE

wcnanie

m

BROKERA sprzedaży ratalnej
zatrudni Best S.A. Wymagania: wykształcenie min. średnie, komunikatywność, chęć
odbywania podróży służbowych, wiek do 28 lat. Oferuje-

lat, podstawy obsługi kompute-

71-84.

26

2 grupą inwalidzką p

W następnym wydaniu napiszemy o rodza-

|uu-EOROn0—

krojczeg,

AKWIZYTORÓW wytrawnych,
zmotoryzowanych ozłocimy, 46-

ra, wyksz. min. średnie. Zgłoszenia osobiste- 30. 01 o godz.
16.30, ul. Grunwaldzka 256/ róg
Abrahama, Gdańsk- Przymorze

z drewna, ni -83-84 (8.0014.00)

wiek do 35 lat, uregulowany stosunek do

jach testów zawodowych, którym poddawani

KRAWCOWE,

41-12-36, 41-12-31, wew. 312,
313, 44-40-12

rowego. Wymagane: średnie
wykształcenie, doświadczenie
Word, Excel, Towarzystwo
Oświatowe „Profit', tel. 460-311
WDROŻENIOWCÓW systemów
komputerowych „Unisoft', Gdynia, 23-48-08
PANIĄ do biura zatrudni dealer Forda. Wymagany wiek do 35

KIEROWNIKA serwisu, magazynu, blacharni zatrudni Opel
Konocar, Brzeźno,
Łozy 80a

7, ne 10122916

STOLARZA,

- Specjalista w branży elektronicznej - wykszt.
Średnie techniczne.
- Technik dentystyczny- kobieta do 25 lat.
- Galwanizer - wykszt. średnie lub zasadnicze,

tera. Wskazana umiejętność maszynopisania.
m

PIEKARZA
z grupą inwalidzką.

systemy Windows, Basic, Dexterity, Sol, znajo-

KIEROWNIKA Biura Turystycznego, 31-31-50

63-10 tylko 8.00- 10.00

GUG, jęz. angielski

służby wojskowej.
- Z-ca brygadzisty - wykszt. zasadnicze.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w pok. 4-7, w godzinach od 8.00 do 14.00 (od
poniedziałku do piątku), po okazaniu dowodu osobistego oraz odpowiednich dokumentów kwalifikacyjnych (świadectwo szkolne
pracy, świadectwo ukończenia kursów).

Praca w wydziałach pomocniczych.

kę), z grupą inwalidzką. Oferty

KSIĘGOWYM i pracodawcom
oferuje usługi Koncesjonowane Pośrednictwo Pracy ODDK, tel.

godz. 10.00- 15.00

22

KONSERWATORA, (złotą rącz-

ganizacji i zarządzaniu.
i
- Elektronik konstruktor - wykszt. wyższe
elektroniczne - radiotechnika, znajomość jęz.
m.
projektowanie płytek drukar:

- posiadają jedną z grup inwalidzkich oraz
orzeczenie Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa
i Zatrudnienia (KIZ) zezwalające na podjęcie
pracy bez przeciwwskazań,
- poruszają się o własnych siłach,
- są zarejestrowane w Rejonowym Urzędzie
Pracy jako osoby poszukujące pracy,
- nie posiadają uprawnień emerytalnych.
Wymagane jest minimum średnie wy-

kształcenie oraz umiejętności obsługi kompu-

Gdańsk, Targ

Drzewny 3/7, nr 10122911

KSIĘGOWĄ ze znajomością
programów komputerowych zatrudni firma „Targo* Gdynia, ul.
Inżynierska 78

INFORMATYKA do serwisu
i rozwoju oprogramowania (Borland Pascal, B-Tree Filer) zatrudni Mol Systemy informatyczne w Gdyni, tel. 61-15-83

PRACOWNIKA do prowadzenia
biura poszukuje Firma Wydawnicza. Tel./ tax; (0-22)621-35-76

tel. 453-744

GŁÓWNĄ
ks
:
OWNĄ
księgową
z grupą inwalidzką, ew mt Targ

proc W.

1:

BRYGADY murarskiesamodzielne do budowy
osiedla w Gdyni zatrudni firma budowlana. Ewentualna możliwość zakwaterownia.
Tel. 29-50-30

ELEKTROINSTALATORÓW,
51-69-05

Urząd pracys w Gdyni
(ul. Witomińska 19)
ma propozycje pracy dla: ś

przez stu-

tel. 41-60-60

STOLARZY budowlanych- samodzielnych, tel. 0-90-503-122

SPRZEDAWCZYNIĘ, emertkę

bisty kontakt z Wydziałem Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na
ul. Okopowej 15; tel. 39-53-80 ( na parterze).

trudnię do biura rachunkowego,

KRAWCOWE, wykwalifikowane,
PPH „Bej: 20-66-21

go' Gdynia, ul Inżynierska 78
A

KSIĘGOWĄ samodzielną za-

KRAWCOWE, Rumia, 71-42-77

dowlanych zatrudni firma „Tar-

la

ORO:

FIRMA
e:

Wydawca

"Dziennika Bałtyckiego”
i "Wieczoru Wybrzeża”

poszukuje PRACOWNIKA
_ DS. KONTROLI

w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje odpowiedniego

zatrudni pracowników

kandydata na stanowisko:

z wyższym wykształceniem ekonomicznym

Wymagania stawiane kandydatom:
- wykształcenie min. średnie ekonomiczne

REGIONALNEGO HANDLOWCA

na stanowisko:

- znajomość rachunkowości, księgowości

- umiejętność obsługi komputera
- doświadczenie zawodowe min. 2-letnie.

Oferujemy:

w rejonie

- stałą pracę,
- atrakcyjne wynagrodzenie.

TRÓJMIASTA
i okolic

|| kowości
:e

——

- pisemne zgłoszenia podjęcia pracy w BPH SA Oddział w Gdyni
- opis przebiegu dotychczasowej pracy

- odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
- kwestionariusz osobowy z fotografią.

Oferty prosimy przesyłać w terminie 14 dni od daty ukazania stę ogłoszenia
lub składać bezpośrednio pod adresem:
Oddział w Gdyni
81-341 Gdynia

doświadczenie w handlu i akwizycji
łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
orientacja na efekty i sprawność działania
motywacja do samodzielnego działania i zdyscyplinowanie
dojrzałość i samokontrola
wykształcenie minimum średnie
posiadanie prawa jazdy, po okresie próbnym firma zapewnia
samochód służbowy
- posiadanie telefonu w domu

tel. 297-100 wew. 142

BANK BPH
R-304/A/369

|

rasa.
bałtyćka
Wydawca
_ "Dziennika Bałtyckiego”
i "Wieczoru Wybrzeża”
poszukuje

ERATORÓW KOMPUTEROWYCH
Wymagania stawiane kandydatom:
- umiejętność maszynopisania na komputerze

interesujący i różnorodny zakres obowiązków
stałą pracę
możliwość rozwoju ;zawodowego i system szkoleń
normalną atmosferę 'w pracy i nowoczesne zarządzanie
godziwe stałe wynagrodzenie
—.
premia uzależniona Od wyników

PEN

- komunikatywność

- zaangażowanie w pracę

- dyspozycyjność (możliwość pracy na różnych zmianach)
Oferujemy:
- prad pracę,

- atrakcyjne wynagrodzenie.
Kontakt:

Ofertę (c.v. ze zdjęciem + list motywacyjny) prosimy przesyłać w
ciągu tygodnia
ukazania się ogłoszenia pod adresem:
„Prasa Bałtycka” Sp. z 0.0.
Dział Kadr i Administracji

Przedstawiciel firmy będzie oczekiwał na kandydatów 04.02.1997
w godzinach 14-20 w hotelu MARINA

BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA

JĄ

listów ds. ogłoszeń drobnych)
-

«ul. T.Wendy 7/9

GZzjeeoe

>> =
WK

-

Osobie zatrudnionej na! stanowisku Regionalnego Handlowca oferujemy:

BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

z dopiskiem „Oferta - pracownik ds. kontroli”

Idealny Kandydat powinien odpowiadać następującej charakterystyce:

Oferty kandydatów powinny zawierać:

—

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

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za utrzymanie
istniejących i pozyskanie nowych kontaktów handlowych, codzienną
współpracę z dealerami, rozwijanie i umacnianie sieci sprzedaży.

sika Zespole Op
>

Kontakt:

Ofertę (c.v. ze zdjęciem + list motywacyjny) prosimy przesyłać w

Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk

'/Gdańsk ul. jelitkowska 20/.

z dopiskiem „Oferta - operator komputera”

Prosimy o przyniesienie ze sobą życiorysu zawodowego i zdjęcia .

R-277

PP
REAR
zr
EEEE
AAEBAOO
Gdańsk, tel/tax 31-80-62, 46-35-68, tet. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, faxw. 213, 214 w pon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 3.00-18.00, soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68 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. 9.00-14.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 6.00-16.00;
Elbląg, tel/fax
(055) 32-70-94, tel. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 - 18.00; Teziew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel./tax (069
) 220-80
w godz. 8.00
- 16.00
R-405

0

DZISIAJ W GODZ. 8.00-10.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ WGDAŃSKUIW GDYNI(ul. Władysława IV 17) OGŁOSZENIA
DROBNE NA PIĄTEK
BEZ DOPŁATY; NOROEA
- Z DOPŁATĄ (EKSPRESY). OD GODZ. 8.00 WE WSZYSTKICH
BIURACH OGŁOSZEŃ - NA SOBOTĘ
BEZ DOPŁATY

ź
RA w BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU
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Wszystkie

" SPRZEDAWCÓW i asystentki

Sprzeda :

A. w

pięć dla Ciebie...

FARMACEUTKĘ, 0-90-50-40-96
FRYZJERKĘ, po , 16.00

ztrudnię, 37-93-74

62

KUCHARZA do kręcenia pizzy

KUCHARKĘ w bufęcie na stałe _ NANNIES- hausekce persto

24-88.

|

wb

ABC

0022216

gw, amb zad,kor. nh zsoność za nak
sr

|

Ą

M Odjnia 61-14-49
CHAŁUPNIKÓW. oklejanie sło-

77, 31-38-47
KELNERA

mą drobnej galalei. Zarobki
ASA
czyć znaczki polecone na odpo-

niemie

lego,

-30-

MAGISTRA,

ec
!

zatrudni

cja
Jackist tel TOK
oigyc u"
0
KIEROWCĘ, wiek do 38 lat, kat

wiedź: „Vacex”, skr.410-KAS,

tech ika t

godz 8.00- 14.00
76-43,

CUKIERNIKA, tel. 72-40-02

KIEROWNIKA Wydziału Prac

godz. 20.00, Wejherowo, św.

| 206-341
4,5 ZŁ na godzinę,

zajęcia

wGdańsku,0:2275661-29 _ SOSÓBzatndniny,2i7982

łka

>

Pani

„,_ „ Zapraszamy też Panie.

i

M

AMM

do przyucze
wokopark

praca prawo
DKS. Wymagane
zatudnjazd,ima 52-48-36,
wMODELKI,
TV- reklamie, modeepokazy, kursy:
52-151

220-163

Ldziowego, 39-00-11 |

za RBG) zatrudni Z.P.U. „Me.

TANCERKI, gimnastyczki, plo-

HURTOWNIA AGD

szenia tel. 43-22-41 w. 209

cin)

kontrakty, 51-53-51

0.

EKONOMISTKA, komputer, fak-

INŻYNIER nażaik, kia: KUŚ

turowanie, 25-23-42

praktyka, 24281

aa

AB.20-60-08.
rek

doświadczenie, 601041

5 jt YAMpraktyów
giiLAKIERNK,
0-602-21.gg,ą

z

01. 07 97 (8.00- 17.00);
0000101. 02. 02-87" 97
SRS

STANOWISKA fizyczne i umy-

formach wiertniczych, zarobki | ty 24.99.09

słowe, od 900 zł na stałe, 64.

410-680 DM dziemie. nforma

4.25 znaczkani

zł miesięcznie, (090) 207-834 _

PRACAna stałe, 50-30-44

ARA

Ba

PEHABILTANT
doświadczony.
wizyty
domowe, 35-54-54

HANDLOWIEC
pasi,
(055) 77-39-85

tat, 56-40-22 wieczorem

KOMPUTEROWIEC podejnie
oqdkonisi4ck

INŻYNIER, mechanik, ACAD,

KOSZTORYSANT, 47.626

» STR, kreatywna, nie-

PRAGNE

ŁODYz.
age

W-F, gimnaNAUCZYCIELKA
ska koskojna, 5-62

KSIĘGOWA, kwalifikacje, prake

GGKORZWWKE NA

a 16.65-2918

pracy, tel.

m2

POMOC

MA PRBRAKUNĘ pracy biurowej,
ok

kalzacją

a

20-423

|

STUDENTKA księgowości, kom-

000 +

puter, angielski, 65-25-58

|
TELEFONOZLECENIA przyjmę,

„31-99-55
DEMIA Sztuk Pięknych,

i

poszuki

R

„,MUAMNKDoiz rę, | MaTECHNIK
S2dsi2okononisa, sekrlaZARZĄDCA ni

KSIĘGOWA, Książki Przcto
Pazkodów STAG

m

niemiecki, 52-37-29

a

i praca
ROZNOSICIEL, kurier,

SZYNISTKA
ZI, do 15.00komputerowa by

dry, komputer, podejmie pracę

i o

DN

HAKDLOWIE, poszkj po- - KEROCAJ Śr a."
ważnej pracy, (055)77-39-86

INŻYNIER, Acad, Microstation,
doświadczenie, 65-14-40

na 12 etatu, 23-38-25

K

gaga zgpg Pekka, - donowa 204423

SWAN ||

HZ, 4 języki, 41EKONOMISTA,
7437

EKONOMISTA, księgowość, ka-

|
ZAP

KIEROWCA,wh, ubezpieczony,
UBEZPIECZONY, do0 MAGAZYNIER,

się

A

cje; Agencja Reklamy 2-2, 41,
400 Mysłowice, box 49. Dołącz

WYDAWNICTWO zleci zdyscy.

waga naj

: do
HANDLOWIEC, kwaliikacje,

ABSOLWENTKA
acz, anek
kon,
:

PRACA da mężczyzn na l

68-50

i

KIERONCA, BOL, paszport,

(IOOIBOOJELOSŚ ŁO | uedaoiejęzjizzdki

HURTOWNIA zatrudni 7 osób
31-68-18

zap, 64680

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

ambitne osoby w ramach kon-

razy
odd
OLI

zatrudni. 43.

pięć słów w ogłoszeniach drobnych **

i poszukuje
ZACHODNIA firma

SAMODZIALNE osoby
o miej

Ziemnych, energicznego. Zgło- — tal, tel. (091)59-21-84 (Szcze _ Senkarki, hostessy, atrakcyjne — plinowanym pracę w domu, 700

Jacka 2

czdjl

280)

;

zk
a

wych (prowadzący- stawka 15zł
rzemieślnik, od 7 zł um. o pracę

3,

*Ofe

"aktu. Warunki: umiejętniość

gp Gdynia, 2402.81

41-93-30

„C" + „E'; Gdynia Karwiny, 51- _ MONTERÓW kadłubów okręto- | $LUSARZA narzę: |

35-959 Rzeszów 2

dodatkowe

PREZENTERÓW atrakcyjnego _ PANIĄdo prowadzenia dom,

alomialowch
i stalo- _ KUCHARZA w klubie nocnym,
konstrukcji3 aluminiowych

a"

kich,

62

lubPizzeria
osobę„Napoli
z praktyką
zatrudni
31-41-46

technologa z do-

wiadczeniem w kalkulowaniu

WYKŁADOWCÓW akademic-|

work in Canada. Contact 41-15-

Za darmo Byc,

cza

46-59-68, 0602:229-983

DYSPOZYCYJNY

k

| 520859

8 pracy — Wsklepie, biurze, chałupnictwo,
57-25-52

ZARZĄD PORTU GDAŃSK

|

SPÓŁKA AKCYJNA
poszukuje kandydata na stanowisko:
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- biegła znajomość języka niemieckiego,
- dyspozycyjność,

Oferty kandydatów powinny zawierać:

Oferta powinna zawierać:

* opis przebiegu dotychczasowej pracy

Oferujemy:

Pracę w dynamicznie rozwijającej się, nowoczesnej firmie na terenie Gdańska oraz filii w Gdyni.
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego.

AA

Auto-Notki

FORD Orion, 1986, 41-22-59, 0601-21-51-66

Oświetlenie dodatkowe

FORD Orion, 85, Gdańsk 0601610-332.

Redaguje Krzysztof Lipski

FORD Orion, 87, Gdańsk 0601610-332

ne, reflektory dalekosiężne,

dodat-

kowe światła cofania, lampy obrysowe w przypadku samochodów ciężarowych i dostawczych...
Zajmijmy się na początek najbardziej spornym elementem tego wyposażenia dodatkowego - światłami
„STOP”. Pozostałe dodatki zostaną
omówione na łamach kolejnych Auto
- Notek.
Przepisy dotychczas rygorystyczne w stosunku do osób korzystających z tego typu oświetlenia, zmieni©

ły się ok. roku temu na dużo bardziej
liberalne. Policja, swego czasu negatywnie nastawiona do tych świateł,
teraz propaguje ich stosowanie.
Narzuca jednak pewne przepisy,
w myśl których nie wolno stosować
w samochodzie więcej niż czterech
punktów świetlnych, muszą być one
umieszczone max. na wysokości górnej krawędzi szyby tylnej.
W sprzedaży dostępne są różne
ich rodzaje; najbardziej popularne,
choć wcale nie najtańsze są lampy
„diodowe” - składające się z szeregu
diód świecących, zdecydowanie jaśnijszych niż tradycyjne żarówki 21
watowe. Mocowanie jest bardzo proste - przykleja się je do szyby, a przewody elektryczne podłącz do wiązki
obwodu świateł sygnalizacyjnych hamowania, kostki łączeniowej tego

FORD Orion 1,6E, 1983,
81-96-56
FORD Scorpio 2,5D, tel. 46-4398
FORD Sierra, 1988 12.400, 5200-54

FORD Sierra, 2,3D, 1983, 44-4179
FORD Sierra, 2.3D, 1989, 33-047
FORD Sierra, Diesel, 1987, 2342-46

FORD Sierra, kombi, 1988, 5781-12
FORD Taunus, 1980, tanio,
61-22-55

FORD Taunus, 1980, tanio; 6122-55

obwodu bądź do samej lampy tylnej

FORD Transit 2500, 1993, 09052-21-47

lub też bezpiecznika zabezpieczającego ten obwód.

WEWEOONERNNNNNNRNRR
muz
ARENA

Prosimy o nadsyłanie listów z uwagami i pytaniami.
Korespondencję należy kierować na adres:

„Dziennik Bałtycki”, 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, z dopiskiem „Auto-Notki”.

ALFA Romeo kombi, 41-30-69,
0601313101

AUDI, BMW, VW, inne, skup,
sprzedaż, raty, 22-55-13, 0-602217-379
AUDI 100, 94, 055 33-75-63
AUDI 100, 1987, 47-99-24
AUDI 100, 1989, 0-69/ 16-222-63
„AUDI 100, 1989, 21.800,- 090524-084

BMW 520, '90, 32.000,- 41-10-65
BMW 520, 1.8, 1981, 53-22-62
BMW 523i, 1996, 41-30-69,
0601313101
BMW 524TD, 1990, 130.000 xm,
0-601-62-00-75
BMW 525, 24V, 41-30-69,
0601313101
BMW 730i,
0601313101

V8, 41-30-69,

BMW 316, 1980, po remoncie

AUDI 100, 1991, pilnie, (069)16297-27

kapitalnym, alu, SSD, stan bdb,
(069)31-34-46

AUDI 200 Turbo
(069)16-297-27

CHEVROLET Lumina, 1993, 7-

AUDI A4 TDi,
0601313101

Quattro,

osobowy, 20-12-93

41-30-69,

CITROEN AX, 1.5D, nowy, 2545-78

AUDI 100 CC, mod. 1984, VW

CITROEN AX, 1992, 15.200,-

Passat 1983, białe tablice, 0-

298-274

602-22-88-90

AUDI 80, 1.88, 1990/ 91,
22.900.- 0-90-52-36-96
AUDI 80 1.9TD, 1992, sprowadzony z Niemiec, 0602-233-987

BMW 318, 1993, 0-90-50-16-54
1. 320, 1985, 11.000,- 27-06-

CITROEN AX, 1995, 17.900, -

DAEWOO FSO, przedpłata: oka”
zyjnie, 21-63-13
DAEWOO Nexia, VIII 1996, 5196-03
DODGE Caravan, 1996, 41-3069, 0601313101

TĄ,

MAZDA MPV, 1990, 7-osobowy,

20-128

MAZDA 323 1,70, 1991,
(055)71-30-79
MAZDA 626, 1992, zamiana,
34.900, - 64-29-90

FORD Sierra, 2.3D, 1986, cena:
8.9, 20-19-17

1986,

MERCEDES 207, 1988, 0-69/
16-28-51
MERCEDES 208, 1991, 0-69/ .
16-288-51

MERCEDES

280E,

1994, ciemny, 391146-62

MERCEDES 408, furgon, długi,
45-23-22

OPEL Kadett, 1988, 13.000, 5051-18

OPEL Kadett, 1991, dodatki,

(069)16-238-11

OPEL Vectra, 1996, 41-30-69,
0601313101

TD

1993,

OPEL Ascona, 198, wtrysk, 16,

AUTO atrakcyjnie cenowo, 0601610-332

RENAULT
19 1,8 16V, 51-93-25

W Gol, 1990 benzyna, 33-1724

ŻUK, izoterma,
90 rok, 56-32-61

KUPIĘ każdy powypadkowy,
Gdańsk 090-51-62-84

ŻUK, blaszak, gaz, 1985, 3.800.25-07-38

OKAZYJNIE zachodni, 0-601-3211-81

ŻUK A-06, 1992, 9400, 52-32-92

OKAZYJNIE każdy, może być
uszkodzony, 475-540

POLONEZ, 1993, 1500GLI, 67
tys, 11.500,- 48-56-18
POLONEZ,

5 lat, metalic,

Gdańsk, Żuławska73

POLONEZ 1,5, 1990, (055)3459-19 Elbląg
POLONEZ 1.6GLI, autogaz,
1995, 20-87-37
POLONEZ 1.6GLI, XII/ 1995, 3298-59
POLONEZ 1.9D, 1992, 29-85-85
wieczorem

RENAULT5, 1990, 12.800,48-79-94
RENAULT Clio 1,1, 1993, (069)31-52-43

"RENAULT Megane 1996, 41-3069, 0601313101

RENAULT Trafic, 2.1D, 1983,
8.500,- 0-55-76-26-13

W Passat, 1988, 20.000,-, 2116-86

SKODA
05-82
SKODA
40-44
SKODA
40-44
SKODA
80-164

W Passat, 1990, (069)16-270%

Favorit, 1991, biała, 26Favorit, 1991, biała, 26|
Favori, 1991; (0-69) 18-

SKODA Favorit, 1992, 1,3,
(069)16-261-28

SKODA Favorit, 1991, 26-84-41
(7.30- 15.30)
STAR 28, 700 zł, 42-55-77
STAR 28, sprawny, tel. 31-20-79
STAR 742, 1997, leasing, 451752

SUZUKI Marui alarm, 1993, 330042

OPEL Omega Kombi, 1991, tel.
57-21-38, 35-94-86

"MERCEDES 190 (2,0, rok prod.

PEUGEOT 205, 1100, 1993, 4255-55

LANCIA Prisma, 1.6$, 1986, pilnie, 612-255

FORD Escort, 1991, 21.600,
090-524-084

LUBLIN izoterma, nowy, raty,

1984/ 85, srebny metalic, dużo
dodatkow, zadbany, cena 16,5
tys. zł, Elbląg, ul. Królewiecka
241 po 16.00
MERCEDES 230E, 1991, zamiana, 43.500,- 64-29-90

POLONEZ

Caro,

XI/1992, Kwidzyń
055/79-48-96
POLONEZ Caro 1.5GLE, 1995,

41-93-50

PEUGEOT 205, 53.
02-11 wew. 446

POLONEZ Truck, możliwość rat,
090-537-239

PEUGEOT 205XT, 1985, 1100,060-22-20-916

POLONEZ 1,6 ŚLE, 1991 r., 54

tys. km, 9,2 tys, 56-78-74

TOYOYA Corolla, 16V, 1988, 3207-37

ŻUK A-1it, 1992, 9.000, 52-3292

WW Passat, 11.600 zł, 43-28-59
W Passat, 1981/ 1993, 29-0308

MERCEDES 124, 300, '86, zamiana, 56-33-81

welur, szyber dach, zdecydowa-

W Passat, 1.9, 1994, 055/3375-63

RENAULT Trafic, 2100D, 31-19-

120L, 1989, 6.500,- 57-

29-16-04

W Jetta, 1985, bezwypadkowa,
82-48-78

58

MERCEDES W210, 1996, 41-3069, 0601313101

FIAT Cinquecento 700, X 95,
stan bdb, 20-65-20

5 RAT Punto- Autotak, 39-49-79
M4 1,9, '96, 055 33-75-63

POWYPADKOWE, skup, Elbląg
090-26-72-15
POWYPADKOWY, samochód, 0-601-610866

46 2,5, 95, 055 33-75-63
PASSAT, combi, 1991, 25.000, 53-60-61
SIERRA 1988/89 sedan, bezwy-

padkowa, 0601-610-333

W Passat, 1991, 1,8, (069)1629962

AUTA powypadkowe, remont,
Gdańsk 090-26-72-15

53-02-11 WEW. 446 okazyjnie

W Passat, 1991, 26.500, 09052-40-84
CIĄGNIK C/40/11, tel. 31-20-79
VW Passat 1,6D, wyremontowany, 81-82-93

53-02-11 WEW. 446
okazyjnie

CIĄGNIK Renault, 65 tys. 21-1686

W Passat 1991, 0-69/ 16-22263

CIĄGNIK Renault 340, 65.000,
21-16-86

VW Passat kombi, 1986,
71-22-74

CIĄGNIK Scania 112M, okazyjnie, 090-537-239

W Passat Kombi 1,6TPI,
(069)182-12-66

CIĄGNIK siodłowy Scania, 1985,
451-751

HOTELOWÓZ po remoncie, ce-

W Polo, 1988, diesel, 61-22-55

AUDI, inne! 53-02-11
wew. 446

AUDI, VW, Opel, okazyjnie,
0601-610-333
FIAT, 126p, 1988-93r., Tczew,
31-32-38

na 6 tys., Elbląg, Królewiecka
241, po 16.00

FIAT 126p, po 1986, 0601-610333

KOPARKĘ kołową, ładowarkę;
W Transporter, rok prod. 1991, . 82-00-96
diesel 2.4, 150 tys. km, pełnadoNACZEPA chłodnia „Nopa', raty
kumentacja, 9-osobowy, cena
451-752
35.000, tel. 32-17-73 po 18.00

FIAT Cinquecento; (0-69) 16294-53

WW Polo, 1988, diesel; 61-22-55

W Gol, 1986, 1.6, diesel, grafitmetalik, 4-biegowy, 3-drzwiowy,
szyberdach, cena 13.000,- 740047

PRZYCZEPA duża, tanio, 35-6652

W Golf, 1993, zamiana, 56-3381, 43-40-12

SKUTER wodny, Yama-

SKUTER wodny, Polaris,

1993, 0-601-20-59-88
ha, 1992, 0-601-20-59-88

W Golf Il, 1984, 10.500,- 27-0678

TRABANT, tel0-55 33-51-75
UAZ Diesel, lub zamienię, 24-8417
UAZ Diesel, terenowy, 1981, 2484-17

WY Passat, Combi, 1994, za»
miana, 36.900, - 64-29-90

AUTO do remontu, 27-06-79

VOLVO 940, 1993, 48.000,-, 2116-86

WW Passat 1,8i kombi 1990,
390-568

USZKODZONE, remont, skup,
Gdańsk 090-516-284

W Passat, 1.6, 1981, 64-08-30,
0-90-52-76-06

AUTO atrakcyjnie cenowo, 0601610-332

OPEL Vectra, 1996, 46-36-03
DIESLA do remontu, 0-602-221266
DO lakierowania, blacharki okazyjnie, 0601-610-333

KAŻDE auto powypadkowe do
remontu, Gdańsk 090 267-215
ZACHODNI do remontu, Gdańsk
0601-610-333

HOLANDIA, wyjazdy po

zakup samochodów: osobowe,
dostawcze, ciężarowe (pierwsi
właściciele), solidność, rzetelność, tradycja, 21-16-86, 2435-52

FORD Escort, diesel, 13.500,-,
21-16-86

FORD Escort 1991, 0-69/ 16222-63
FORD Escort 1996, 41-30-69,
0601313101

Leasing pojazdów, sprzętu komputerowego,

wew. 446
FORD

Fiesta,

1995,

maszyn iurządzeń oraz OP AKÓW

1,1,

(069)296-28

ie dokumenty Firmy. Zaświadcze enie z Urzędu Skart

FORD Fiesta, 1996, 41-30-69,

FIAT 126p, tel. 53-36-04

0601313101

FIAT 126p 1991, czerwony, 0-

FORD Fiesta Diesel, 91, 57-8112

69/16-266-72

POLONEZ, przede odstąpię
POLONEZ, wersjaFińska, 1989,
39-02-01

OPEL Omega, 1992, 25.000.
21-16-86
OPEL Omega MV6, 41-30-69,
0601313101
OPEL Veda, 1989 1,68; (069
16-293-16

i 1992, skrzyniowy, 9.900

TOYOTA Corolla, 1988, 17.400,
57-15-88

FIAT Cinquecento 1.1 Sporting,
1995, 090-50-63-76

ra

PEUGEOT 605 2,0.B, 1991,
(069)1625459

darmo, 29-25-45

OCD
52-32-92

W Goli, 1990, 50-20-56, 0-60120-88-79

POLONEZ Caro, czerwiec 1996,
53-15-28

HYUNDAI dostawczy, 1995,
38.000,-, 21-16-86

FIAT 126p, 6.300,- PTHM, Halle-

1989/ 90,

RENAULT 19, 1.9D, 1991, 6443-29

OPEL Omega, 1990, 2.6i,
23.900,- 0-90-50-48-19, 0-90-523606

FIAT Cinquecento 700, 1994/ 95,
0-69/18-89-164

FIAT 126p, 53-02-11

OPEL Astra TDS, 1996, 41-3069

AUTA
do remontu.
kupię- Elbląg, 090-26-72-15

TOYOTA, 1992, bezwypadkowa,
25.000,- 47-68-29

FORD Windstar, turkus, 1995
rok, tel. 42-45-41

FIAT 126p, 1994, bezwypadko-

NYSA, 1985, stan iedalny, 5385-40

AŚ 1902, blaszak, 9.000, 20-

POLONEZ Caro, 1993, tel. 563679

FORD Transit, '87, 2,0 L/ gaz, 9osobowy,
tel. 56-29-89

090-53-72-39

NYSA, 1985, 3.200, - 53-85-40

"W Golf, 1988, 41-22-59, 0-60121-51-66

OPEL Kadett 1,8, 1988, cena:
13.500, 090-52-31-05

FIAT Ritmo, 1982, 4.600, 56-4401

FIAT 126p, 1991, tanio, 57-46-02
FIAT 126p, 1994, (060) 16-24094

NISSAN Patrol, 1990, zamiana,
56-33-81, 43-40-12

WW Passat kombi, 2.8L, V6R,
pełne wyposażenie, klimatyzacja, 46-59-96

58.000 km, 12.000,-, 31-77-71

PEUGEOT. Talbot 1,9D,.1983, ....
p
**POLONEZ Xl/ 93, GLE 1.6,

(069)16-245-17
PEUGEOT 205 XS,
1.4i, 1992, S21ys, grafit metali, iczne dodatki, pilnie; 0-601618-937

TAVRIA, 1991, 6.700,Kołobrzeska 32

za, 25-07-38

Loco0zD Ad)

ATRAKCYJNIE, 53-0211 wew. 446

POLONEZ 1989, gaz, 7.000,32-08-14

MERCEDES E, 96, 055 33-7563

bk przeaętoswa h

w siedzibii

WW Passat Kombi GT 2,0, 1991,
28.000, (069)16-263-68

POLONEZ 1500, 1993, 22-33-48

FIAT 126, 84, 2.400.- 32-99-66
FIAT 126 EL SX, (069)33-77-11
FIAT 126p, 1979, 1.200- 39-1390

FIAT 126p, 1991, pilnie, 055/7627-00

NISSAN Terano, 1993, 44,00,
21-16-86

OPEL Vectra
0601313101

lat.

W Go, 1.6D, 1986, 41-14-50

OPEL Astra, 1993, 25.000 zł,
Grudziądz, (051) 23-557

MERCEDES MB-100, 1990,
27,00, 21-16-86

FIAT 126p, 1990, okazyjnie, 2681-92

W Gol, 1.3, 1990, 86-49-47 .

nie sprzedam, tel. 57-34-25

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

FIAT Cinquecento 900, 1993, 7234-69

FIAT 126p, 1990, 4.900.- 42-4215

POLONEZ Caro GLE, 1994,
czerwony, pierwszy właściciel,
13.900, (069)36-94-86

1996, 0-90-50-83-47

SUZUKI 800, 1994, 16.300, - 058/26-82-16

FIAT Cinquecento
700, 1995, 46-21-97

FORD Siema 2.3D, kombi, 1984,
9.600,- lub zamiana na Poone

PEUGEOT 406ST, niebieski,

1986, 41-26-88

POLONEZ, 1994, bogate wyposażenie, 46-36-03
POLONEZ, 1994, idealny, 82-4878
POLONEZ, 2,6 tys., 1982, 612149

FIAT 125p, zwykły, kombi, 3299-76

FORD Sierra 90, 1.8, Gdańsk
0601-610-332

NISSAN Sunny, 1.7D,

MERCEDES 124, 230TE, 1992,
idealny, cena: 59 tys. a, tel.
090504373

35-23-07

FIAT Cinquecento, 1995; (0-55)

VOLVO 740, 2.4D, 1984, tel.
GSM 601-61-40-87

OPEL Kadett, 1979, 4.900,- 3850-16

MERCEDES 2500TD, 1990,
53.000, - 090-52-21-47

FORD Sierra, 1990 rok „Ghia, 2
GLX, automat, 18.000,- tel. 465005

POLONEZ Caro, 1991/ 97, raty,
333-904

cja, 464-335

MERCEDES 123, 47-75-73 po
20.00

MERCEDES 190, 1991, 65-1322

EW:
0

z

AE

PEUGEOT 406, 1996, gwaran-

OPEL Kadett,
(069]296-28

/preferowane kierunkowe /,

od dnia ogłoszenia.

NISSAN Micra, 1990, 0-90 5244-63

POLONEZ, 1990, 1500, 7.900, 41-69-35

MERCEDES 124, klosze tylne,
46-73-05

Foki

- znajomość zagadnień ©

*Oferta dla osób prywatnych naa ogłoszenie drobne we wszystkich branżach
**Oferta ważna do 31.01.żal

OPEL Kadett, 1.6i, 199t, 20-2387

MERCEDES,
C 95, 055/ 33-7563

* |

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych**

OPEL Corsa 1996, 41-30-69,
0601313101

MERCEDES,
250, 055/ 32-75-63

ska
i

sa
Oferty grósimy
składać

80-557 Gdańsk
er
2
wew. 3407

POLONEZ, '81, stan b.dobry, 2210-63
POLONEZ, 1982, 26 bys, 61-2149

FORD Fiesta
19.300,- 64-29-90

FORD Orion 1.4, 1986/87 gaz,

FIAT Cinquecento, 1991/ 92,
(069)16-261-28

MAZDA 626, 1996, 41-30-69,
0601313101

FIAT 125p, 1985/86, zamiana,
0601-610-333

wy, 0601-610-333

090-50-26-63

ZAPRASZANY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ

FIAT, przedpłata- korzystnie,

(055)43-24-85/720

MAZDA 626, 1993, 35.000,» 2116-86

MERCEDES 220D, 1979, 6.800,
32-56-94

0601-610-333

BMW 325, 13.900,Kołobrzeska 32

MAZDA 626, '94, 055 33-75-63

FORD Fiesta, 1,0, XII 91r., (069)
135-20-22
1993, 1.1,

/

ee

Wymagania: -

w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 59

LUBLIN kontener, 95, 41-10-65

MERCEDES _190E,
(069)16-297-27

| ds.
Jacka marketingu.
© RRdWGGK

Wydział Polityki Zatrudnienia i Płac

> WI -[UT)

<ZMUT)--HTN

wymagane przepisami o dopuszczeniu pojazdów do ruch, składa się kilka elementów. O jednym z nich światłach przeciwmgielnych przednich pisaliśmy już w jednym z poprzednich odcinków Auto - Notek.
Oświetlenie dodatkowe to jednak nie tylko przednie światła przeciwmgielne, ale również tylne lampy
o tym samym przeznaczeniu, dodatkowe światła sygnalizacyjne hamowania „stop”, kierunkowskazy bocz-

Oktiai BAS

Zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia oferty bez podania przyczyny.
„.

FORD Fiesta diesel 1988, Ford
Escort diesel 1988, Mercedes
300E, 1990, Fiat 126p 1997 składak, tel. 82-25-76

|

Powszechna Kasa Oszczędności

ul. Oliwska 83/84

pięć dla Ciebie...

nie

30 stycznia 1997 r. pod adresem:

zdobiióem *Hydlogre

R-294/A/369

Specjalisty

Oferty prosimy składać w terminie czternastu dni od daty ukazania

80-955 Gdańsk

„MDA?Sp. z o.o.

na stanowisko:

ŚL

się ogłoszenia, bezpośrednio lub listem poleconym, pod adresem:

Dział Pracowniczy

aktualnej fotografii, c.v., listu motywacyjnego pod adresem firmy:
80-870 Gdańsk
ul. M. Reja 3.

w a

_ 8poszukuje kandydat
ata

- odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
- kwestionariusz osobowy z fotografią

j

Portu

|

- pisemne zgłoszenie podjęcia pracy w PKO-bp

Osoby zainteresowane ofertą uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych

gfUga
Grobla 44
31-42

el.

ika:

praco

- interesującą, stałą i absorbującą pracę,
- możliwość rozwoju i szkolenia.

2. Życiorys zawodowy.

- wiek do 40 lat.

prac

KO

kierownika Zespołu Kredytów Trudnych.

1. Odpis dyplomu i innych dokumentów stwierdzających posiadane
wykształcenie i kwalifikacje.

- mile widziana znajomość obsługi komputera,

Na oświetlenie dodatkowe,

BANK PAŃSTWOWY || "LODMOR" są,

=Z wyższym wykształceniem na stanowisko

dów:

ymagania:

Wszystkie

3. Wskazane jest posiadanie uprawnień branży hydrograficznej oraz

„zmysłu Chłodni
ż

ODDZIAŁ REGIONALNY W GDAŃSKU
zatrudni

znajomość
programów specjalistycznyc
p
j
jali
h "Neptun"
i "Merlin".

*

Prosimy o Pee

-

dni

1. Wykształcenia wyższego w zakresie oceanografii.
- 2. Znajomości języka angielskiego.

Przedsiębiorstwo

KASA OSZCZĘDNOŚCI.

Od kandydatów oczekujemy:

Gdańsku
|

posiadająca nowoczesną sień sklepów detalicznych na terenie Trójmiasta
pilnie poszukuje kandydatki do

POWSZECHNA

Uwayoe

>wego o niezalegat

Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1, tel. (058) 37-47-06, 37-44-63, fax 37-43-19, 090 342 846

Gdańsk, Targ Drzewny37, pon. godz. 8.00-20.00, wi. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki
uszk 6161, pon. 800.16.00;
Gana

So

Pruszcz Gdański, Tysiąciecia
8, pon.- pt. 8.00-16.00; Tezen, I Mója4, pon - pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański, Basztowa
3, pon.- pt. 8.00-16.00

z podatkami
BEZPŁATNA

INFOLINIA

0-800-67 ok

pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława
IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbłgg, Łączności
3, pon. - pt. 8.00-16.00;
MM

alV 17 Sz

DROBNE NA PIĄTEK BEZ DOPŁATY; W GODZ. 10.00-13.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU

ŻE! ( NA SOBOTĘ BEZ DOPŁA

Str.12

WI IU)
CZĘŚCI samochodo-

OKAZYJNIE do 30.000,

we. „Procar”, Gdynia, Warszawska 61-50-63

skup, sprzedaż, raty, 53-12-71

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

AMORTYZATORYsprzedaż, montaż, regeneracja
Gdańsk 32-56-33 Malczewskiego
103, Gdynia 23-89-89 Chabrowa
5E

FIAT 127, nowe, używane, 51-

SAMOCHODY ciężarowe, dostawcze, specjalistyczne, sprowadza „Auto- Bazar, 058/56-8112

AKUMULATORY, 23-18-88
AMORTYZATORY, Monmontaż, gratis,

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

DUCATO Maxi, 39-49-87
EUROPA, kraj, 1-4 ton, 41-24-30

AUTOALARMY, immobilisery, radia, głośniki. „AMB* Gdynia Al.
Zwycięstwa 236, tel. 64-94-55

NAPRAWY samochodów- eks-

AUTOALARMY Boxer, Multi-

presowo, opony, wymiana oleju,

Tytan-Lock, 50-30-95, raty

SIGNUS, autoalarmy, Reda,
78-31-96

BUS, 52-57-18
CAŁY kraj- izoterma 7 t, 42-522

ABIX, autoblokady, 27-01-24

AUTO- Szyby Car- Glass, osobowe, dostawcze, ciężarowe,
expressowy montaż, Elbląska

94/64, 35-39-39

ALARMY, blokady, immobilisery,
„Miramex”, Orłowo, Wrocławska
41, 22-07-77, 22-12-49
AUTO- alarmy, immobilisery,
Pruszcz, Kopernika 2, 82-37-29,
83-33-23

GDAŃSK, wolno stojące, szereGDAŃSK-

Osowa,

różne,

„Apeks”, 46-08-46

GDAŃSK- Wrzeszcz, szereg,
140.000,- 52-42-34

'_BANINO, działki bu-

z

dowlane, (prąd, woda,

gaz, telefony), pełna dokumentacja, 15 zł/ mkw, 20-35-13

zadbany, „Apeks', 46-08-

GDAŃSK- Osowa, szeregowy,

stan surowy, tel, 33-39-75 wie-

GDAŃSK, działka budowlana

czorem

(1000), 32-08-64

GDAŃSK, Gdynia, drzwi A

—

GDYNIA, dwurodzinny, 64-65-33

mysłowe, 21-15-01

GDYNIA,
dom wolno stojący, 27
06-79

GDAŃSK, pod budownictwo
mieszkaniowe, 611-558

GDYNIA- Bernardowo, komforto-

ÓDAŃSK: Gd; bida
rzemieślnicze, 41-50-47

CY ET
"

GDYNIA- Bernardowo, wolno

GDAŃSK: Chelm,
(60), 45-12.89
GDAŃSK- Chelm,
31-24-76; 53-751
GDAŃSK: Chelm, Zaspa, Siedl
ce, 3 pokoje, „Apeks, 46-08-46
GDAŃSK: Jasień, 48 m, 57-3853

k

GDYNIA- centrum, 2-pokojowe,
61-52-51
GDYNIA- centrum, 3-pokojowe,
29-79-27
GDYNIA- centrum, 36 m, 29-7927

GDYNIA- centrum,
2-poziomowe, 121 m kw., „Radius' 52-04-70
wo, Osowa: mieszkania
i domki, własność hipoteczna , w ratach od 1.000 zł za m kw. Informacja Ekoinwest, Gdańsk,
Partyzantów 74__

GDAŃSK- Morena, 3-pokojowe,

GDYNIA- Chylonia, 2-pokojowe,
(37), „Fides' 23-54-41, 20-74-48

DOSTAWCZY 0-602/215-471

MIĘDZYNARODOWY, 47-97-21

MIKROBUS, 50-18-47

DUCATO, 23-22-39

MIĘDZYNARODOWY, 48-51-83

2-5-10TONkryte, 39-05-11
43-58-59

ABA Gdynia, 61-49-28
ABA Magmar, 25-30-84

GDYNIA- Chylonia, 2-pokojowe,

GDAŃSK: Olszynka, 3000, 46- gziąka 360 mkw, Kancela.

GDAŃSK- Morena, 4 pokoje,

04-88

ria Prawnicza

ładne, „Apeks', 46-08-47

GDYNIA- Chylonia, 2-pokojowe58.000,-, „Michalak: 615-177

GDAŃSK- Osowa

prowski i Wspólnicy”,

stojący, luksusowy, 150 m kw.,

knadpske dBdRdE

„Ko:

Sol, Kośduszi 6150260,

:

50-44-27, 50-44-28

GDAŃSK centrum

m, działka mako

Oliwy, 1400

oka.

GDYNIA- centrum, 150 tys. USD,

-_eyjna, 0602-218-872

20-8156

A GDYNIA, 2.000, budowlanie, fr-

"mie, 613996 0
ia
GDYNIA, atrakcyjnie

GDYNIA- Chwarzno, 160.000 zł,

o

GDYNIA- Cisowa, budowlana,
uzbrojona, 61-39-96

*
GDYNIA- Redłowo, szereg środ-

kowy, „Posesja”, 20-32-17

GDAŃSK: Przymorze (45), dwupokojowe, 52-42-34
GDAŃSK" Przymorze, 3-pokojo-

we, 21-94-82

ppygąa (l „Forum,

jowe, falowiec, 53-62-49

COLON

l

knaj

ne propozycje, tel. 090504373

s Nar: "="

60-50

ż;

GDYNIA- Wzg. Maksymiliana,

PAD

GDYNIA Kamienna Góra 565,

61427

aga ©
'

LUBRANIEC (włocławskie), in-

westoowi budowłanemu, 41.

SOPOT, wolnostojący, 20-31-88

aa

;

61-42-77
GDAŃSK- Starówka, 2-po19-97

500 , uzbrojona, okazyjnie, _ SOPOT,
duży dom, 51-81-13
37.000 USD, 20-12-93

jowe- wysoko, 46-08-46

kojowe, oraz parter 59 m, 35-

RIC

OWU

GDAŃSK: Starówka, Wrzeszcz,
Stogi kawalerki, 35-19-97
GDAŃSK- Śródmieście, 3-pokojowe, 67 tys., 35-19-97

koje, „Apeks”, 46-08-47

GDAŃSK- Wrzeszcz, 4-pokojo

WEJHEROWO,
punkt
an
a dobry I POMP

GDAŃSK- Wrzeszcz, kawalerka,

myk

Maj

GDAŃSKIII 1-, 2-, 3-pokojowel
53-09-28,

53-38-93 -

Pilnie! -Hanna! (10.00-

rzeka, 24-84-17

97

WEJHEROWO, okolice, ziemia,

GDAŃSK, 31.7481

CENTRALNA Polska, teren inwestycyjny, 41-10-65

34.8997

z

ssj
:

GDAŃSK, 57-02-99
GDAŃSK, dzielnice, Sopot 5242-34

„

Gdynia, Sopot, 21-63-

BORKOWO, całoroczny, komfor-

GDAŃSK, Gdynia, Sopot, jedno-

towy, 208-156

pokojowe, 50-46-13

DĘBOGÓRZE, wolno stojący, _ GDAŃSK, Sopot, jednopokojo-

GDAŃSK, 20kmodoentum, za

jowe, 52-42-34

GDAŃSK- Zaspa, 3-pokojowe,

GDAŃSK 1-, 2-pokojowe, 35-19-

250 m kw. 53-62-49

wew. 140, Gdynia, Śląska 53

GDYNIA- Obłuże, Oksywie, 2035-60
GDYNIA- Oksywie, (52 m),
65.000, „Berg' 61-39-52

GDYNIA- Oksywie. Nowobudowane, 2- 3 pokoje. Raty, 61-5251
GDYNIA- Osiedle Zielone, trzy-

we, dwupokojowe, większe, 52

zadbane, „Radius' 52-04-70

GDAŃSK, z telefonem, 65 m.,

remoncie, 41-50-47

32-99-09

GDAŃSK, atrakcyjny przepiękny

GDAŃSK: Chelm (50), dwupoko-

widok, 61-47-64

jowe, „Unikat 51-55-59

,

50-26-80, 50-44-27, "4 3

,

ała
:

* >
,

EEE
remontu- tylko blisko plaży,

GDAŃSK, zakład odzieżowy,

posażny, 46-32-46
,

wy

wo budoarą,

m na dżainość handowo,
kipuaeyi

|
.

K

ZINEAN
I
Ao

GDAŃSK- Wrzeszcz, Grun-

120.000 złotych, wiadomość:
GDYNIA,
lokal gasonomiczny
Cent
H

080503296

lowę

20-64-32

E

kęt

.

GDYNIA, pawilony
na Bazarze

|
pz e Zdecydowane, 41 0
GDAŃSK, okolice, at r

53, 21-01-34

m, 31-24-76, 53-75-81
waldzka 30, I piętro, trzy pokoje,
70 metrów, telefon, na biuro lub
gabinet, wolne od lipca, cena
120.000 złotych, wiadomość:
090503296

GDYNIA, (-pokojowe, 21-06-52
GDYNIA, 2-pokojowe, 21-06-52
GDYNIA, 2 pokoje, pilnie, 61-4764
GDYNIA, Kapitańska, trzypokojowe, atrakcyjne, 21-63-13
GDYNIA, dwa, aktrakcyjne, 64
m, 39 m, 20-79-47
po 20.00

komfortowe, 100 m, +

garaż, 293-296 po 20.00
GDYNIA centrum, 2-pokoje, 6147-64

iast!- Hanna! Koiobrze-

[30-33

GDAŃSK, 36-453

41-61-30

GDAŃSK, 57-65-59

GSK W

GDAŃSK, Gdynia, 21-06-52

1065

SOPOT, Gdańsk, do remontu,

ATS

56-46-38

ON dniaj kom-

ROJMASTO „ wacągą
] . S270T oe mał 2512,
Właściciele | (więczorem!

acc

GDAŃSK: komfortowe, pi

czeropokcjowe, 5242-34

kojowe, 51-55-59

21-06-52

=

"

"

GDISK
Zap, plan, 46
y

GDAŃSKI, (1, 2-), 46-07-66

ZOB

GDAŃSK, 1-, 2-pokojowe, 35-19-

52-42-34

*

TRÓMISTO pat

nowe, 61-158

GDYNIA. Cyłoni, (20) a

?

„

(920), aa

każdą działalność, tanio. Raty,

22-14-59

AWA

„pi A:

GDAŃSK, 2-pokojowe, pilnie,35-

60), dwu(60),

gore deko
i

nie!!!

j

rzeszcz

POKOWe, 51-56-69

i

handlowy, 0-601-611-571

dh

OSObOWY,
GDAŃSK. W

rejon, 61-42

7"

ł

GDYNIA,

„iednopokojowe,

YNIA, 20-43-3720-43

GDYNIA, 21-06-52

powyżej 65 m,

GDAŃSK- Gdynia, 35-44-52

parter 26 n s Ie?

603, 242-677. Pilnie!

13,61-12-65

(usłgi,

sklep, bi

©

:

>

RK

o

konmiyMm

:

ua

50

ws

||

iny elewacyjne, dachówki

it wojił

GDYNIA, 2400 mkw, lai, 0- PyAYSK Wrzeszcz kawalkę

nne,
Ko ZAS)

68 04.10.00do 18.00

GDYNI, a kacądrałanść,

„21-

61-47-64

AGENCJA Apeks, ul. Grun- >

HTERRIW

u

ruchomości! „Into*-

ia, Abrahama 10, 20-98-98,

aka „Fides*- Gdynia, _ MURARSKIE- kafelkowanie, 23-

GDYNIA, Gdańsk, 21-06-52
j

04-68 godz. 10.00- 18.00

TRÓJMIASTO, 57-65-59

GDYNIA, piętro domu, garaż, 22-

GDYNIA, Świętojańska , 17 m,

TRÓJMIASTO, okolice, pilnie!

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

24-19

ZBgz47wew. 220 235441]

USŁ zbys

29-70-01! „Forum*. Gdynia,

29.36-3
:
71-37-06

53 filia Dom Towarowy

NA oi 2DSŁG

22-14-59

MAMA

-

pod działalność (80), _ GDYNIA, 64-65-33

GDYNIA, przyul. Morskiej, lokal

PŁYTY drogowe używane, zdecydownie kupi r
y

skiej Korporacji Nie.

5

GDYNIA, 24-37-30

S50miw podłutowią a.

(+0 mijrpyrydydą02

61-42-77

Bema 6/1, 21-09-95, 29-72-70|

HY

ż

scóyod
ł

PRUSZCZ, segment, komforto-

ZESPÓŁ BUDOWNICZYCH

wy, 41-90-31

OSIEDLA

ne. (60), trzypokojowe, 22
RUMIA, M-5, bez pośredników,

„PANORAMA” S.C. buduje:

0

* mały zespół mieszkaniowy

SOPOT, okazyjnie z garażem,
61-42-77
SOPOT- Brodwino, 2-pokojowe;
Gdynia- Witomino, 2-pokojowe;
Gdynia- Obłuże, 3-pokojowe;
Gdańsk- Osowa, 4-pokojowe, tel.
61-34-41 21-95-40
4

cgć

„kod, Rae.
F

.

NA

EMISZKANIA

Jakość

g
i

AUO

<

Górne Orłowo, ul. Płocka

LUKSUSOWE R

Wielki Kack, ul. Kręta

ORŁOWIE MORSKIM

Mieszkania - już od 26 m* (wykończenie pod klucz)
„

:

sprzedaży:

warodd

Domy - pow. użytkowa od 90 me do 150 m: + garaż

.

Biuro

i Styl

perm

SYSTEMIE KAMIENICZKA

* trwałe, murowane z cegły budynki

ś Bł

a

W

w Gdyni-Karwinach

71-24-35

Wielki Kack, ul. Kręta

Orłowo,

ul.

OMBOWSKA

23/4,

tel.

248-260,

50-30-70
2002229/A/492

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: — SE

Gdańsk, tel/tax 31-80-62,
46-35-68, te!. 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,
soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68
Gdynia, tel/fax 20-04-79
Eiblęg, tel.łax
(055) 32-70-94, tel. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tar 82-25:25W godz 8.00 - 16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00, Stopery Gdański, tel/ex (069)w godz. 8. 00-16.00, tel./fax 20-89-17,
220-80 w godz. 8.00- 16.00

bi

.jańskaSZJA,20.26:6

ć 4i-

M
GDYNIA, 1-, 2-, 3-pokojowe, 20- — AGENCJA Impuls 35-19-97,
44-53
35-43-94 Gdańsk, Ogama 45

j
GDYNIA, Hala, pawilon, 53-04-

RIE, podłogi, schody, 42-

SIDING: amerykańskie okta-

.

WSE

601-416-994

cement, cegła, płytki, żwir, trans:

port, 48-78-00

A-ARCAN! wynajem- kupno- — BOAZERIA, 42-54-31

Dany

GDAŃSK. Gdynia, okolice! 530. | ArARTUSI 37-42, 37-

GDYNIA, 35-44-53

01-33

74-08, 0602-222-252, „do-

dłowski:, 503-080, 503-082

(100 m), „Apeks „ 46-08-47

a

GDYNIA. 29-79-27

handlowym, tel. 33-68-

19.97
KE
GDAŃSK, 41-90-31. Pilnie _ _ tel.060221190

+

64,Tajem!!
470-254,„Polstar”,
„Pawlicki*47.67
57- _ BLOCZKI, gazobeton, pustaki,'

GDAŃSK, Gdynia, Sopot, 21-63--

Giny Guwalta

v

TRÓJMIASTO, 57-02-09, jedno.

GDAŃSK- Wrzeszcz, pawilon
GDAŃSK" duże obiekty magazy-

5

WSCAR Wi

U
ELBLĄG, mieszkanie kupię, _ TRÓJMIASTO, 2-pokojowe, pilwy
Obiekty 23-73-18,
magazynowe!
:
nie, 61-47-64
P
Placerybne!
skaładowe!
64 — 055/33-62-03
|
u

PER

GDAŃSKI1- | zpokojowe, i 3742.

=

współpracę

GDAŃSK ed 60 zjpo-

TRÓJMIASTO, s: 1-, 9 2-pokojowe
,
,

:

ęj

A!B!C! Nieruchomo-

ści!!! Kupno!!! Sprzedaż!!! Wy-

_ GDAŃSK, Gdynia, 21-06-52

GDAŃSK: Wrzeszcz- centrum,

„=

cor Ki teypokojne, . "u 324885

O

GDAŃSK- Wrzeszcz, na biuro,

- 80zł 3743-56

ALA!jemnieruchomości
Al Fiesial sprzedaż,
wyra póki
57-49-95

=

GDAŃSKI, - pokojowe, 46-07-

kak

KG

33

53.07.61 -Natychmiast!
„Domu! -Trój:
miasto!

GDAŃSK- Przymorze, pawilon,

204-

TRÓJMIASTO, właściciele

38-93 -Domu!!! -Hanna!!!

biurowe. Tel. 53-00-71 w. 142, — GDAŃSKIII 1-, 2-, 3-pokojowell!

GOŃSK
Sak, in,
szybko, 0601-22-20-89

»

ELBLĄG kawańi b niecka

najmie pomieszczenia na cele

GDAŃSK, M3 tel. 56-670

TRÓ. JMIASTO, okolice, Reno-

23:22:35

:

(10.00-20.00)

Gdynia,
3 Maja 12/3
TRÓJMIASTO, właściciele
bezprowizyjnie, 611-320,

z

ska 42E (falowiec- parter) _ GDAŃSK- Przymorze, firma od-

RUMIA, Trójmiasto, lnie! 61-47-

GDAŃSKI 1-, 2, 3-pokcjowell|

GDAŃSK- Wrzeszcz, Grun-

WIKTORIA. 23 73.18, 6429.

54

soli cZdogydnug.

GDAŃSK" Starówka, parter 59

46-93

TRÓMIASTO, okice, 5.3745

GDAŃSK: Wrzeszcz, pain

Karwiny,

pokojowe!!! 53-09-28, 53.

GDAŃSK: Wrzeszcz, lokal an

GDYNIA- centrum, małe na raty,

GDYNIA.

GDAŃSK zamiany, Gen4i.

przejściowe), tel. 45-53-08

"Natych:

dlowy, 40 m kw., oddam
w dzier-

20.33

jowe, 20-32-17

Trójmiasto!

13,61-12-65

WIZ.

RENOMIX, 51-06-29
SZMIDT, 20-14-03, 61-18-85,|

GDYNIA, Sopot, 64-65-33

GDYNIA: Działki Leśne,

mix, 5106.29

>

izyjnie, 61-320, 204bezprowizyjnie,
20

trzypokojowe, 53-85-40

p

„kupno, sprzedaż, wynajem

ELBLĄG, M-4 na M-3, 32-28-94 |

GDAŃSK,
Gdynia, Szpo, 21-63.

-

„waga 2032-17, A041-

ci tel 32-20-79
i
"do Wynaleca
GDAŃSKI 1., 2., 3., 4.5.

"NE: pilnie, 21-63-13

raj

GDAŃSK Wrzeszcz, garaż po-

szukuję, 41-30-69

GDAŃSK. pomieszczenia big.
pę gę e nujęca (00
Rao

:

jamy. Posega | 20-32-17; 20-61-

=

NIERUCHOMOŚCI Pomorza

Gdańskiego, kwartalnik oferto-

Eye Tau

,skle-

pir4g5

GDYNIA jedno., dwupokojo

lon handlowo-

i

ae ZY

NT

888-201
GDAŃSKI biura,

ko awói td

„Apeks, 41-06-33

ścią, 31-90-55

GDYNIA, Sopot, dom pilnie, 61- _ GDYNIA, na dwa mieszkania,

koty Z
pawi

VO,

GDAŃSKU 1-, 2-,3-pokojowel
53-38-93, 53-09-28-

>

GDYNIA. Gdańsk, 21-0652

80),

UK

75sh wadonoś (055) 32:65.

GDYNIA.koztnjć
Śródmieście,
tawiae dolowyhu. "ec Pine, 613986
sio zał

MLRTT

go A 50-26-80, 50-44-

j

i

Oliwa- komfortowy, pi. _ GDYNIA, Gdańsk, nieduże, bez
pod, ple Zs, 20,
80-54

TRÓJMIAST! 0, dom szerego-

LOKATA, Oliwa, Polanki 72A,

200 m,

ELBLĄG, sklep do wynajęcia,

| neiodklageks o

oexport- Północ” Gdynia,

Mast
w, | Ta plam e
PRZYJNĘ zarząd nieruchomo-

słolar-

41-10-65

prowski i W-cy*, Sopo,

pRUSZCZ Gdański segnent

"—

TRÓJMIASTO, 52-42-34

NONE

GDYNIA, okolice, 20-81-56

RUMI,
T.rójmiasto,
miasto, okoice, , Pi. _ GDYNIA, 20-83-01
trzypokojowe, Do.
4

97, 36 m- sierpień I. „Ener

Ez

ROSE

ELBLĄG 90m,1-36446

GDYNIA
61-39-96 Dąbrowa, nawy ka

SOPOT,

KE ; Tydoni. , 664%

35:60

WO, 53-09-73

GDYNIA- Ortowo, Sopot, Jeliko-

dA

komfortowy, 41-90-31

GDYNIA, 2-pokojowe,
ma pasze hai
no, wolno stojący, do 200m,wy- — GDYNIA, kupię mieszkanie, 20-

kończony
lub do wykończenia,

bor* 20-71-96

agjąr tow, 2połojo
GDYNIA, 1-pokcjowe, 21.0662
dowej
PLO

pokoje, 46-08-47 „Apeks”

GDAŃSK: Żabianka, czteropoko-

fortowy, 84-40-18

ERDA Nowinki Te

A.

AB

18 m,

MŁYN,

Spatamen,
ok telefon,
200 mk. garaż,
dn

Gór, kon

200?

sia

GDYNIA- Dąbrowa, częściowo

BD;

11-53

pawilon, 21-88-86

GDYNIA Karwiny,
bukowe a Sinmare:

028,
2208-05
LĘBORK, centrum,

9ówŚt

poziomowy,

GEM, 41-46-93

Gary TONAAOSTI

60 m kw, w wysokim standar-

SOPOT - Wyścigi, atrakcyjny

BESK

nie!, 61-47-64

GUYA cabiniciepopow

z nad:

ogród, cena 900 USD/ m-e,
kancelaria „O. Ko-

GDYNIA: Kanie

te.53-44-45

zadaSianih

GDYNIA- Karwiny, dwupokojowe, 50 m kw, II/V, 31-24-37 po
17.00

3

pokój

|

czynia. aninm, an śle, bl um, | wemeke
OO ALA, SPZedĆ wy
gregg

RUMIA, sklep, 713-646, (18.00-

GDYNIA,
dom odnajnę, 61:39.

GDYNIA, 1, 2, Spokojowe,20-

Batorego, 0-601-611-333

„RÓ,
GDYNIA" Chylonia Targowisko,

58

„lmranpkharzdnueal5
(eryk Bala d-

©

96

umeblowane, 292-051

BERG: KancelariaZPrawnicza,

20-81-56

SOPOT.

ARKADIA, 31-741
ATRIUM, 5773.49

ką, piniel!, 46-00-68!

GDYNIA- centrum, pawilon 30 _ dlowyod30 m, 57-90-42

tag PLN/ m-c+ opłaty, te.

GNS Ziaja

43.94

Orowo, piętro wil 64.

PRUSZCZ Gdański, segment SĘ!

090504373

GÓR
53.7581 1-pokojowe, 81-24-78,

70 metrów, telefon, na biuro lub GDAŃSK, okolice, 35-19-97,35-

gabinet, wolne od lipca, cena

KopOAAKA, STOŻA8,

NIERED BAT

ARCAN- 61-12-65

zokaenę,
ma wne,no Spoojow,

komfortowy, 41-90-31

|

jowe, dwupokojowe, 52-42-34

EE

walizka30 | piętro
tzy pokoje

52-42-34

czas targów, 51-35-10

standardowe, 0-601-61-20-68

GDYNIA
Wionino, pokojowe,
2401-19

„komfor”

zabraknie. Zamieść bez(058)374-482
a bo Sosa,
20%
POTRZEBUJĘ mieszkania pod: 261

GDAŃSK- Żabianka, lokal han- _ 61-39-52

88

GDAŃSK Wrzeszcz- Migowska

pokoj

5%

o
GARAŻ

20-79-51, 20-16-31

76

GDAŃSK-

IeL

GDYNIA94.52

Ę

GDAŃSK. Mo r fepiy kom

UNik „nyej e "a

-_ GDAŃSK, Sopot pod lakiemię,

GNS Wini, M4 4601

h

spdGdańska.
Elbląga, Malborka
Kontakt:

do e

>

akg
guy [MAME
gzowyyąy MM
Ra i
GDYNIA, dom, garaż eel, o OPRAC PAnU bez nało” sj 4.0-8

GRA 90-31

Prawnicza „Koprow:

w, 21-31-88
GDYNIA- Witomino, trzypokojowe, atrakcyjne, 21-63-13

an
n

nopokojowe, dwupokojowe
jowe,

AKNE 51-26-41, 51-10-91 sprzedaż, kupno, wynajem, Sopot,

GDYNIA"
lokal na przedstawicie _ 41-30-69
so, Świętajańska- 29-71-70 | GAKSK. na Agencję T.

we, 51-855

GpAjK. Starówka. pin,
„Skłucki
i Wspólnicy”, 35-90-37

x

TRANSPORT czterech samochodów, 29-16-04

GDYNIA- Dąbrowa, 30 m, 29-05-

GDYNIA- Orłowo, trzypokojowe,

19-97, 35-43-94

|»

GDAŃSK,
|
skt Żabianka, A pawilon
Ak

IST

we, 208-166
GDYNI: Kawiy- jednopokj

„e

GDAŃSK: Starówka, ine, 5-

GDAŃSK. sklep spożywczy, 32
od
jid 08
do godz. 11.00ipo 20.

GDYNIA.
a c

Pokojowe, 51-47-12
GDYNIA- Grabówek, 2-pokojo-

Przymorze, jednopo A$Ę

GDAŃSK" Starówka, 31-62-16

|

!

AUTOHOLOWANIE, składaki,
29-16-04

TRÓJMIASTO 54-12-95

nia biurowe zteelonen i fatem,
ają MdzErłaMĘ,lel 260.

GDYNIA- Grabówek (55), dwu-

GDYNIA, stoisko na hal, 21-8886

możlwość planość w raach | TROMASTO,waśicie |. GDAGSKZap, s)qzgo ję | e-S20RK6
Kancelaria „Koprow.

27, a

090-52-44-63
LAWETY przyczepy, 52-80-72
LIMUZYNA, 0-90539758

,
oraz
GDYNIA" centrum, pomieszcze| m,

GDYNIA- Gdańsk, 21-06-52

j

RUMI Tójnias, okol Pi
NIE,0l-42-

przed

AUTOHOLOWANE, 7145-55

LAWETY, przyczepy wynajmę,

208-156

A

250 300 m kw, kupięielibwyna.
lub wynajmę, 46-16-66

one Ne

A

AUTOHOLOWANIE, 47-97-21

LAWETY, 47-97-21

GDYNIA- centrum, biuro, magazyn, 29-79-27

208156
GDYNIA ceni, 646588

RAM

paodanaDUCOW rZ6-

1

AUTOHOLOWANIE, 41-24-30

LAWETA, 21-63-93

AUTOMASTER- osobowe, przyczepy, 25-41-73

|
GDYNIA- centrum, 2-pokojowe,

„

kojowe, dwupokojowe, 57-02-99

GDAŃSK, ste dworzec, 36 — MOSTY iewoszpo, 260

GDAŃSK- Zaspa, kawalerka, 2
GDAŃSK: Żabianka, 55 tys., Siedlce, Stogi 2-pokojowe, 35-19-97

Cisy.
GDANSK:

AUTOHOLOWANEE, 21-63-71

AUTOFEST, 29-30-30, dostawcze, osobowe

61-47-64

GDAŃSK. Przymorze, jednopo- _ TRÓJMIASTO, lokal handlowy
kojowe, dwupokojowe, 52-42-34
kupię, 61-22-53

tel.

51-18-99

LAWETA, 0-601-61-04-04

AUTO, 29-53-43

GDYNIA, pokój, łazienka, kuchnia, 24-89-33

GDAŃSK magazyny + biuro,

GDAŃSK" Oliwa, jednopokojowe, dwupokojowe, 52-42-34

28,588540.
JASTARNIA,
Karwia, działkę bu-

Ak
mkw, 78000+VAT,528056

GDAŃSK, dzielnice, pilnie, 35
1847

aż:
- GDAŃSK: Przymorze,
GDYNIA" Dziaki Leśne, Wzgó- | jowe, 31-24-76;53-75-81

WEJHEROWO, 2-pokojowe,
komfortowe, Mak, 72241

AUTA dostawcze Nawa 39-02-

GOA Spot Głańśk ania; * GDYNIA: tetim, magażynć | e PLON |. Grurwakdaka GZ

pokojowe, większe, 52-42-34

;i

GDYNIA- Wzgórze, 48 m, 20-3560

GDYNIA, Gdańsk, 21-06-52

bytkowy dworek po kapitalnum

GDYNIA- Redłowo, apartament
105 m kw. w 2-rodzinnym domu,

GDAŃSK- Wrzeszcz, centrum,

GDAŃSK- Zaspa (49), dwupoko-

WEJHEROWO, okolice, działki,

232-89

oferty, 41-50-47

WRZESZCZ kamienica 66.000
ZN

20.00)

3

GDAŃSK- Wrzeszcz,

0-602-211-901

budowlana, 61-39-96

JEZIORKO z ziemią, 0-69 16-

we, 44-16-00

okazyjnie, 61-47-64

TRÓJMIASTO, okolice, 21-06-52

rzeka, 24-84-17

Północ”, 21-01 -34 lub 20-55-01

GDYNIA- Pustki, 4 pokoje, 6141-64
|

65, 61-47-64

WEJHEROWO, okolice, działka

lokale użytkowe.

GDAŃSK- Wrzeszcz, (41), 2 po-

;

_ STAROGARD Gd. dwupokcjo-

SOPOT, duża, mieszkaniowo-

Sa0

GDYNIA- Karwiny, Osiedle

pokojowe, czteropokojowe. „Po-

TCZEW, czynszowy, (069)16294-89

;

GDYNIA- Karwiny, dwupokojowe, atrakcyjne, 21-63-13
GDYNIA= Karwiny, kawalerka, 33
m, 20351

sesja" 20-32-17

SKARSZEWY 2000 m, 41-47-09
Gdańsk

lana działka, 24-84-17

GDYNIA- Karwiny, 2-pokojowe,
51 m kw., II/ IV, 68.000
zł, 470254; 47-67-64

31-24-76

STRASZYN, A
39-02-20 w. 264

WEJHEROWO, okolice, budow-

GDYNIA- Grabówek, 2-pokojowe, „Michalak, 615-177

dom, 0-69/ 16-232-89

"um: (069)257-87

STAROGARD Gd. działki budowiane, 0-69/16-232-89

(34),

GDAŃSK: Śródmieście, 34 m,

18,00/ m, Rumia, Św.Józefa20

dowłane, (069)16-232-89

Grabówek

STAROGARD Gd. atrakcyjny

65
(ATI ye, entum0-696-23289
RUMIA, budowlana, 2.600 m, _ STAROGARD
ze sklepem, cen-

usługowa, 61-48-18, 27-04-29
kos buSTAROGARD Gd., działki

GDYNIA-

Sao mu gara

-

GDYNI. Rodowo, budowana, je częśćord Naje

A

„Apeks”, 46-08-47

GDYNIA- Wzgórze, bliźniak-

GDYNIA- Wiczino, 3.000 m, 22-

GDYNIA- Działki Leśne, (117),
budowa, dwa garaże, tanio. Ra:

GDYNIA:
Dak ae wolo

GDAŃSK: Orunia Górna, 50 tys.

i Wspólnicy”, Sopot, Ko-

Ściuszki

50-44-28 61,

TRÓJMIASTO duże, 0602-211901, prywatnie

WEJHEROWO, okoice, obiekt GDAŃSK
pilnie 41-46-88
adzy
bitowy aka - GDAŃSK, Spot tow 2

| bezprowizyjnie, 611-320, 204 |

45000, 52-42-34

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

budowlane, 21-63-13

ANSARar

GDAŃSK"
Oliwa, piętro wili, 3pokojowe, działka 200 m kw.,
470-254; 47-67-64

GDYNIA" centrum, 64-65-33

GDYNIA- Karwiny, Chwarzno,

RPM

ty, 22-14-59

GDYNIA- Kaczeiec, 12 biźnia.

oka aoiać
celaria „Koprowski

AUTOHAKI, 39-40-28

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

ga kawalerkę, pinie, 35„35-994

04-29

an

GDAŃSKOliwa, 70 m kw, 76.
tys. PLN, 64-65-33

A

OLC

GDAŃSK- Oliwa, 1-, 3-pokojowe, Ż

i

GDYNIA- Dąbrowa od 30 m kw,

GDYNIAPU Chwarzno, szereg
: do

stojący, pół bliźniaka „Posesja”,
20-32-17

61-48-18, 27-04-29

GDAŃSK- Morena, trzypokojowe, (62), 52-42-34

SOPOT. | Góry.

GDAŃSK 0602-217-316

w ogłoszeniach drobnych **

A

radą pie, okaza, 61-48-18, 27-

GDAŃSK - Osowa, lokal 200

20-81-56

GDYNIA, ziemia, budownictwo

GDYNIA- Dziaki Leśne, duża,

(70,5) Pośrednictwo 56-99-36

ĘCIERZYNA, moe z rea

ra a

GDYNIA- Dąbrowa, nowobudowane, 3-pokojowe, 21-94-82

536-136

ponłołażż

ne 6de 6

GDAŃSK- Morena, trzypokojowe

naychmist, Oglądać W piatek

„aż

GDAŃSK, 41-95-31, Zaspa pilnie

zowe- benzynowe

Za darmo pierwszych pięć słów

ERUCOMO(C! —Dh

(44), 29-70-01
61-47-64

ABAB Gdynia, 61-41-97

MIKROBUS, 42-57-52

GDYNIA- Chylonia, 2-pokojowe,

35-19-97

ABAB- 25-14-92, 060-16-10-685

AGAB Mirex, 25-14-92

61-55-45, ubezpieczone, ga: |

30

AUTA dostawcze Żuk, Polonez Truck, 46-61-94

ŻWIR, wykopy, 23-20-52

ZACHODNIE; 090-52-48-50,
0601-61-08-08

DOSTAWCZY 0-602/215-471

ŻWIR, 48-83-95

MERCEDES
4,5, 83-13-93

- $OPOT- Górny, 2-pokojowe 38 — GDYNIA dom, hale produkcyjne,
m kw, 75 tys. do zamieszkania
61-47-64

„Piast*, 52-26-33

20 w. 224, 46-65-34

ŹWIR, 56-00-34

RUMIA: busy, 712-741

AUTA dostawcze, Tex, 41-24-

ŻWIR, 48-54-76

KONTENER do 5 ton, 0-90-5397-02

we, tel. 22-03-10

GDYNIA- centrumm (35), superkomfortowe, 20-12-93

ŻWIR, 22-22-66

235-704, Polonezy Caro, Peuge-

DOSTAWCZY, 41-56-59

AUTA dostawcze, osobowe,

PRZEPROWADZKI, tanio, tel.
56-36-96, 0602236146

OSOBOWE, 64-68-64
PTHM Auto Pls, 46-52-15

DOSTAWCZE, osobowe, 0602218-777

AUTA dostawcze, 41-39-24

PRZEPROWADZKI, tanio, VAT,
46-39-21, 060-222-09-31

MIKROBUS, 31-27-97

LD
GDYNIA- centrum, 1-pokojowe,
parter, 21-06-52

VW Transporter, blaszak,
0,45/km + Vat, 31-67-14, 0-60224-94-46

DOSTAWCZE, 51-76-16, 56-29983

cie pięć dla Ciebie...

gowce, 41-50-47

VOLKSWAGEN 1,2 t, 41-13-59

24
BOSZ, 23-62-68, kom. 0-602DOSTAWCZE, 47-99-24

ATRAKCYJNIE, 21-63-93
ATRAKCYJNIE przeprowadzki,
56-92-96, 090-290-204

AUTOWYPOŻYCZALNIA, 24-55-

ot 605

ASTRA- 39-30-25

FROG, kraj- zagranica, 46-12-

IZOTERMA, 5 ton, kraj, 32-88-97
JELCZ Żurawik, 22-22-66
KAMAZ skrzyniowy, 24-51-88

090-52-14-

15

ATRAKCYJNIE, 57-03-85

STAR 5 Ton, 45-43-71

IVECO 2,8 t., bezawaryjnie,
terminowo, 44-39-65

ABC osobowe,

ATRAKCYJNIE, 47-97-21

STAR, tanio, 32-63-42

80, 46-12-82

BLASZAK Mercedes, 57-04-64;
090-53-67-38

ATRAKCYJNIE, 41-24-30

"POLONEZ Truck i Lublin, tel. 7255-65

0601220964

AVIA 1.8, 57-70-96

ABA, 39-28-95

0602-247-408

EUROPA, kraj, 310-400, Auto

ABAKAN 2.5, 20-70-73
AUTO Mercedes 4 t, 0-602-229263

AAA osobowe, 453-890

MIĘDZYNARODOWY Mercedes,
2t, 13 m sześć., Tel. 48-81-78;

EUROPA, kraj, 290-266

- AUTOALARMY radioodtwarzacze, 24-84-30, 0-90-52-20-56

411825,
41
48-10-58

**Oferta ważna do 31.01. 37

DUCATO, 29-54-01

AUTO na gaz, 50-30-95

„ABI" Serwis, 33-15-20

*Oferta dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne we wszystkich branżach

AUTOALARMY, 45-55-05

AUTOALARMY, immobilsery, znakowanie, 20-95-01
wew. 133, Gdynia, Kielecka 7

AUTOGAZ, 51-60-60

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych **

pon.-pt. 8.00-18.00, aa 00-14.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;

:

DZISIAJ W GODZ. 8.00-10.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU | W GDYNI (ul. Władysława
IV 17) OGŁOSZENIA
- Z DOPŁATĄ (EKSPRESY). OD GODZ. 8.00 WE WSZYSTKICH BIURACH OGŁOSZEŃ - NA SOBOTĘ BEZ DOPŁATY

ia

DROBNENA PIĄTEK BEZ DOPŁATY; W GODZ. 1000-1800 WBIURZE gy
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Wszystkie

PARKIET (własny, powierzony)

MALOWANIE, szpachlowanie,
Pd.

CYKLINIARSKIE, 20-14-77

CYKLINIARSKIE, 21-85-23
CYKLINIARSKIE

„31-55-77

CYKLINIARSKIE, 31-66-66
CYKLINIARSKIE 33-68-04

,

(WKLNIARSKIE, 616881
QYKLINIARSKIE, j 56-89-45

CYKLINIARSKIE, 61-38-65
CYKLINOWANIE, 20-74-81
CYKLINOWANIE, 20-94-35

CYKLINOWANIE, 21-62-75
CYKLINOWANIE, 21-84-79

wanie. Gwarancja, VAT. Ta.

_ MALOWANIE, tapetowanie, 23-

- nio, 51-26-04
OSI dak, . udadanie,| cy.
klinowanie, lakierowanie, 412576

MET

CYKLINOWANIE, 42-01-73

CYKLINOWANI IE,

42-08-74

waranca jakości S7-4055
j

"Toikowe. Ekspres
j

nie, ani, 3.8057

PARKIET własny,
powierzony,
51-63kompleksowe,
wykonanie

ŻALUZJE, rolety, okna, produ-

cent 72-12-47
|

7 olechnicznag

ie. 50-50-i
wyka

KaREJ SIEM

ŻALUZJE pionowe, pozio

panele, malarskie, 46-77-67

ka a

„

PANELE boazeryjne, montaż,

BA.

SUFITY podwieszane, 65-34-26

Etat "a A

SUFITY podwieszane,

O:

tel 48-50-31

:

GŁADZENIE, kafelkowanie, malowanie,

me

zaa, AT

i, 0-601-61-52-60

,

„e

ŚCIANY, SZL
sufity, Vat, 65-34-96

)

CYKLINOWANIE, 530290
CYKLINOWANIE, 53-63-85

99-09

CYKLINOWANIE, 56-01-95
wdowojy pr bouo

cja, VAT, 57-48-64

TAPETOWANIE natryskowe-

_ ŻALUZJE Żanwo, 39-00-24

OGÓLNOBUDOWLA.

NE, VAT, 57-48-64
KE
SIDING, 31-66-66

EGO

BLOKADY, Drzwi, 46-31-96

pięć z dla

Wszystkie

pionowe, ro

ŻALUZJE, 31-66-66

25-05-55, 23-30-68

©

antywłamaniowe, oferuje produ-

żAlUZJE. 24-356

dowlane, solidnie, gwaran-

PARKIECIARSKIE, 25-47-65

A

GM

zmywalne, 0-602-24-03-25

MALARSKIE, tapetowanie, VAT,

E pionowe, producent,

kasi

żaluzje,

łamaniowe, 57-70-12, 51-02-60

nysa.
wę,KA
0-601-653-322, 0-601-616-

ogó
MALARSKIE, „ ogólnobu-

„ŁNAGĄC

58

NB

32-97-54

42900

Ata ię

|

|

HYDRAULICZNE, 35-01-82

H

Sia)

68-75

picy
33-26-26
ELEKTRYCZNE,
ELEKTRYCZNE, alarmy, po-

CO,
HYDRAULICZNE,diinstalacje069/31
ne
RAM
24-65

KAFELKOWANIE, 24-42-88|

KAFELKOWANIE, 32-86-52

id plastik-plącny.
HYDRAULICZNE, miedź,

KAFELKOWANIE, 38.0837

kafelkowanie, 45-55-58

POMIARY,

HYDRAULICZNE tanio, 24g.4g9

530771 w 46; 080-53-80-30

09.27

KAFELKOWANE, 71-12-93

_ gotowie, 21-41-46

dnie, 31-46-35

KAFELKOWANIE, hydraulika,

instalacje,

HYDRAULICZNO- gazowe, 32-

nk, ję.

sów, wykonuje mistrz gazownic-

98-56

twa, 24-17-94

IT |

Ciebie...

e
gapa
SZCZENIE, trzepanie, 56-

BO

"o ADAPTĄC
KRATY, balkony, ogrodzenia, yończanow, agua: Pe

|

o

Ca

producent, 61-48-88 Gdynia,

Slupecka 21, Gdańsk, 32-29-04

BALKONY- kraty, 25-23-97, 65-

Sl

050.449:

DEZYNSEKCJA

"©

DJEZYNSEKCJA. Gwaran-

USA

SHLYLBLSB

KOMINKI, 537290

MYCIE okien, 48-71-19

Gosh,

'

ati

42.85 EET
tel

0602-25-92

a
gGÓLNOBUDOWLA.
NE, „NAT
VAT, 57-48-84

BRAMY, kraty, ogrodzenia,' kon-

ROLETY
89.04

REMONTOWE
t
JE,

ZURA RRb

mieszkań biur, VAT, 56-08-79

R

antywłamaniowe,

antywłamaniowe, 23-

je, VAT, „Labar” 42-64-12

EA

i

|

A

ROLETY antywłamaniowe, 31

nę

DOMOFONY, 71-36-66

ROLETY antywłamaniowe, 31- — REMONTY
biur, mieszkań,| 615302
66.66

DOMOFONY, alarmy, 52-36-11
RE
POMOFONY--1-46-40

ROLETY antywłamaniowe,

71-16-31

DOMOFONY- montaż, sprzedaż,
24-00-90

firma, 26-

i

21-02-22, kom. 090-524-243 -

31. Expres
7437.
BLOKADY drzwi,
drzwi, 41 41-82-60 ©

ROLETY

|

czyszczenie

NA M

wdmuchiwania Ek eM,

„Rolu” 359-119, 350-121

zaursa 7

z blaszane, b ramy, 76.
GARAŻE

ROLETY atywaanioe, |
BLOKADY, drzwi, zamki, 53-

|

DEZYNSEKCJA, 56-53-95

ANĄ

gOLETY, antwiananone,

878

i
nia. PACK

NAC
Hs

KRAT, WA
-76-06-10,56-41-25

BALKONY, zabudowa kt,3T-

OURAN

id

oWeseniowajdj

20ggz"g Śwejaska 8, CZYSZCZENIE, tl 820-2,

Raty. 313448,513448

|

Lema"

PE

| HYDRAULICZNE. szybko,So-

31-33-49

OWĄ

"ogrzewanie elektyczne tel 46-

23-04-02

CZYSZCZENIE, „41-32-01
412

j

"= AAR,
DRZWI metalowe, drewniane.

BALKONY, kraty, 41-12-44

ELEKTROINSTALATORSTWO

HYDRAULICZNE, elektryczne,

Gerda atyfananio-

48-74-27

(275044, 0602:2Ł66-:

CZYSZCZENIE, 24-41-04

l Gerda
i inne atestowane
A autoryzowany seri,

!

_DRZW

M

a

0"

ZAMKI

igzt.Raty

Ga

-EKTROINSTALATORSTWO-

i

KAFELKOWANIE, 24-10-37

Wap

CZYSZCZENIE, 23-88-59

Wrzeszcz, Grurwaldzka
Gdańsk(Supersam Zatoka), 41-38-

„10

, monikowe, 31-60-48, Piwna

TVny przemysłowa,
Proton,
usługi,domo52- 3233-10
NN
MATLAS

sup

KAFELKOWANIE, hydrauliczne,

cja, 78-37-98

,

- eEKTRONSTALACJE- Vat,

HYDRAULICZNE, 23-24-19

KAFELKOWANIE, 23-58-76

|

0
ALARNY, 35-47-75; 0.602-24-

ELEKTRONSTALACJE 0

ZAMKI,
wkładki atestowane,
Sprzedaż, montaż, fakturyVAT,

abrojo

314686

CZYSZCZENIE, 22-62-20
CZYSZCZENIE, 23-57-53

1683

M

46.53.46
— | DRZWI
ARP0N6,
GAZOWE:| szybko, solidnie,
zrywa

,

90506431, 20-21-89, 57-93-37,

DRZWI antywłamani
mara
o. AMANiOwe, drew.

ELEKTRO!
DPRDE
79
pe” „
ALARMY, hurtownia,

HDRAULCZNE, 290408

pod.

az
|<

R

A.

okna, 32-62-51 wew. 208, 0-

ko2 Ywlamaniowe, drew.

20010

i

Bogum

DRzwi, 56-46-85

GAZOWE, 35-01-92

ELEKTROINSTALACJE, 46-62

remonty, 29-21-16

SIDING profesjonalnie, gwaran-

ŻALUZJE, 50-42-72 Sopot

56-45-90 WEW. 137

43-59-26

ogólnobudowlane, AT

DZ

poziome,i pionowe, * rolety antyw-

4

524.32-45-26;56-50-83

izo

ję,
KAFELKOWANIE,
remonty, 23-52-42 malowanie,

GLAZURNICZO- hydrauliczne,

me, rolety, markizy, okna POV.

„Gdynia,
Sy waże
BW cent Deko52-45-22Warszanska
1/3,61-12-62,
ańsk, Polanki 110, 52-37-36
ROLETY tekstylne, żaluzje | żAlUZJE tanio, 43:46:49

gipsowe, 38.03.69

"S"- 37

o

18.00-20.00

KAFELKI, hydraulika, malowa:
ne, płyty
e mosty

pode Ar Om fópiw

telifax. 61-56-95,

6l-12:

dna pry A

SUFITY podwieszane, ścianki

lowanie, tapetowanie, 56-45-90

GŁADZIE plus malowanie, VAT,

oClanay gipsowe.

Gdańsk, Abrahama 3, 52-12-95

PEŁUZENE, kafelkowanie,e, ma: ma:

a:

.

sprze- te

'

82064

kargkie, tel. 72-55-65

SSA

OKNA POV, atrakcyjne raty, 31-

VAT „Marek, 41-97-59

PROFESJONALNE uslugi i katel-

WeTIRĆ,

o

._oent, niskie ceny, Gdynia,
Pay:

nie, 39-92-88, 52-01-50

GLAZURN
emonty mieszkań, 527540005 jie

pI

|

w

racji, Gig aPowszj gene-

CZUJNIKI gazu podr
zantów %, 21-829

0601-22-80-39

KAFELKOWANIE, Solid-

pe.

Gdańsk, 43-09-35, Gdynia,
M

tów szwedzkich, cyklinowania,

|

025800-0
gips,

MIEDŹ, plastik, 42-50-49

G+928GÓNiA
|
KAFELKOWANIE, hydraulika,

j t76704
GLAZURA, terakola, panele,

el 58:71:42
GLAZURNICTWO.
PREY

pionowe, poziŻALUZJE Poe
gz” POD aoc 048

soo. „AaeE AWA

Goiczne narka (gnie).
52-60 „ malarskie,

ŻALUZJE, ia, 71-163!
ŻALUZJE Aluceolor poziome,

A)
wa ażPiA
Ka malślana:
le, sprzedaż- - 05-87
OKNA a PCV, aluminium,
rolety,
s"
OCIEPLANIE _ styropianem _ le artywłamariowe, przeci.

STOLPARKIET- adnie pań. - wdmuchiwanym. 7600-80

KAFELKOWANIE, hydraulika,

kuchenek, 25-31-49

A

DOMOF

konserv

AB Gaz, iapiaw ,

GLAZURNICTWO, ramony,re- | ArĘLKCWANIE
pls prace

pionowe, pisse rolety kamisze.

,

lazumictwo. hy-

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

Ga, W

piegi

ZZIEJANOI28558

drzwi
_ DRZWIIVI, zamki-zamki- AtestAtesty,
y,
drzwi
harmonijkowe, karnisze, 41-45

MISTRZ: maluje tapetuje-szpa:

PODŁOGI szwedzkie, boazeria,
tel. 39-13-90

j

DRZWI, produce, 564605

MALOWANIE- szpachlowanie, ;
o

ł

TWA
Wielkopolska 209,
les Gdynia,29-38-99
22-12-82,

DRZWI, drewniane, zbrojone,
e

DOKŁADNIE.

IE
producent „Han. _ DOKŁADNIE glazura, hydraulika,

ŻALUZJE,

DRZWI, 53-74-37, zaki, „

MALOWANIE, wygładzanie, 30-

52-0612,44-37.8

ŻALUZJE, 61-48-88, role-

ty, producent Ubanak, Gda,
.
21 (od Warszawskiej),
- Słupecka
Gdańsk, 32.2004

DRZWI, 41-82-60, tapicerka, zamki

MALOWANIE,
tapetowanie, ! 51.
75-34
A

PARKIET układanie, cyklinowanie, lakierowanie, sprzedaż,

CYKLINOWANIE, 5.00. solidnie,
57-26-19

SWarancja

MALOWANIE, tapetowanie,
32
NAC:
GB

CYKLINOWANIE, 22-60-78
CYKLINOWANIE, 32-06-10

DRZWI, (058)56-05-88.

40

eksportowy.

35

Pi

58-76
MALOWANIE,
7 NE, tapetowanie,
boslawania es 25.

ł

miedź, wodomierze, 33-40-70

81240.

Stop- Detal. Hurt. Montaż

„ w ogłoszeniach drobnych **

*Oferta

HYDRAULICZNO- INO- gazowe,

KAFELKOWANIE, hydraulika,

ŻALUZJE, 56-13-57, Sun-

119; 359-1

;

A

Rh

BRAMY garażowe
garżowe zwijane,
zwi rolety

antywłamaniowe, „Rolux* 359-

opalanie okien, 57-97-12

+ wasi a M
DNA

Za darmo pierwszych pięć stów

©) JeRUCŁOMOIC OM

pięć dla Ciebie...

WANIEN, profesjonalne odna:

o --- wianie, 82.0082

kt

ROLETY antywłamaniowe, bra.

WANIEN- odnawiane, 242553

a—

my, 76-06-10, 56-41-25

WANNY- odnawianie, 42-51-94

SAUNY, 48-73-31

Za darmo
pięć słów w ogłoszeniach drobnych**_
|
p pierwszych pięć
ogł
robnych

|

I

*Oferta dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne we wszystkich branżach

|

**Oferta ważna do 31.01.97

BCI- Profesjonalna Szkoła Sekretarek, renomowane kursy

ODDK-koncesjonowane _ POLSKI Związek Motorowy, kapośrednictwo pracy — tegorie A,B, C,D, E- 56-07-07,

komputerowe, księgowość, 27-

prowadzi kursy: agentów cel

58-92

wszystkie kategorie, 32-32-18

ŚW
PRACA w księgowości po bezpłatnym przeszkoleniu. Gdańsk,
ul. ul. Wałowa 19, budynek PPKS '
31-62-76 w. 51

DUET- kurs kat. „B* Uno- Fe- _ ODDK zaprasza na kursy samodzielnych
rie,| 41-96-20; :31:34:96
31-34-96
bitow
3 5 księgo.
oto
ę

©

-4 dci

> JĆ-14

ź

KOMPUTEROWE, indywidualne,

ABC agenta celnego, Studium

5

>
Wyceny Nieruchomości
„Rotex, WY,MTS.Word, 244-028
Excel, Corel, Access,
SLÓR41
GOES,
GLGTAT,
A
WORA
3

Rozpoczęcie8 luty, 9.00

ABC komputera, 61-23-00, 20e kursy bezwzrokowego 10ABC

palcowego pisania komputero-

wego 1a edia teksu ZN

j

:

. __ materiały- dr.Roman

c

R

lotematyczne, 21-80-21

KOMPUTEROWEprogramy
prow.
41-80-24 w. 328

URS praa jazdy: Punto, 1

BIURO. 530-126

11.00, 45-54-40

dat dac
lodiłalaci
rządzeń APŚ,

BIURO | rachunkowe „Audytor-

TŁUMACZENIA
Starowiejska
26, Gdynia,
20-50-72,

energetycznych, SEP, tel 41-21

Komp, 460-116

Gdańsk, 44-16-05

KURSY: operatorów żurawi 3.

celny, studium wyceny
AGENT
Profit"
nieruchomości

prawnienia
02. 97,ssztapiarek
Du31-13-29, Św.„HaroGdańsk, państwowe,
szkolenia |/ tur'
> 02.97,11.02.97,
nę

BIURO rachunkowe. dor

Waryńskiego 41-65-62

45.15.74

POLSKIE

.

;

;

NITUREK

OZDOBY wielkanocne, kwiaty

slam

|

BIURO tel.rachunkowe,
090-537-328doradztwo,
Zaspa,

BIURO Rachunkowe- pełny za(75711905,205467

Towarzy-

praszana kursy: Dla kandydatów — BIZNES
plany. wniosk k
$ plany, wnioski kredytoh
SÓW Hd nań

ż

ż

;

(058)56-54-74

ŁYŻWY figurowe, 35-78-08

24-35-66 OE

|

20,51-87-11

JAMINIKI 7-tygodniowe, 1702,

39-13-90

a

rodowodowe, 51-13-53

BOAZERIA, świerkowa, sosno- — JAMNIKI szorstkowłose, Sopot,

_ Negodejośied

37

NARTY
(Blizzard,
(Blizzard,
54.74
1

3
|
KANISTRY aluminiowe, salowe,

29-54-83

skiego 12 tel. 45-20-52; 41-03-62

macje: 31-54-61; 31-99-71

(055)-32-67-45

zyjna

po 15.00

21-67-33

warka), 64-14-58

NOKIA „Darwin* używany, lado-

)

WIO

...

SOLARIUM, 1el0-69312215:

PRZEDPŁATAFiata, 0-55/43-24.

tel. (059)43-46-81

|
PUDELEK: Toj, tel. 31-20-79

Alaea. DIE

e

ć

|

ŻAGLÓWKA Finn 470, 56-54-74

e

.

WYPOSAŻENIE gabinetu odnowy biologicznej, 20-70-81

ka
DETEKTYWISTYCZNE, 45-12-

9

4

DŁó odzysk, 74 18 3

SUKNIA ślubna, UA
(1.000, 29-18-

SUKNIA ślubna, nowa, 51-02-82

rodowodowe,

aiw

ok
ROTTWEILERY- szczeniaki,
skonała psychika, 51-02-82

DŁUGI- odzysk, , 374-456, h 374-

521

wci

SUKNIA Ślbna,EE nowa, 51.0282

do-

SUKNIA ślubna orgi-

ROTTWEILERY 400zł tel 61-

- szeroki asortyment,

poleca Anitexć tel (4257-84

22-35

80 do 16.00, 56-00-43po 17.00

ROTTWEILERY po champio-

BIŻUTERIA srebrna z burszty20

WARN
wh

We,

MEBLE współczesne, przedwo-

54-41-5

oj komputero-

MUZYCZNE, 5721

kan kuię, 6582

MEBLOŚCIANKA Bonanza Ne-

SAUNY, projektowanie, budowa,

_ vada, 21-44-03, 61-39-30

48.73.31

SZCZENIĘTA Bearded- Colie, _ PIANINA, fortepiany- kupuje-

WRÓŻENIE- Tarot. Astrolog, 51-

40-51, 35-16-55

my; 41-52-40

46-06-94

nach, (069)33-77-11

waste dro

(6

JACHT skorupę,
skorupę,
żaglówkę, si sil
żaglówkę,
nik, 058/56-54-74

PRACA

kupon na nasz adres.

$

e
3

e,

b REKA ©

alba
5
wma ięm ulga:

za kolejne slowa można wpłacić:
Ski

8

o

e,

RA

= Se 8 ci at 41

AUTO-MOTO
[| Samochód sprzedam

E) Mieszkanie odnajmę
[7] Lokal biur.-usług. odnajmę
] Garaż odnajmę

a

[ ] Mieszkanie poszukuję

poszukuję

af

A

10 tys. zł

ieszkanie zamienię

ię powyżej 10 tys. zł

ROZMAITOŚCI
BLA:

NIERUCHOMOŚCI-DOM
I

Sprzedaż
Kupno

e

Sprzęt elektr.-elektron.
Sprzęt
przęt gosp . dom. sp sprzedam
Audiovideo sprzedam
Nauka

Działki, grunty sprzedam
sprzedam
SPA
fe! Dom
[] Mieszkanie sprzedam
[| Lokal biur.-usług. sprzedam
[ ] Garaż sprzedam

Korepetycje

[_] Inna nieruchomość sprzedam

Zguby

L_| Matrymonialne

[ ] Działki, grunty kupię

Gdynia, ul. Władysława IV 17

[] Dom kupię

Gdynia, ul. Świętojańska 141 b
8
ul. Tysiąclecia
Pruszcz ukGd.,1 Maja
ozów.
4

i

Starogard Gd., ul. Basztowa 3
„śó:
Elbląg, ul. Łączności 3
Biuro zeń zastrzega sobie prawo do klasyfikacji, poprawy
treści lub nieopublikowania nadesłanego ogłoszenia zgodnie
z obowiązującym Regulaminem przyjmowania reklam i ogłoszeń.

Kupon bez załączonego dowodu wpłaty nie jest ważadres: "Prasa Bałtycka” Sp. z o.o., Biuro Ogłoszeń,
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. fax: 46-35-68 lub 35-48"

|

[ | Dom odnajmę

0
z

qm

kolejne słowa.
jePieniądze
na boków
© w banku

[7] Mieszkanie kupię

[Szukam pracy

[ |] Części zamienne

Jeżeli treść ogłoszenia zawiera więcej niż 5 słów, opłać

.

ł

konta bankowego:
o/ Gdańsk 11401065-00-3 14807-PLNCURRO]-53

2

Nie zapomnij
;
o
kontakt
wtreści
oszenia

t

(1974-1982), tel. 45-25-65, 5721-38

| USZCZELKI
okien41.
drzwi

o

a

1961, 1964, 1968)
i „Szpilek”

[Z] Samochód (marki) kupię

3. Przynieść, wysłać pocztą lub faxem

ZE

Lwow. ta

ROCZNIKI „Przekroju” (1960

1,80 cm, 64-30-19

Samochód

1. Wyciąć kupon z gazety.

o,

2223
JSUIENWKK ślihń,

BA Inny pojazd sprzedam

2. Wypełnić kupon.

ny.

19.

JARRBY

SUKIENKA komunijna, 500.., 29-

og MARZAC
San
lak
nic"

tyckim” należy:

Nasz
80-886
69.
N
BRE SA

świta, (osgjgag.

KG

SPÓŁKA akojjna, zagraniczna, | 63-95,
G3'95, 0601-61-11.
0601-61-11
91

-

— R

No” ogłoszenie drobne ukazało się w „Dzienniku Bał-

Ró

zmydzcach

j Md?

_ URZĄDZENIE odchudzające,
profesjonalne, 640-145 wieczo-

PONTON
s
Kai ze; ody
dnem,
Z

| |.

(Treść ogłoszenia maximum 30 słów)

z oo:

ną, nożyce gilotynowe
oraz in-

303,6

SOLARIA, 46-27-16

omapyckaśkżż | o,

NAWILŻACZ powietrza, 200 zł,

PRASY minośodowe 010

Zaznacz krzyżykiem rubrykę i podrubrykę, w której ma ukazać się

(nie prowadzących działalności gospodarczej)
5
słć
a darmól
ierwsze
s zękkć z
*

"w 0a

aż

SOLARIA.

ta,

SZLIFIERKA taśmowa Boscha,

RZ

24-35-66

m

PIECYK żeliwny, na węgiel, 2
46-07

ogłoszenie:

Kupon na ogłoszenie drobne tylko dla osób prywatnych

wypełniony

„21-7

PŁYTY, 19350- 1970, sprzedam,

D ZALLELJI
sy"
Pi

40

Sm ża nocRać

2

AR PIEC fiński do sauny, 51-87-11

WIERNI |

=

RkzR

nalna, atrakcyjna, 57.
ROTTWEILERY: szczeniaki, do- _ 86-48

MATY uj np ś6 ki

wa, modrzewiowa, 42-54-31
CHODZIK inwalidzki, 65-13-24

KANAPA narożna, duża, 22-60-

Ros ignole)Rossignolej

NARTY, buty, 56-54-74

3Ę bs żę w e
-26, 64-92-34, korzystna umowa prowi-

BOAZERIA, świerkowa, sosno-

Ka"

ROTTWEILER: piesek, bardzo

p»

0-601/61-12-34
LEASING, wnioski kredytowe,

.

ią:

ostry, 50-45-87

MEBLE sklepowe, Malbork
„../ — (055)72-76-58
„miniaturo-

iniatyrk
JAMNIKI długowłose miniaturki

wk

MASZYNA do szycia L23 2006.

Ewe aa age
dżera, Świadczenia
ZUS, BHP,
Społeczny Instruktor Pracy. Infor.

aw sze W czwariek

R.

ewa

R „pi 508 skora, "MASZYNA
06.37 do sy Kł, 30

BIŻUTERIA,
oczka bursztynowe,
;
0320814

sza do współpracy

i

o p 2x. DŁACIm

WE sy dźwigów, żu, SEP.
Doskonalenia
Zawodowego, Gdańsk, Miszew-

KREDYTY bankowe, faktoring,

82-73-47

POCPAM

j

centów blach dar Ę w modnew2śt

kęng, Księgowość kompulerowa,

|

KONIA, ogiera, Srokacz, tel.
(069)16-296-74

państwowym,RZNa. "9 2%
ków nsaacj: gazowe, palaczy;ń gzennem
PE

©? Spawanie gazowe, lekycz:

si

a
|.

przedstawi:

dynawskich produblueje.d
tów:

a

SZKŁO szklarniowe, 22-25-74

ostry, 50-45-87
3241-81
ROWER wodny, plastykowy, TERIERY rosyjskie, czarne, po

dowe, raty, 511-353

(puTERY, Stzelcówka — OWCZARKI Godkowoazaycie, - 05887.7.0
rodowodowe,

SBa:
JACHT „Conrad 600%, 23.000,

„UU,

"P

packich 2, Gdańsk 30-05-01

20.00

JAGO
= aa

skan.

ne urządzenia warsztatowe
zakupi ę firma, tel (056)51-11-

» oalośi ibż śsotnagowoji.

po champioBEAUCERONY
Kwidzyn, (055)79-49-58
nach,

POLUX

OWCZARKI niemieckie, rodowo2

każtaż-dii
KOMORY lakiernicze,
dwie, tel.

66

dziecię.do
bielizna damska,
od 8.00
22-60-72,odzież
kac

ciel kde

tor wzwyż,c tkarkę iwer

czar-

Oferty Gdańsk, Targ Drzewny

APARAT elektrokar diogram E-

POKBÓZNO, - OWOOTWARTY sklep poszu-

0VERLOCKI, stebnówki, guz. żel pij TOdOWOdOWE, | 156.33.62.52
b spd
-ROTTWEILER piesek, bardzo TELEFON GSM| Nokia, 0-601-

*" | KOŻUCH, męski,
200 zł, 24-35-

HURTOWNIA art. dekoracyjnych

©?!

kie auto

GR

chłopięcy,

a

"7 omuniny,„a Żó
(06898

kuje dostawców branży szkolnej,

wo Ekonomiczne za.

KURSY: pedagogiczny, kosmetyczny, kasjerów walutuwych,

kupracy; BHP. „Centrum — charz, kelner, kierowców wóz-

06

BIURO rachunkowe, 41-00-76 w.

C, E, Malczewskiego- 32-98-88,

p

67-33

AKCESORIA, telefony GSM

5

PILOT wycieczek zagrańicznych,

460-311

puterowy, CorelDraw, WordEisania, ksi
x. DOS

NIEMIECKI ekspresowo,
8,00Sp

wych i spalinowych, ciężkiego

„Profit, 460-311

ASYSTENTKI, sekretarki, kom-

2854, S2-7800w. 105

B2,4+468Ż

ke:

48-7

KLACZ, angloarab, (069j16-288.

s

GRANITUR NOW O M 2

395g. _ BIURO
Tłumaczeń
Babeh Sopot, sztoczneimusze
30%
Kaa
osad.
Kośiiszki6t,54-7288
miedo NS28.02.97 morskie:
tel 2 (Gda
Ą
37, Cieszyuńskiego
w.

aaa)

45-45-31, 83-15-18

Wiedzy 21048,243037

BIURA rachunkowe „Fal-Max”

ów

OŚWIATA- Kursy, BHP-

ANGIELSKI niemiecki,

ODŚNIEŻARKA ręczna, spalino- — ROTTWEILERY po chmpionach,
wa,tel. 20-14-04
(069)33-77-11

FAZ

| 0601-61-11-91
we, PCV, 41-63-95, |

okey:

kotłów, wózków akumulatoro

KOMPUTEROWE, wie-

h

KSiĘGIpodakowe dg6w2

KASETY Video, tanio! 207-7478, 0-601-611-333

51

RA

|

nych zasaęłi dołyczepych 0x
6
w warzyszeń.Fat(0SGA715%
godz. 10.00- 15.00
zę

41-12-31 wew. 312,

AE |

AGENT Celny, Studium Obrotu

AE,

|

Enhador,53

DOBERMANY po championie,
Bydgoszcz, (052)42-74-73

tel. 78-33-82
DOBERMANY rodowodowe,
|.
HE oszikuę Sdria (0582-52-79 wieczoAA rę
a
Biura Rachunkowego do prowaPEACE Ooo
|

h

Nilidziński,

necro or 8, nacja -_ OŚWIATA rano jazd ka,

celny; księgowość | Il
AGENT
stopień; komputerowe; prawo

MO 52-23-85
dazd.
01-80,

DORADZTWO podatkowe, 411651

wadzenia księgowości, również
aj rysa wa

46-12-78

i Wyceny Nieruchomości

|

s

wujemydo protesjonalnego pro-

20-61-53

OMPUTEROWE

ą

POSIADAM lokal o pow. 70
m kw, w Redzie, przy trasie na

półwysep, oczekuję propozycji,

32-16-85

42-93-40

nych, kasjerów walutowych,
komputerowe oraz Studium Do"adztwa Podatkowego, BHP, 4112-36, 41-12-31 wew.
wew. 312, 312, 313, 31,
44-40-12

GREDO-! Kursy! prawa jazdy,

WIERZYTELNOŚCI, jak skutecz:
nie odzyskać, pomoc prawna.

mó

acz

wi

ROEE,

Proszę o opublikowanie ogłoszenia drobnego (zaznacz
krzyżykiem odpowiednią rubrykę):
Boa
w dzień zwykły (poniedziałek, wtorek, środę, czwartek
(cena za jedno kolejne słowo od szóstego z VAT-em - 1 zł)
[1] wpiątek (cena za jedno kolejne słowo od szóstego
z VAT-em - 2 zł)
UWAGA: za słowo uważa h 6 lub jego skrót, literę lub liczbę stanowiącą pojęcie
samo w sobie, grupę liter lub liczb stanowiących jedno pojęcie i numer telefonu.

37, pon. godz. 8.00-20.00, wt. pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14,00; Elbląg, Łączności3, pon. - pt. 8.00-16.00;
|
GRAMI TRG mać 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

MM

i Władysława
IV 17) OGŁOSZENIA
Hr
w GDAŃSKI UW
W GODZ. 8.00-10.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ
BEZ DOPŁATY
SOBOTĘ
-NA
BIAAUBÓSZEŃ
WSZYSTKICH
WE
800
DZ DOPŁATĄ (EKSPRESY). OD GODZ.

ŹN kiedy?ile:

DROBNE NA PIĄTEK
BEZ DOPŁATY; W GODZ. 10.00-13.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU

ile: —

za

Str. 14

DZKKTACI

Ciebie
Wszystkie pięć dla
OLORMAT- Sony- Curtis:

WRÓŻKA, 23-66-25
WRÓŻKA

prognozy, pary

tun... Specjalizacja. Dojazd

AGD, lodówki, 32-06-10,

>. bezpłatny, 32-37-30,23-51-4

33-61-61, pralki

AGD, lodówki, 46-49-71, 57-21-

AACHEN, Kolonia, Dortmund,

ANTYKI, brylanty, złoto, Sano

8

„m

„Neptun”, 30 zł, 24-

TELEWIZORY używane, 32-33:

chody, RTV, Sopot, Haffnera

99

2/1, 51-47-12, 0-90-524:009
A

TV- Sony29, 0602-211-901

R
ADAPTERY! 53-11-26, Videgca.

PRALKI, 32-06-10, 33-61-

el

i

e

PRALKI, 32-98-52, 54-40.

49

| Niemcy, Francja. Wynajem

mikrobusami i autokarami. Do

| Rajska6, 31-12-34, 46-08-63,

w Niemczech, Europie -przewozy | autokarów. NOT Gdańsk,

Niemiec zniżkani oC

TELEWIZYJNE: expres, 21-90zak

AACHEN | inne miasta

uit.Bał-Tur
Sopot, Kościuszki

76

12, te. 51-64-44

UNIMOR, fabryczny serwis

BT.U „Maciek*.

OTV, Siesta, Neptun, 375-375

Niemcy, 32-36-80

VIDEOFILMOWANIE, 0-90-53-

BENELUX, Niemcy, Europa,

,

9519

VIDEOFILMOWANIE, 22-11-62

VIDEOFILMOWANIE, 78-56-50

krobusów, 640-234, 722-166

w górach, zimowiska, 374-406

BREMEN, Bremerhaven, Kiel,

AUSTRIA narty hydzień, Śriada:

Lubeck, Hamburg, Koln, „Pol.

EST. wynajem autokarów,

aa

ray

przejazdy autokarowe- Niema CE o: zę

61-33-47, satelitarne,

ANTENY, 47-75-49

i

i
Ę „tourist cadziemie

odczulanie leczenie, Gdynia,20.

Tczew, (069) 31-46-60

4-61
ALERGIA! testy, odczulanie.

Wa

maz)

SŁOWACJI okeT=

Kol. HALINIE GRABLIS
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

p.

serdeczne podziękowania przekazuje
Żona

Barbara

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 27 stycznia 1997 r.
zmarł nasz Kochany Mąż i Ojciec

Msza św. zostanie odprawiona 30 stycznia 1997 r. ,
o godz. 8.30 w kościele pw. św. Józefa.
Pogrzeb odbędzie się 30 stycznia 1997 r. o godz. 14.00
na cmentarzu Centralnym Srebrzysko.
Pogrążona w głębokim smutku

Rodzina

1
ZAPRASZANY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

Cz»
CH

GAŁODOBOWO, Trójmiasto, la-

:
ł

"Yngolog, internista,

£cj chirurgii, protetyki, 41-

CHIRURG Łącki, 31-25-26
DOMOWY intemista, 41-42-75

ASTAR- angielski, niemiecki,
hiszpański, włoski. Różne pozio-

R

, internityczne

"NNA, materac, QRS, te

11-91

czesne aparaty,

A

10020757/217/23

IRE

wis, raty, wizyty domowe,

_ Gdańsk, Powroźnicza 19/20, 3111-49

1997 roku

z naszego grona niezastąpionego Zbyszka >

5

E 10020747

| z wew

wybitnego specjalisty w zakresie budownictwa,

przewodniczącego Gdańskiego Oddziału Polskiego

fŹ

Żegnamy Go z głębokim żalem.
Zarząd Miasta Gdańska

Wytaa sabokiedi wsbólczocii
JURKOWI SZULISTOWI z Rodziną
z powodu śmierci

Brata

składają

| Przyjaciele i i Koledzy z Przedsiębiorstwa
„POPYŻSA a”
2002520
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
że w dniu 27 ania

|

Ś,

DANUTA

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

Państwu

WŁODZIMIERZOWI i ELŻBIECIE DEMBICKIM
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA i TEŚCIA

składają

składa

Wspólnicy oraz Pracownicy firmy

„-dakkatiknoaji yć.

i

MĘŻA
|

Rodzina

:.

2,6

Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z TVP S.A.
Oddział wv Gdańsku. |
!

Da

GERTRUDY

PIOCH

wszystkich bliskich i przyjaciół, którzy zachowali Ją

Gdańsk-Śródmieście. |

Gdańsk, tel/fax 31-80-62, 46-35-68, tel. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, faxw. 213, 214 w pon. w godz. 8. 00-20.00, wi.-pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68
całą dobę; Gdynia, tel/fax
16.00; Tczew, tel/fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański,

W pierwszążą bbleśną rocznicę
(0
świe

wżyczliwej pamięci, prosimy o modlitwę i chwilę wspomnienia. |

składają
| | Dyrekcja i Pracownicy Inspektoratu ZUS
F5 10020622/397

|

>

Autokar dla uczestników pogrzebu będzie podstawiony pod kościołem w obie strony.

Pani MAŁGORZACIE SKWARSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia
i żalu z powodu śmierci

Pogrążona w smutku

FABIAŃSKA

Pogrążona w głębokim smutku Rodzina _

|

Wyrazy głębokiego współczucia
Panom TOMASZOWI i ANDRZEJOWI
OBARA
z powodu śmierci

FLORIN

p.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 31 stycznia 1997 r.
o godz. 8.00 w kościele Mariackim w Gdańsku
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 11.00 na cmentarzu Srebrzysko.

Rodzina. |

|

7

z domu WIĘCEK

podziękowania składa

OJCA

1997
1
r

zmarła nasza najukochańsza Żona, Mama i Babcia

KAZIMIERY
CHODOŃ
dia

BOGDANA

.

Rodzina :

10020878

|

Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

- Wszystkim, którzy wzieli udział
w uroczystościach pogrzebowych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 31 stycznia 1997 r.
o godz. 11.00 w kaplicy przycmentarnej
obok Szpitala Miejskiego w Tczewie.

smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

doc. dr. inż. ZBIGNIEWA
LESZKA ŁOSICKIEGO

pw. Świętej Rodziny w Gdańsku Stogach.

p.

Eibing tlx (055) 32-706, tel. 33-54-00 w godz. 8.00-1600; Pruszcz WENT.

Rodzinie Zmarłego i Kolegom bratniego PZITB wyrazy ;
współczucia i ogromnego żalu po gwałtownym odejściu

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia po mszy św.
na cmentarzu Krakowcu.

Żona zR

TEODOR

- i Techników Budownictwa, Człowiek rozlicznych zalet i zdolności. ;

JURCZYK

Msza św. zostanie odprawiona dnia
31 stycznia 1997 r. o godz. 9.30 w kościele

KURSZEWSKI

OMEN, 23-66-25

Prezes gdańskiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów

Akademii Bankowej.

KOBOS

lat67
Msza św. odprawiona zostanie w kościele NMP „Gwiazda Morza”
w Sopocie przy ul. Kościuszki 19 w dniu 1 lutego 1997 r. o godz. 9.00.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 12.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Pogrążona w smutku Rodzina
* Prosimy o nieskładanie kondolencji.

ji

Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej ć

WIKTOR

p.

JULIA 44-61-51. Matrymonialnepartnerskie- zagraniczne. Fotooferty! Najwięcej!

ZBIGNIEW ŁOSICKI

ŁOSICKI

Ś F p.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 25 stycznia 1997 r. zmarł w Dortmundzie

zabawa-

doc. dr inż.

Fo.

nad Gospodarką Rynkową oraz Gdańskiej

p.

Pogrążona w smutku

„Szansa,

BIURO

01.02.1997, 56-96-24

w dnóó 26 Renia 1997 r. R

Zarząd i Pracownicy Instytutu Badań.

Pogrzeb odbędzie się dnia 31 stycznia 1997 r.
o godz. 13.30 na cmentarzu Garnizonowym
w Gdańsku przy ul. Dąbrowskiego.

sP

trymonialne, 46-75-11

CENTRUM HerderaPOLICEALNA Szkoła MarketinUniwersytet Gdański wspólnie
gu, Policealna Szkoła Analiz
z Fundacją Rozwoju UG, kursy
Chemicznych, Policealna Szkoła
niemieckiego, przygotowujemy
Kosmetyczno- Fryzjerska. Zapisy
do egzaminów, Ogarna 26, 35- _ na semestr wiosenno- letni, 2573-17
48-10, 65-42-08

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 28 stycznia 1997 r.
zmarł Nasz Najdroższy Mąż, Tatuś, Teść i Dziadek

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
4
że w dniu 28 stycznia 1997 r. zmarł po ciężkiej chorobie
nasz najukochańszy Mąż, Ojciec, Teść i DZE

BIURO „Ania”. Partnersko- ma-

pobity w

s

a doo ai

Był znakomitym inżynierem i dydaktykiem, bardzo cenionym i lubianym przez młodzież
studencką. $woją bogatą wiedzę i ogromne doświadczenie przekazał całej plejadzie
inżynierów budownictwa. Związany z naszą Katedrą od ponad
lat, zawsze
był jej wyróżniającym się pracownikiem, a w latach 1978-1986 był naszym kierownikiem.
Nade wszystko jednak był prawym i dob:ym człowiekiem. Zawsze będzie nam brakowało
Jego energii i humoru, rozwagi i życzliwości oraz przyjaznej porady.

BARANOWSKI

mgr inż. JÓZEF

"POLSKI angielski- korepetycje.

z Katedry Technologii i Zarządzania | 5

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 29 stycznia 1997 r.
zmarł Najukochańszy Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

sT

MATUBA- intensywne
kursy stacjonarne oraz korespondencyjne:

Przyjaciele
i Koledzy |:

Koleżanki i Koledzy z SSP Nr 35 |
w Gdańsku.

|
|

31-30-80

młodzieży i dorosłych- Profi- _ 43-08-47
ciency, Szkoła Języków Obcych. Sopot, Grottgera 6/8, tel.
UNIWERSYTET Gdański- kursy
51-70-67 (13.00- 17.00)
przygotowawcze, próbne egzaminy, „ndeks*, 211-157

OJCA

Pogrzeb odbędzie się w piątek 31 stycznia 1997 r.
o godz. 14.00 na cmentarzu Łostowice.
Pogrążona w smutku
Rodzina

ochronnych nr 2/243-0-EL/95

tanio, skutecznie, 21-67-33

ANGIELSKI, niemiecki dla dzieci,

giczne Vis Dent, specjal-

Podiatra,964%6,4L3Z9! | 96 41.85.04

Doc. dr inż. ZBIGNIEW

z Uprawnieniami do pomiarów

MATEMATYKA- podsawowa,

zmarł nasz Przyjaciel i niezapomniany Kolega

składają |

st

KUSMIERZAK

ł

Pełni śmifku ii żalu zawiadtóiij że w dniu 262 tyż

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 27 stycznia 1997 r. po długiej i ciężkiej chorobie
zmarł w wieku 77 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec,
Teść, Dziadek i Pradziadek

p.

2

GDAŃSK al. Zwycięstwa 43
Centrum Stomatolo-

składają
Panu KRZYSZTOFOWI BIELECKIEMU

HENRYK

PIOTRA WIESŁAWA
KOCZKODAJ

doncja paradontologia, 31-69-58

OJCA

poty

ś.f.p.

ACHILLES, wizyty, dzieci, dor

21-40; 33-17-73; 51-65-97
sA

Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Żona i Córka z Rodziną

Wszystkim, którzy łącząc się w modlitwie,
cierpieniu i smutku uczestniczyli
w ostatniej drodze Mojego Kochanego Męża

wawcza protetyka chirurgia orto-

Śl EKG, cukrzyca, 53-69-86, 56-

5

"©? inienną
na: Zygmunta Pe.
lowskiego oraz pieczątkę

ci,tanio, 45-39-01
:

Angielski, biologia, historia, ma- PRE
tematyka, polski. Repetytorium
ANGIELSKI, niemiecki, szwedz- _ gratis! „Omnibus', Gdańsk- Oliwa, Słowiańska 24, 52-02-28
ki, „Vietoria" 20-85-03

również niedziele, zacho-

BĘ

INTERNISTA, wizyty, 5342-59

+

ALLIANCE Francaise, język francuski, zajęcia: Wrzeszcz, Oliwa,
Sopot, Gdynia. Zapisy GdańskWrzeszcz, ul. Sienkiewicza 5a, Il

li Targowej Curodental 8-20

"APARATY stuchowe GEERS,

składają |
Pracownicy Głównie Urzędu Nadzoru
Budowlanego Ill Terenowe Biuro |
Inspekcyjno-Kontrolne w Gdańsku. i

FEDOROWICZ

Starogard Gdanski, ul. Kościusz-

MATEMATYKA, chemia, studen.

31 GRUDNIA 1996 skradziono

GDAŃSK, Pańska naprzeciw Ha-

Pani ELŻBIECIE DROŻDŻ
wyrazy głębokiego żalu i szczerego
współczucia z powodu śmierci

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele
pw. NSPJ w Sopocie przy ul. Malczewskiego
w dniu 31 stycznia 1997 r. o godz. 12.00.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Pogrążona w smutku
Prosimy o nieskładanie kondolencji.

GR.

BE

lat 65

ot głębokim żalem zawiadamiamy, że
że w dniu 27 stycznia 1997 r.
' odszedł nagle nasz ukochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek i Pradziadek

MATEMATYKA, 54-15-75

jazd, 22-14-59

MATEMETYKA ósmoklasistom, _ wyżła niemieckiego, nagroda,

Agata Wilska, 35-79-69

INTERNISTA, wizyty, 5-

ZBIGNIEWA ŁOSICKIEGO

LUDWIK

Pogrzeb odbędzie się w Warszawie
31 stycznia 1997 r.
Oddział Gdański Związku
Artystów Scen Polskich

leczenie

iatyczne,badaia kierowców

SY

Znakomita Aktorka, Reżyser, Pedagog.
Człowiek szlachetny i wielkiego ducha.
Cześć Jej pamięci.

UNIEWAŻNIAM pieczątki, Zakład Usługowy Elektronaprawa,

GDAŃSK, al. Podwale Staromiejskie 71, Chirurg- Stomatolog

WODRAE.

doc. dr. inż.

Ę 10020768/266/23

MATEMATYKA, 46-51-46

średnia, Gdańsk, 32-94-29

poalkoholowe,

GINEKOLOGIA, Kalininlegi, 52-08-33

w Gdyni, tel. 63-49-60
lub 986

pełycj, 47-60-44
ANGIELSKI, tanio, dzieciom- do-

JĘZYK angielski, tel 53-11-55

49, r. Paszkiewicz, badaniapro- "epa, 71-16-31

GINEKOLOGIA, szeroki
zakres, 0-90-50-16-37

są o kontakt ze Strażą Miejską

MATEMATYKA, 46-33-79

AALKMED 51-97-64, 09052-45-15. Stefanowicz. odtruwa-

wizyty domowe- 316.

M

o DI6BEŃ saa AZ prosze

ANGIELSKI, konwersacja, kore-

czenia, 57-23-67
ię

Elbląg, 34-76-28

"Wyrazy giebokiego wspóliewia
Rodzinie Zmarłego

składają
Pracownicy SP nr 60.

IRENA BYRSKA

tem Bicom. Gdańsk, 41-68-26,

M »Autocentrala* 26 - FALCON pozws-Euvva

CÓRKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że z grona polskich artystów odeszła na zawsze

Terapie biorezonansowe apara-

374.406 ehriwę

l, a
rwać
225, 374-664,od 1990. Prze- turystyka, wypoczynek, wynajem nek.
możlwość
dojazdu z Gdań:
wozy do: Niemiec, Beneluxu,
aurokarów= koncesje, ubezpie- ską. Balicana: 51-20-74
Londynu,
Lyonu, Paryżą, Gene- — czenia. Zaspa: były pas startowy, Włoch, Skandynawi, Hiszpa- wy, hala Komm and Kauf, 46-54- WCZASY w siodle, 0601-611nii, Grecji Posezonowe zniżki. _ _ 52,46-398
499

składają
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy
z Polskiego Rejestru Statków.
10020762/220/23

10020841/1 15/55

*

"NARTY
w Alpach od 460 zł

Philps inne 24-34-67, ra

CÓRKI

ALERGIA! Bicomem, testy

gf td.51-3281

p T4GBKK

BIAŻET, Neptun, Siesta,
Jowisz,
Helos, Pokolor- dojazd bezpłatny, 41-69-66, 44-1284, 46-79-45

Monadith, Gdańsk- Arkoń.

Falcon Centrum Handlowe Za- | Sopot,ul. Boh. Monte Cassino

przewozy- Europa: Zniżki, 31- nek, dorośli, młodzież, ubezpie-

+

odczulanie, leczenie schorzeń,

KIT o cioni GLIEŃ

ANGIELSKI, 51-71-58

FRANCUSKI, korepetycje, fuma

. TRANSPLANTACJA włosów, Intramed, 0-22 15-57-15

holowe, 53-69-86, 33-17-78,

ALERGIA! Bicom! Testy,

tp =

wynajem ślioksiów, Wypoczy-

PRYWATNA Clinica MedicaGdynia: operacje, leczenie, diagnostyka, 270-194, 270-198

OSOBY ukarane mandatem karnym gotówkowym o nr 0153631

i

10, 20-68-16

"a

NARTY i wczasy w Polskich Gó-

;

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

ACHILLES, odtruwanie poalko-

Tours, 46-26-99

spa, 46-54-52. Panda* |

PSYCHIATRA, psychoterapia,
51-37-78

ABSTYNENT-

ska 54; 56-13-60, Gdynia- Abrahama 11; , 0601-222-114

:

NORD Medica; USG, świadectwa zdrowia, 51-05-04

m"

So

NIEMIECKI ZDaF; angielski
FCE- Dom Technika, 31-28-61

PSYCHIATRA, 51-97-64.

nie

Pr
nezja, SOA
Egipt, Cypr, Teneryfa, inne. Ubezpieczenia. Balt-Tur
Sopot, Kościuszki 12, 51-64-44

IBN TYSWAI- 0007

wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

MARIAN

chudzające Jastrzębia Góra -

autokarowych, WCZASY,

LARYNGOLOG, wizyty, 46-7818

AA Alkmedyk, leczenie
poalkoholowe, esperal, 31-89-53, 21-99-

"ie i Skipass/
660,,, wczasy od-

BLETY51-64-44
lotnicze
Ba Tur
pot,

=

WIZY- Meksyk, RPA, „Holidays
41-21-61

ATRAKCYJNE wczasy rodzinne

wycieczki, nar
Primatour 20-13-42Tunezja, Gy.

PRALKI, 53-43-79,

st

kraj, zarganica, Elbąg 33-

31-88-68, 41-38-66, 51-30-45

ANTENY, 39-94-32

MIECZYSŁAW

„

14.54

Ola* 374-573-5, całodobowy

Jowisz, inne, dojazd bezpłatny,

PRALKI, 53-13-60

sr

,

;

485-482
CENTRUM międzyna:
rodowych przejazdów —

ANTENY, 22-87-79

10020709

WW kraj

BILETY- Europa, wynajem mi-

VIDEOFILMOWANIE, 43-49-28

"Kol. RYSZARDOWI GRABLISOWI

|

tów przewozów, 27-88-05

mery. Videoodtwarzacze. Do- _ VIDEOFILMOWANIE- 31-41-48
jazd... Gwarancja, 50-63-48
*
ADMIRAL, Axion, Neptun,

PRALKI, 46-15-89

ODKURZACZE centralne, 390- PRALKI, 56-20-21;
881
PRALKI, 56-61-11
- PRALKI, zmywańć, 35-465
ZAMRAŻARKA Mors 122, tanio,
PO
51-20-39
PRALKI 32-28-48

Przewozy,

53, 21-99-10, 20-68-16
PEDIATRA- wizyty, 47-99-83

Problemy alkoholowe.

OPROGRAMOWANIE
dla agen-

największy
wybór. „Ski? 31-0531; 31-23-46

Siedziba

PRALKI, 58.5253

.

ZIMOWISKO, łowców przygód 76-26-04

51-38-39, 20-73-62

„tra, neurolog, 31-89-

LARYNGOLOG, 61-28-13

dziennie autobusem:

FORUM Języków Obcych,
Angielski, Niemiecki, Włoski. Pełna oferta. Zapisy: Żabianka, Szyprów 3, 57-98-22 12.00- 19.00;
Gdynia WSM 21-70-41 16.0019.00

_ GINEKOLOGICZNY ga- - INTERNISTA" wizyty całodobobinet, testy ciążowe, porady, dr _ we, 47-80-20, 41-59-78
Glinczewski, 51-33-68
ż
a.
LEKARZ Domowy Internista- EKG, esperal, pediaIRYDOLOG- diagnoza, leczenie,
tel. 52-12-67

„Bałticana”, 51-20-74

:

OLIVIA najtaniej, co-

E

**Oferta ważna do 31.01.97

ZAKOPANE: pensjonat
w centrum- wczasy zimowe-

44

Dusseldorf,

s

jazd bezpłatny

AHU Lombard- Komis, 63-44-52

Essen,

zniżki, Halo, 41-78-18

TELEWIZYJNE, 32-00-82, do-

;

MIKROBUS16 osobowy, 51-64-

POGOTOWIE RTV- video, 35

jazd bezpłatny

:

MIKROBUS, 44-39-24

43-43

TELENAPRAWA, 41-72-72, do-

,

międzynarodowych. Wczasy.

Wynajem mikrobusów

**

*Oferta dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne we wszystkich branżach

ZAKOPANE: „Mirabella”,tazien
Ki), 52-00-71 wew. 2258

A. „Eurotour*, 50-14-24. — MIKROBUS, 23-87-14

Sanyo- Royal-Samsung Nep- _ Największa oferta przewozów

20-44-06

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych

Msza św. odprawiona zostanie 2 lutego br. o godz. 13.00
w kościele pw. Andrzeja Boboli w Sopocie, ul. Powst. W-wy.
© 10020721/184

20-04-79
w godz. 8. 00-16,00, tel./fax 20-89-17, pon.-pt. 8.00-18,00, w sob. 9.00-14.00; Sopot, tel. 51-54-55
8.00-16.00;
tel/fax (069) 220-80 w godz. 8.00 - 16.00
r
hc
i

i
|

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU, GDYNI
I ELBLĄGU PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOyp
KK

AEDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

SDZAB

Str. 15
83-300 Kartuzy,
ul. Kościerska 13,
tel./fax 81 23 92,
81 40 02, 81 44 87

p POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA w WARSZAWIE

|

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT DROGOWYCH S.A.

Oddział

POMORSKI OKRĘGOWY ZAKŁAD GAZOWNICTWA
w GDAŃSKU

UWAGA

NO
O

CELE LA

firm: PROFILATI, GIESSE,
FEB, SAVIO, MAB

Bliższych

informacji

Dział Marketingu

na temat

"INFORMATORA"

(pok. 203), tel. 39-11-17, ul. Wałowa

i wymaganych

dokumentów

OFERN!U PONIŻSZYCH PRODUCENTÓW
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Ubijaki wibracyjne. Płyty wibracyjne.
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Termin realizacji: do 15.04.1997 r.

3
s

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Dokumenty przetargowe można odebrać
w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 16, po dokonaniu

wpłaty kwoty 20,- zł na konto: Bank Gdański S.A. Od-
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dział Sopot Nr 10401367-5089-3210-21.
Szczegółowych informacji udziela Tomasz

$
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pok. 88, tel. 51-20-21 w. 272.
Termin składania ofert upływa dnia 12.02.1997 r.,
godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.02.1997 r.,
godz. 12.30, w pok. nr 39.
—
10020744/184

Sopotu,

a

PROFIL, GDYNIA, UL. MORSKA 4A

TELIFAX 297 173, 21 15 06

- SPRZĘT BHP I P.POŹ
„KASKI, MASKI,
/ POCHŁANIACZE

GDAŃSK, UL. SŁOWACKIEGO 83
TEL. 41 34 48 w.16, od 9.00 do 16.00

FOPOOFEILL

' zieleni i małej architektury w je' go sąsiedztwie.

Miasta

OFERTA SPECJALNA

OKNO PCV 1,5 x 1,5 (R+RU) W CENIE 588,00 + 7% VAT
DRZWI AL 900 x 2100 W CENIE 770,00 + 7% VAT

'go grzybka inhalacyjnego Nr 2
"w Sopocie oraz dojść pieszych,

Urzędzie

DC

A

przetarg
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O WZZCZE.

CZĘŚCI HALI O POWIERZCHNI

Tel. 32-36-26

ZARZĄD MIASTA SOPOTU
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27

na

KR ZONA

HALI LUB WYGRODZONEJ

© montaż ścianek gipsowych,
© montaż sufitów podwieszanych,
© szpachlowanie, malowanie,
© stolarskie, podłogi,
© dekarsko-blacharskie.

2002360/R/1 3
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POSZUKUJEMY DO WYNAJĘCIA

Firma budowlana
przyjmie zlecenia
na prace budowlane:

Po

Wciągarki
i windy budowlane
=z oprzyrządowaniem
|

$

udziela

i

INTEANATIONAL SpA

Zacieraczki do
,
Wibratory wgłębne

+

HANDLOBAŁT GDYNIA, UL. ENERGETYKÓW 5
R
TEL./FAX 216147, 277958, 612277, 612613

©IMER

Wibracyjne Ak"

18, 80-858 Gdańsk.

Oferty prosimy składać w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia.

Tel. 82-22-61/64, Tlx 512359, fax 82-36-82

DZIAŁAJĄC W imi

Dział Marketingu przygotowuje wznowienie "INFORMATORA" dla odbiorców gazu, w którym
będzie można odpłatnie zareklamować swoją firmę oraz oferowane produkty i usługi.

- profile okienne i drzwiowe systemu PROFILATI,
- akcesoria systemowe do okien i drzwi,
- zamki, klamki, pochwyty, zawiasy, szyldy itp.

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2

ROK ZAŁ. 1952

PROJEKTANCI, WYKONAWCY, INSTALATORZY
INSTALACJI GAZOWYCH
ORAZ SPRZEDAWCY URZĄDZEŃ GAZOWYCH

LOLO
LICO LOL CZT

Oddział Transportu i Maszyn

GPRD sa.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Ustugowo-Produkcyjne

Sopot,

*
;
*

Michalski

ul. Kościuszki

„DU

KAT”

SPRZĘT DO PRACY
-NA WYSOKOŚCI

sp. z o.o. w likwidacji

z siedzibą w Starogardzie Gd., przy ul. Kanałowej 3/5 wpisane
dnia 11.06.1990 r. do rejestru handlowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod Nr RHB 4718.

TARCZE DIAMENTOWE I ŚCIERNICOWE
DO ASFALTU I BETONU

10% TANIEJ

Ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia
Wspólników z dnia 12.12.1996 r. (kop. A 8938/1996 r.)

25/27,

© * Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

następuje otwarcie likwidacji Spółki i wzywa się wie-

:

rzycieli do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu

:
Ę
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3 miesięcy od daty ogłoszenia.
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81-327 Gdynia, ul. Wolności 20
tel/fax: (0-58) 21-98-24, 21-99-64
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Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna
WRZOS Kalisz w Likwidacji

związku

z ogłoszonym

publicznym

"Administrator" Budynków Miejskich ROM-1 w Sopocie
przy ul. Haffnera 27A
ogłasza przetarg nieograniczony
na roboty remontowe budynku nr 26
przy ul. Boh. Monte Cassino w Sopocie, obejmujące:

WNN

ści wyniki ww. przetargu:
1. Na pole campingowe nr 3 "REKIN" przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, na podstawie art. 70* 8 1 Kodeksu Cywilnego.

10020620/145/51

Oferty należy składać w siedzibie ROM-1, pok. 6 na opracowanym formularzu do dnia 17.03.97 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z hasłem:
1. "Wzmocnienie budynku przy ul. B.M. Cassino 26”
2. "Wykonanie izolacji budynku przy ul. B.M. Cassino. 26”

kwotą rocznego czynszu dzierżawnegow wysokości

|.

Jednocześnie informujemy, że formularz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia publicznego można odebrać w siedzibie ABM Sopot ROM-1
przy ul. Haffnera 27A, pok. 3 do dnia 5.02.97 r. do godz. 17.00.

(stopięćdziesiąt-

|
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Pezemea

Gdańsku-Oliwie, przy ul. Piastowskiej nr 7.

7. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji
o
krajowych.
_8.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy speiniają wymogi art. 22 ust.
2 ustawy o zamówieniach publicznych; nie podlegają wykluczeniu z

o

9. Do niniejszego przetargu nieograniczonego przyjęto szacunkową wartość
świadczenia ustug poniżej 20 000 ECU w związku z tym obowiązują
postanowienia art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
pisemności
dotyczących
ustawy
przepisów
stosował
będzie
nie
10. Zamawiający
postępowania, terminów, wadium, protestów i odwołań.

10020643/189/23

ZAPRASZANY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

TZ...

ETYCE

|

Termin świadczenia usługi do dnia 30.09.1997 r. (poza ROM-em Nr'5).
Zamawiający nie będzie wymagał wnoszenia wadium.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Formularz zawierający dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie
przedsiębiorstwa - Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska nr 7, pokój nr 18.
Opłata za uzyskanie materiałów wynosi 3,00 zł.
5. Zamkniętą kopertę (zaklejoną lub zalakowaną) zawierającą ofertę należy zło-

7.
8.

9.

10.

|
ż

KONANIE PRZEGLĄDÓW INSTALACJI GAZOWYCH W ROM-ie Nr ...” Ę
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.02.1997 r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.1997 r. o godz. 9.00 w siedzibie p-twa |
w Gdańsku-Oliwie, przy ul. Piastowskiej nr 7.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych prefe- | |
rencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22
ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych; nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 19 ww. ustawy.
Do niniejszego przetargu nieograniczonego przyjęto szacunkową wartość | j
świadczenia usług poniżej 20 000 ECU w związku z tym obowiązują postanoi
wienia art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
Zamawiający nie będzie stosował przepisów ustawy dotyczących pisemności
postępowania, terminów, wadium, protestów i odwołań.
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Przeze

2002529/A/538
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podaje.

dnia 5.02.1997 r. o godz. 10.00

Kartuzom.

ngu strzeżonym w Gościcinie,
naul. parki
Szeroka 3 odbędzie się I licytacja
następujących ruchomości:

- ciągnik siodłowy . KAMAZ"

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Projekt powinien obejmować dwie strony medalu awers i rewers (w projekcie należy uwzględnić herb
miasta).
3. Autor może nadesłać dowolną liczbę prac, każdą oddzielnie, które powinny być oznaczone na odwrocie
dowolnym obranym godłem.
4. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną
tym samym godłem zawierającą wewnątrz: imię i nazwisko autora oraz godło, dokładny adres i ewentualnie numer telefonu, wiek autora.
5. Konkurs jest tajny, w związku z czym prace podpisane
nie zostaną zakwalifikowane do oceny jury.
6. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa dnia 31 ma-

ja 1997 r.

7. Prace można składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Kartuzach lub przesłać pocztą bez podania na przesyłce nazwiska i imienia autora.
8. Posiedzenie jury i ocena odbędzie się w terminie
trzech tygodni: od daty zamknięcia konkursu.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w prasie.
10. Prace nie zakwalifikowane do nagrody autorzy mogą
odebrać w ciągu 15 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
Prace nie odebrane w tym terminie przechodzą na
własność organizatora.
11.Za najlepszy projekt jury przyzna nagrodę w wysokości 1000 zł.
i
12. Praca nagrodzona przechodzi na własność organizatorów bez obowiązku ponoszenia świadczeń z tytułu
praw autorskich.

Poema

należy wpłacić

- Urząd Skarbowy w Wejherowie

Warunki konkursu:

1.
2.
3.
4.

6.

Wadium w wys. 10% ceny wywoławczej
przed przetargiem w kasie Spółdzielni.

z okazji jubileuszu 75-lecia
nadania praw miejskich

ROM Nr 8 (przetarg nr 7)

żyć w sekretariacie przedsiębiorstwa z dopiskiem "PRZETARG NR ... NAWY-

Przetarg odbędzie się w dniu 3 lutego 1997 r. o godz. 11.00
w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 110).

medalu pamiątkowego

5. ROM Nr6 (przetarg nr 5)
> ROMNr7 (przetarg nr 6)

Termin świadczenia usługi do dnia 30.09.1997 r.
Zamawiający nie będzie wymagał wnoszenia wadium. 0,
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
w siedzibie
odebrać
można
przetargową
dokumentację
zawierający
Formularz
przedsiębiorstwa - Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska nr 7, pokój nr 18.
o
Opłata za uzyskanie materiałów wynosi 3,002.
5. Zamkniętą kopertę (zaklejoną lub zalakowaną) zawierającą ofertę należy złożyć
w sekretariacie przedsiębiorstwa z dopiskiem "PRZETARG NR ... NA
WYKONANIE POMIARÓW STANU REZYSTANCJI W ROM-ie Nr ...” w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.02.1997 r. do godz. 14.00. >
6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.1997 r. o godz. 9.00 w siedzibie p-twa w

<A;

Cena wywoławcza 7000,- zł.

ogłasza
Konkurs na projekt

* ROMNr5 (przetarg nr 4) - termin usługi do 31.03.1997 r.

1.
- 2.
3.
4.
_

|

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie przeglądu instalacji gazowych
oraz sprawdzenie szczelności instalacji
w lokalach i poza lokalami
w budynkach administrowanych przez:

|

ROM Nr 6 (przetarg nr 1)
ROM Nr 7(przetarg nr 2)
ROM Nr 8 (przetarg nr 3)

postępowania na podst. art. 19 ww. ustawy.

Gdańsk-Oliwa - Zakład Budżetowy
z siedzibą przy ul. Piastowskiej 7 w Gdańsku-Oliwie, tel. 52-12-46

|
|

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie pomiarów stanu rezystancji
izolacji przewodów elektrycznych
oraz samoczynnego wyłączania zasilania
w budynkach administrowanych przez:

A-074-DIESEL,
nr GAL 1947,
rok produkcji 1992.

ZARZĄD GMINY KARTUZY

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Gdańsk-Oliwa - Zakład Budżetowy
z siedzibą przy ul. Piastowskiej 7 w Gdańsku-Oliwie, tel. 52-12-46

Żuk Furgon (blaszak)

Osoba kierująca budową powinna posiadać doświadczenie w wykonywaniu ww. robót oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

/. z siedzibą 77-300 Człuchów, ul. Kazimierza Wielkiego 8

Przed

Prawe
NAAMA

na sprzedaż samochodu

Termin realizacji IV-V 97 r.

_3. Na pole namiotowe nr 6 została wybrana oferta złożona
_'' przez Spółkę Cywilną Bernard Kuhn, Bożena Szypryt

156 000,00
zł + 22%
VAT
sześćtysięcyzłotych + 22% VAT). -

ogłasza przetarg
ustny nieograniczony

2. Wykonanie zabezpieczenia piwnic przed wodą opadową tj. wykonanie
izolacji poziomej i pionowej murów metodą krystaliczną lub tradycyjną.

2. Na pole namiotowe nr 5 została wybrana oferta złożona
przez Panią Wandę Grońską, zam. Redęcin 3, 76-256 Sy_cenice, woj. Słupsk za kwotę rocznego czynszu dzierżawnegow wysokości85 000,00 zł + 22 % VAT (osiemdziesiątpięćtysięcyzłotych + 22% VAT).

/_ za

Spółdzielnia Mieszkaniowa |
"Janowo" w Rumi, ul. Dąbrowskiego 56

1. Wzmocnienie konstrukcji budynku zgodnie z dokumentacją techniczną,
remont dachu oraz docieplenie elewacji. Termin realizacji V-VI 97 r.
Osoba kierująca budową powinna posiadać uprawnienia budowlane do
kierowania robotami bez ograniczeń oraz doświadczenie w wykonywaniu konstrukcji stalowych.

wilnego podaje do publicznej wiadomo-

YYYY

KW 12021, cena wg wyceny: 59 000 PLN.
Możliwość dokupienia dodatkowych gruntów w cenie
1850 zł/ha.
Termin składania pisemnych ofert 14 dni od daty
ukazania się ogłoszenia pod adresem
RSP WRZOS,
KALISZ KASZUBSKI
tel. DZIEMIANY 71, 62
Likwidator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu ofertowego bez podania przyczyn, o czym zainteresowani będą pisemnie powiadomieni.

WLOSOW YYY
NOCY WYSOWA

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Krosewo. Działka 270/3 pow. 0,87 ha zabudowana
budynkami gospodarczymi i mieszkalnymi o łącznej pow. 1000 m*.

położonych
na Półwyspie

Helskim Zarząd Miasta Władysławowa
na podstawie art. 70 $ 2 Kodeksu Cy-

OOOO

ogłasza przetarg ofertowy

wych i campingowych
w Gminie Władysławowo

WAY

OOOO

przetargiem na dzierżawę pól namioto-

ONY

arcaócnż
oe zaiokknann
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nr rej. CAR 2180, rok prod. 1984

- cena wywoławcza 15 600,-zł

- naczepy marki "ZREMB”
_nrrej. GAX 0139, rok prod. 1984

a
- cena wywoławcza
9000, - zł

- samochód osobowy marki Ford Sierra
nr rej. GAP 5209, rok prod. 1986

o
- cena wywoławcza 7500,- zł

"= przyczepa typu 500 BH, prod. Niewiadów
o
nr rej. GKU 3049, rok prod. 1990
- Cena wywoławcza 225, zł

- samochód osobowy marki Mercedes 200D
|
nr rej. GKV 6525, rok prod. 1980 - składak - cena wywoławcza 1850,- zł
W przypadku niedojścia do skutku I licytacji w ww. dniu, II licytacja odbę-

dzie się o godz. 10.00w dniu 6.02.1997 r. Ww. ruchomości można oglądać
w ww. dniach na pół godziny przed przystąpieniem
do licytacji. Przed przy-

stąpieniem do licytacji należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poborcy skarbowemu w miejscu odbywania się licytacji.

Zastrzegamy sobie prawo wycofania danej ruchomości bez podania

przyczyny,
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie,
Dział Egzekucji,
tel. 72-15-01.

PZETAGI

i

Gdańsk, T:
Drzewny 3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141,
pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności 3, pon. - pt. 8.00-16.00;
Pruszcz Gdański, Tyciądkócia 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
da
A

>.
mm
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Czwarte

6.45 Kurs języka.

8.00 „Kate i Allie” [30/47]- serial

8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk

>
8.30 Wiadomości
8.40 Mój program na antenie
9.10 Zimowanki
a: „ Opowieść
9.35Klechdy i bajani
, czyli czę
o Jaśku i wodnikach

na ekranie
11.15 Gotowanie
dziemn omorska

11.30 „Godzina śró
andowzjwa
film dok. Piotra Par
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
owań 12.20 Magazyn Not
aćp ÓW.
zew
Ogr
ie
w gips
aż
12.50 Barka -- report

Wybrzeż.

jemnice

ssisipi Delta Blues” - film

11.10 „Zew natury” (powt.) odc. 12

sa szczególnej troski” - serial

11.30 „Niezwykłe przygody” (powt.)
11.550 „Maria Celeste” - serial fab.

komediowy prod. polskiej

Zimowy przekładaniec
„Korypel

13.10 „Na ratunek” - serial sens.

Groszki”

[4/9] - serial anim. TVP
2.40 Abecadło dźwięków - pro-

prod.

12.00 Wiadomości
12.15 „Zofia” - dramat prod. pol-

14.55 Panorama

skiej, reż. Ryszard Czekała

wany serial dla dzieci
15.20 „Roger Odrzutowiec” odc. 95
- anim.
15.25 „Latające misie” - anim.
15.50 „Klarysa wyjaśni wszystko” serial przygodowy odc. 20

z

—POWC

RE

14.10 „Auto - Moto - Klub”
14.30 „Rozmowa dnia”

15.00 Panorama
15.20 Omówienie programu dnia

15.30 „Credo” - pr. redakcji katolickiej

publicystyczny

obyczajowy prod. czeskiej

20.50 Ubezpieczenia społeczne

20.30 TEATR

21.30 Gramofon III ode. 11 - cykl
programów rozrywkowych
prod. polskiej

21.35 Halo weekend
21.45Panorama - wydanie wie21.45 „Rzeka Nadziei” [13/18] - seczorne
Ga
rial prod. francuskiej
22.00 Co mnie gryzie?
EEŻ Studio Teatralne Dwójki Je- | 22.25 Sport w Trójce - magazyn

waPascalem
Pana Kartezjusza
z Panem
Młodszym” reż. Te-

zyn kaszubski

valli,i Rodolfo Corsato

Trela i Szymon Kuśmider

>3.30 W kleszczach Nowego Jork R
,
k
| POPRZE"
0.00 Panorama
0.10
pr. muzyczny

ode. 126 - anim.
9.00 „MacGyver”, odc. 103 - serial sensacyjny
10.00 „Żar młodości”, ode. 109 kanadyjski serial obyczajowy
11.00 „Gliniarz

i prokurator”

_ odc. 11 - amerykański serial sensacyjny
12. 00 Jesteśmy - magazyn tak
cji programów religijnych
12.30 „Plac Słoneczny 4” - program dla dzieci
13.00P.M.A.M. GRA!MY
14.00 Motowiadomości
14.30 Link Journal - Piarazj
mody
15.00HALOGRA!MY (tel. 0100-76-701)
*AS20Ye! Ye! Yel
15.30 „Ufozaury”, odc. 44 - serial

7.30 Diabelski młyn
8.00 „Kto tu rządzi?” - serial
8.25 „Rodzina Addamsów 2”

10.00 „Goryle wśród wulkanów”
10.30 „Kronika wypadków miłosnych”
- polski film obyczajowy
12.30 „Niejawna zdrada” -film sensac.
14.00 „Maska? - anim.

14.25 „Tropiciele gwiazd” - serial:
14.50 „Moje tak zwane życie” - anim.
15.50 „Trudne zwycięstwo” - komedia

17.35 „Historyjki z ulicy Broca” 18.00-20.00: Okno otwarte „Na gapę”

18.00 Diabelski młyn
18.20 Nie przegap
18.25 „Cyberia” - prowadzi Cleo
18.30 Pogoda

18.50 „Bajer w Bel-Air” - serial
19.20x5 - minimagazyn regionalny
19.25 „Szaleję za tobą” - serial
19.50 Aktualności filmowe

20.00 „Gruba ryba” - dramat ameryk.
21.35 Klub Filmu Polskiego: „Prawo
i pięść” - polski dramat psychologiczny
23.10 „Duckman” - animacja dla dorosłych (odc. 21)
23.35 „Frankenstein” - horror
1.35 „Tak pragnę cię kochać”

amerykański serial sensacyj-

ny

_ Zbigniew Herbert, reż. Ste- | 21.00 „Starsky i Hutch”, odc. 19,
fan, Chazbijewicz
21.55 Małe ojczyzny: „Dobry duch | 22.00 PN
Informacje i biznes informaPrzedborza” - film dok

cje

ZZOZA R
ć
23.00 Przegląd publicystyczny

PONO

i

?

„Jaskinia filozofów” , autor:

8

0.30 „Przegląd prasy polonijnej
0.50
1.00 Panorama
-Kóttediańika” odc. 1 /9/

0.00 Zakończenie programu

8.30 „Czarodziejka z księżyca”,

7.00-8.00; 18.00-20.00 - program nie
kodowany
7.00 Muzyczny budzik

20.00 „Nieustraszony”, odc. 65 -

SATELITARNY:

SUR

| 23.15 Anegdoty
pre AE
SPORE
resa Kotlarczyk, wyk. Jerzy | 23.45 Ludzie
sukcesu - powt.

-

Poranek z Polsatem
Poranne informacje
Polityczne graffiti
Klub Fitness Woman

animowany dla dzieci

20.00 Oblicze przemocy - program | 20.00 „Szczęśliwa rodzina” - film | 20.00 Wiadomości

włoskiej
/1993 r, 86 min.
/ reż. Tonino Zangaroli, wyk. Valeria Caprod. francuskiej
1.35 „Camerimage” - reportaż
opsi Zakońciaci
ończenie programu

zyczny (powt. )

14.50 Program dnia

21.30 Najszczęś.liwszy człowiek - film | 21.00 Panorama
dok
21.30 Sport telegram

0.35 „Francois Mauriac” - film dok.|

satyryczny (powt. )
11.30 „100 % Live” - program mu-

(powt.)

15.10 „Szmacianki” odc. 92 - animo-

kryminalny prod. USA

0.30 Wiadoniośą

skim) (powt. )
_ 11.00 „Kosa ostra” (2) - magazyn

2

13.20 „Jake i Ben” [3/13 |] - serial

Golden Life]

22.05 Pegaz
22.30W centrum uwagi
23.00 Z obrad Senatu
23.05 „Jeszcze jeden dzień f” [ Un altro]

odc.

14.00 Front wschodni (powt.)

15.00 „Dziewczyna z przyszłości”
15.25 Akademia Zdrowia Dwójki
15.35 Apetyt na drowi

21.05 Cafe Fusy

australijskiej

gram dla dzieci niewidzących
12.45 Ferie na sportowo
13.00 Panorama *'

ż Clipol spotkanie
z zespołem

Stanisław

Bareja (napisy w jęz. angiel-

12.40 „Tylko zapach jaśminu” - film
dok. prod. greckiej

kontra

(1989, 54,,), reż.

(powt.)

czasu Live O.N.A.

m 0% ORRZAP nowości Dwójki

20.10 „Morderstwo” [23 - ost. ] - serial]

10.00 (Zmiennicy, odc. 6 /15/ - „Pra-

(powt.)

- samo
13.20 „Kostarika

dok. prod. I
świata”
13:35 „Zwierzęta

Jedynki (powt. )
8.15 „Czasy” - katolicki magazyn
informacyjny
8.30 Wiadomości
9.00 „Szkoła na wesoło” (powt. )
9.30U siebie: „Śmierć za papierosa” (powt. )

9.30 „Namiętność” - serial (powt.)
10.15 Kamerton - magazyn muzyki
klasycznej (powt.)
10.35 Mozaika (powt.)
10.55 Magazyn
motoryzacyjny

10.50 Muz

7.00
7.55
8.00
8.15

7,40 Gorąca dziesiątka Muzycznej

9.15 Studio Trójki

jest szczęście”

jowy

ryczny (powt. )

8.30 Trójmiejski serwis inform.
8.45 Temat wiejski (powt.)
9.10 Co jest grane? (powt.)

[30] - serial
; 10.00 „Cagney i Lacey” czaje
yka łagodzi oby

6.00,„Ostry dyżur”, odc. 19 amerykański serial obycza-

7.00 Panorama
7.05 „Sport telegram”
7.15 Cafe „Fusy” - program saty-

7.55 Program dnia
8.00 Panorama

6.30 Telezakupy

6.00 Kawa czy herbata?

ANAL
PLUS

POL
SAT

LSA_4
POLONIA

TV
2

LV1

K

serial

2.)

(napisy w jęz. angiel- |

skim) (powt. ) !
2.00 „Tak jak w kinie” (powt. )

>

m R R i
22.35 „Gliniarz i prokurator”, odc.

AC,

;

23.30 Sztuka informacji
*
23.55 4x4 - magazyn motoryzacyj-

ck

LR

0.30„Żar młodości”, ode. 109 -

kanadyjski serial obyczajowy
1.25 Pożegnanie

T R

Ó

"T

Ww

JMIAS

j O

12.00 Zapowiedzi programowe

12.15 Magazyn południowy

12.35. Joh
WPIA:
ik
„35 „Johny Quest” - serial dla dzieci
13.00 „Richie Rich” - serial dla dzieci
13.25 „Z ostatniej chwili” - serial
si prod. USA

4

wamij

4.20 „Grace w opałach” - serial komed. USA
;
14.50 „Włamanie” - film fabularny
16.50 „Johny Quest” - serial dla dzieci
17.15 Program dnia
17.30 Podwieczorek z TVT
17.50 „Richie Rich” - serial dla dzieci
18.20 „Z ostatniej chwili” - serial
USA

19.10 „Podrywacz” - film fabularny
21.00 „Grace w opałach” - serial komed. USA
21.30 Informator
21.50 „Legenda Billie Jean” - film
fab.

23.40 Program na piątek

Film Net

RTL
"A
7.00
7.15
17.50
8.00

Siódemka zaprasza
Teleshopping
Przeboje do nucenia
Siódemka dzieciom

8.50 „Klinika uniwersytecka” - serial
9.40 Muzyka w Siódemce

14.15 Teleshopping
14.25
14.45
15.10
15.55
16.50

Polskie seriale animowane
Teleshopping
Gram w Siódemkę
Siódemka dzieciom
„To znowu Ty?” - anim.

17.15 Gram w Siódemkę
18.00 „Klinika uniwersytecka” - serial
18.50 Polskie seriale animowane

19.15 7 minut - wydarzenia dnia - program informacyjny
19.25 „To znowu Ty?” - serial komediowy
19.50 Prognoza pogody

19.55 Komentarz Okropnie Poważny

+
7.00 „Montana” - serial anim.
7.30 „Ace Ventura: Psi detektyw” serial anim.

8.00 „Sheriock Holmes: Strój zabójcy” - film krym. USA 1946
10.00 „Marzenie każdej kobiety” dramat obyczaj. USA
12.00 „Zabaweczki” - komedia USA
14.00 „Flynn” - austral. film biograficzny
16.00 „Dla naszych chłopców” - komedia USA 1991, reż. Mark

Rydell
18.20„Jekyll i Hyde”
USA/W. Bryt.

21.30 Studio Sport: hokej na lodzie
22.25 „Od gongu do gongu”
23.25 „Śmiertełne grzechy” - horror,

"_ USA 1995, reż. Michael Robinson

2) „Dziedzictwo kłamstw” - film

PRO
7

obyczajowy USA, reż. Bradford
;May, wyk.: Michael Ontkean,

23.55 „Dziedzictwo kłamstw” - film

1.40 Gram w Siódemkę

7.10
8.50
9.20
9.50
11.30

2
15.00
- 17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00

ATOMIC TV
„Beverly Hills Teenagers” - serial
„Obrońcy kamienia” - anim.
To i moto
„Anastasia” - serial
Dookoła sławy
„Klincz” - obycz., Polska 1979, reż.
Piotr Andrejew. Kulisy współcze-

snego sportu. Młody prowincjonalny
bokser okupuje sportowy sukces
wielkimi moralnymi kosztami
21.35 Piknik Country

22.00 „Rodzinne potyczki”
- komedia
23.35 Heart and Soul
0.05 Muzyczne dobranoc

DISCOVERY

11.30 „Pojedynek rodzinny” - teleturniej (powt.)
12.00 „Punkt 12” - magazyn informacyjny
12.30 „Majsterkowicz” - serial
13.00 „Magnum” - serial
14.00 „Babel Schfer” - talk show
15.00 „Ilona Christen” - talk show
16.00 „Hans Meiser” - talk show
17.00 „Jeopardy” - teleturniej
17.30 „Między nami” - serial
18.00 „Dobry wieczór” - magazyn
regionalny

17.00 „Na ryby do Australii” - magam

12.35 „Matlock” - serial

pularnonaukowy (P)
19.00 „Dzikie zwierzęta”: „Żółwie
i żółwiątka”
20.00 „Poza rok 2000” - magazyn popularnonaukowy (P)
20.30 „Tajemnice, magia i cuda” -

18.30 „Exclusiv” - magazyn
18.45
19.10
19.40
20.15

Wiadomości
„Explosiv” - magazyn
„Dobre czasy, złe czasy” - serial
„OP wzywa dr. Brucknera” serial
21.15 „Schreinemakers” - talk show
0.00 Wiadomości
0.30 „Zdrówko” - serial

14.00 „Arabella Kiesbauer”
15.05 „Domek na prerii” - serial
16.00 -17.55 Seriale animowane:

wa w czasie poszukiwań morderców żony i szwagra, że w sprawę
zamieszana jest firma handlująca
ludzkimi organami...
0.10 „Pro Movie” - magazyn

6.30-23.30 Wiadomości - co godzinę; 0.00 - 23.00
Pogoda - co godzinę; 6.15, 7.15, 8.15, 11.15,
15.15, 16.15, 17.15 Wiadomości drogowe; 0.00,

17.05 Horoskop; 1.00-6.00 Na czarno dla białych
- nocny soul - audycja Piotra Patzera; 6.40 Para
w gwizdek - konkurs; 7.35, 21.35 Wyniki losowania Totalizatzora Sportowego; 7.36, 17.58
Lekcja języka angielskiego; 7.45 Przegląd prasy;
8.05 Serwis ekonomiczny; 8.35, 9.35, 10.35 Informacje walutowe; 9.15 Pół paczki z rana konkurs;10.50 Kalendarium muzyczne; 11.35
Złoty kwadrans Eski - muzyczny Non-Stop;
11.50 Twoje szansa - konkurs 45 sekund;13.40
Zielone jest piękne - konkurs; 13.50 Porady

prawnika; 16.35 Srebrny kwadrans Eski - muzyczny Non-Stop; 17.05 Serwis muzyczno-filmowy ESKi; 17.45 Wiadomości sportowe; 18.35
Muzyka którą kochacie; 21.35-22.30 Ze Szpuli
i Kasety - Magazyn Filmowy; 22.35-23.30 Muzyczna godzina miłości - muzyka Non Stop

RADIO

13.00 „Travel Live” - magazyn

GDAŃSK
UKF 67.85: 103.7 MHz stereo

14.30 „Wokół Morza Śródziemnego”

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;

ba/Japonia - średnia skocznia

15.00 „Planeta Dominiki” - serial do-

10.30 Pływanie: PŚ w Glasgow
12.00 Narciarstwo biegowe:

kumentalny (S/Hol)
15.30 „Podróże a la carte”
16.00 „Świat oceanów” - serial

Worl-

13.00 „Eurosport Special”
14.00 Snowboard:

14.30Snowboard:

PŚ

16.30 „Ludzie i miejsca w Afryce”

Kreisch-

17.00 „Na wakacje do Australii”

17.30 „Świat Grega Graingera”
18.00 „Wyprawa na południe Azji” -

berg/Austria

16.00 (P) Tenis: Turniej ATP w Za-

min) Prywatny detektyw odkry-

Gdańsk - UKF 68.63
i 9.4
Gdynia - UKF 72.92.i 106.7

14.00 „Na rozstaju dróg”: (S/Hol)

19.00
19.30
19.45
20.15

22.15 „Sunset Grill” - thriller, USA
1992, reż. Kevin Connor . (97

dowód przestępstwa”
23.30 „Detektywi”

RADIO.
MARYJA

NORD

9.30 Skoki narciarskie: PŚ w Haku-

15.00Bobsleje:

21.15 „Niezwykłe szczęście” - serial

w testach kolizyjnych”
22.00 „Słynne marki”: „Volvo”
22.30 „Katastrofy”: „Katastrofa Boeinga 737”
23.00 „Detektywi”: „Test DNA jako

RADIO

ESKA

8.30 Narciarstwo styl wolny

17.55 „AIf” - serial
18.25 „Roseanne” - serial
„Świat według Bundych” - serial
Wiadomości
„Taff” - magazyn
„Z, archiwum X” - serial

magazyn (P)
21.00 „Profesjonaliści”: „Manekiny

TRAVEL
CHANNEL

dloppet w Linzu/Austria
-

*

17.30 „Dzika przyroda Australii” - serial dokumentalny
18.00 „Związki” - magazyn
18.30 „Poza rok 2000” - magazyn po-

EUROSPORT

-8.50 Seriale animowane:
„Mork i Mindy” - serial
„Roseanne” - serial (powt.)
„Frostfire” - film przygo
„Pod słońcem Kalifornii” - serial

13.30 „SAM” - magazyn

14.05 Telezakupy

- horror

20.00 „Max Dungan powraca” - film
obycz. USA

20.00 „Łobuzy Robina” - seria

Martin Landau, Eli Wallach, Joe
Morton (90 min.)
22.55 7 minut - wydarzenia dnia
23.00 „Łobuzy Robina” - serial obyczajowy (powt.)

RTL

MŚ

w St. Mo-

ritz/Szwajcaria - dwójki

.

grzebiu/Chorwacja (na żywo)

20.00 (P) Narciarstwo alpejskie: PŚ
w Schladming/Austria
20.45 (P) Narciarstwo alpejskie (na

żywo)

21.30 Wyścigi samochodowe
dzie w Serre-Chevalier

na lo-

22.00 Boks
23.00 Fitness: Zawody Grand Prix
w Turynie/Włochy
0.00 Rzutki
1.00 „Słam” - mag. koszykarski

|

serial dokumentalny
18.30 „Piechotą dookoła świata”
19.00 „Na rozstaju dróg” (powt.)
19.30 „Kanada z Davidem Jensenem”: „Nowa Szkocja” - serial
20.00 „Travel Live” - magazyn
21.00 „Przekroczyć granice” - serial

21.30 „Zagubieni w dzikiej Afryce”:
Afryka Południowa (S/Hol)
22.00 „Szwajcaria z okien pociągu”
23.00 „Podróże a la carte” (powt.)

23.30 „Świat Grega Graingera”
0.00 „Skandynawskie lato”: Szwecja
0.30 „Wyzwanie” - magazyn

5.00 - 9.00 Studio Bałtyk, 9.05 Radio biznes;

10.00-14.00 Cztery godziny dla ciebie i rodziny;
10.15 Horoskop dnia; 10.20 Nuty gdańskie;
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; 12.38
Giełda papierów wartościowych; 13.30 Pora na
doktora; 14.00 -18.00 Studio Bałtyk; 14.10,
15.10, 15.50 Raport drogowy; 14.15, 15.15,
16.15, 16.45, 17.15, 17.45 Informacje miejskie;
14.45 Giełda pracy; 18.05 Zgrzyty zdartej płyty;
19.05 Na marginesie dnia; 19.50 Ulica Polanki
- fragment opow. Pawła Huelle; 21.05 Nie tylko
dla melomanów; 22.00 Radio BBC;

mowy prywatne; 0.05 Radio nocą

23.05 Roz-

RADIO.

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

5.45 Rozpoczęcie programu; 6.00 Anioł Pański,
Jutrznia; 6.30 Różaniec św.; 7.00 Msza św.; 7.45

W Rodzinie RADIA MARYJA; 7.55 Sróbuj
pomyśleć; 8.00 Godzinki ku czci Niepokalanego
Poczęcia NMP, 8.30. Katecheza z rozmowami telefonicznymi; 9.30 Czas pieśni; 9.50 Mogę, chcę.
pomóc; 10.00 Audycja dla dzieci; 10.30 Porady;
11.00 W Rodzinie RADIA MARYJA; 11.45
Medytacja; 12.00 Anioł Pański; 12.10 Spotkania
_ zBiblią; 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 Miłosierdzia;
15.55 Rozmowy niedokończone; 16.15 Serwis

informacyjny Radia Watykańskiego; 16.30 Telefoniczny koncert życzeń; 18.00 Anioł Pański,
Nieszpory; 18.55 Spróbuj pomyśleć; 19.00 Audycja dla młodzieży; 19.30 Audycja dla dzieci;
19.45 Modlitwy dzieci; 20.00 Audycja Radia
Watykańskiego; 20.20 Różaniec św.; 21.00 Apel
Jasnogórski; 21.15 - Korespondencja O. Konrada Hejmo OP „Z życia i działalności Ojca Świętego; 23.30 Kompleta; 0.00 Rozpoczęcie pr. nocnego

RADIO
RMFFrM
UKF 98.4 i 73.52 MHz
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, 9.0012.00 Metzoforte, 12.00-15.00 Gdzie diabeł nie może... - tam Grażyna Bekier

i Ewa Drzyzga, 15.00-18.00 Świat filmu I,
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:
0-800-3-800 - odbierają Kasia Wolska
i Brian Scott, 1.00-5.00 Akcja direct.

wersje językowe: (P) - polska wersja językowa (PL) polski tekst na str 695 txt (A) - angielska, (F in) - fińska, (F) - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska, (S) - szwedzka, (Hol) - holenderska 8

PLUS
UKF 67.07 i 101.7 MHz
PTK 106.4, 69.9
Wiadomości: od 5.00 do 0.00 (co godzinę);
Skróty wiadomości: 5.30 do; 7.30 i od 9.30 do
18.30 (co godzinę); Raport drogowy: 6.55,
17.43, 15.05, 16.05; Sport: 7.04, 8.30, 18.05

6.43 Ewangelia z komentarzem; 7.15 „Życie”
w Plusie - komentarz polityczny:7.25 Patron

dnia; 7.52 Przegłąd prasy; 8.10 Gość Radia
Plus; 9.00-13.00 Cztery z Plusem; 9.15 Serwis
ekonomiczny; 10.35 Konkurs - „Za dużo za
mało”; 13.15 Serwis giełdowy; 13.40 Propozy-

cje kulturalne; 14.45 Serwis motoryzacyjny;
15.45 Gambler serwis - informacje ze świata
komputerów; 18.40 Wiadomości z życia Kościoła; 18.52 „Między Sacrum, a Profanum -

książki nieobojętne”; 19.05 Coca - Cola on
the Rocks,

Edi Frenkler i Marek Nizio-

łek;19.40 „Pluszowy kącik” - dobranocka;
22.15 Ewangelia z komentarzem; 22.25 Rozmowy przed północą

RADIO.
Gdańsk - UKF 71.69
UKF 71.361105 MHz

i 105 MHz Elbląg -

Wiadomości co godzinę całą dobę
4.00-6.00 Świt z Radiem Zet; 6.00-9.00 Poranek z Radiem Zet; 7.55 Żart Janusza Weissa;
8.15 Gość Radia Zet; 8.50 Książki Czesława
Apiecionka; 9.40 Horoskop Dnia - Wojciech
Jóźwak; 9.50 Ciekawostki Krecika; 11.10 Nautilus Radia Zet - program Roberta Bernatowicza i Mirka Błacha; 12.00 Wiadomości
w południe - Małgorzata Łaszcz;12.50 U Konopa na kanapie - program Pawła Konopczyńskiego; 13.20 Dzwonię do pani, pana pr. Janusza Weissa; 14.15 Magazyn reporterów i zapowiedzi kulturalne; 15.00 Wydarze-

nia dnia - Rafał Domański; 15.50 Technokret; 16.10 Mniej więcej Serio - program Karoliny Korwin-Piotrowskiej i Wojtka Jagiel-

skiego;

17.50 Ciekawostki Krecika; 19.05

Komputerowa lista przebojów Radia Zet
(tel. 0700-73-000); 21.05 Klub Radia Zet - za-

prasza Rafał Sławoń (pon.-czw.); 23.10 Noc
z Radiem Zet

O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TV PILOT

Str. 17

iagroda za ambic
Piłkarze ręczni kligowej Spójni dość

niespodziewanie
P
li w rewanżowym
Polski na szczeblu
makroreę Oka ni otkaniu Pucharu
Elbląg 25:26 (14:13).W pierwszym meczy owym Elzamem
Spójnia: Gurzyński, Sibiga,
Suchowicz - Leszczyński 6 bramek, Kuptel1, Pilch 7, Bratkow-

ski, Babicki5, Czebrow 2, Pe-

AO do bicią”

prowadzili różni - Dwukrotnie
mek, 3:1 i 7:5, pa, awóch bradni na €jtabli
odsłonie
10 razy widniał
Gz aż

pliński 2, Krzewiński 1, Kozioł
4

i

4, Gawroński, Rogowski, Lenar-

czyk 1.
Już w pierwszej połowie elblążanie udowodnili, że nie
przyjechali na rewanż jako

a0Ń

remisowy. Na przerwę z o

jednego gola

zeszli

SOjednak
WAĆ

Maj drugiej połowie

trener

gą jednego

Elzam: Korzeniowski, Hyży Roszkowski 7, Zalewski 11, Rębecki 2, Gasiński 1, Grabowski

gospodarze.

czął ściągać z parkietu młodzież
Pierwszy między słupkami pojawił się bramkarz Sebastian Suchowicz. A było to w 43 min.,

Austria

Judo - Zieniawa
z Wybrzeżem?

Wybrzeże:

Siódmiak, Konop, Skup 2. MTS
Kwidzyn: Stasiewski, Więcko Boneczko 7, Karnowski 5, Graczyk, Daszek, Dunajski 1, Czarnuch, Jaśkiewicz 6, Jurkiewicz 2.

W pierwszym spotkaniu, rozegranym przed tygodniem

Lisickiego

i co jest niespodzianką, koordynującego wszystkie poczynania,
Ryszarda Zieniawy. Ten ostatni
to pionier tej dyscypliny sportu
w Polsce i pierwszy trener narodowej reprezentacji w judo.
W kadrze zespołu nie zaszły
większe zmiany. Judocy przez
najbliższy miesiąc będą trenowali na obiektach własnych.
W planie nie ma żadnego zgru-

w Kwidzynie, Wybrzeże wygrało 24:19 i do wczorajszego meczu gdańszczanie przystąpili ze
sporym komfortem psychicznym. I być może właśnie lekkie
rozluźnienie w szeregach gospodarzy spowodowało, że
w początkowych momentach
spotkania dominowali przyjezdni, którzy w 3 min. prowa-

dzili 2:1.

"

Polska: Bernacki, Stęczniewski - Jacek Będzikowski 6 (3
z rzutów karnych), Przybecki 6,
Lijewski 6 (3), Drobik, Lis 2, Pa-

tującego w barwach Wybrzeża
17-latka Daniela Urbanowicza,
gospodarze prowadzili już 17:10.
Od tego momentu jednak ambitnie grający goście, którzy wystąpili bez chorego na grypę Leszka
Elbickiego, zaczęli odrabiać straty. W 54 min. przegrywali już tylko różnicą trzech bramek (było
22:19). Zwycięstwo Wybrzeża
nie było jednak zagrożone,
a ostateczny wynik ustalił rzutem
przez całą długość boiska bramkarz Adam Weiner.

Pierwszoligowcy szybko uporządkowali jednak szyki i po
szybkich i skutecznych akcjach,
głównie w wykonaniu Dawida
Nilssona i Daniela Wleklaka,
wypracowali sobie kilkubramkową przewagę. Do przerwy Wybrzeże prowadziło 12:8.
W II połowie gdańszczanie
dominowali jeszcze wyraźniej.
W 40 minucie, po bramce debiu-

(kast)

'.

gos 3, Olejnik, Paluch 2.
Najwięcej bramek dla Austrii. Andreas

Ditter 7, Harald

Beismid 4 i David Szlezak 3.
" Polacy zagrali dobre spotkanie, ale tylko w obronie. W ata-

||
||
|

12 piłkarzy czołowego klubu
zambijskiego Kitwe podjęło bezterminowy strajk. Powód - jak
podaje zuryski „Sport” - jest
wręcz kuriozalny: kierownictwo

ku na tle Austriaków widać było
brak zgrania. Zbyt dużo „odpalonych” rzutów, a przede wszystkim słaba skuteczność podczas
wykonywania rzutów karnych.
W pierwszej połowie Polacy
aż pięć razy wychodzili na 2bramkowe prowadzenie, ale goście szybko niwelowali straty. Po
przerwie najlepszy strzelec Au-

Mł

s

ZONU

W.MAaTCU.postara.się.Q
inne

obuwie. Do marca piłkarze mają
12-13.04. w Gdańsku (AWF),
trenować... boso. Zawodnicy 29.05.-1.06. w Bielsku Białej
zdobywcy
Pucharu Afryki |
(będą to jednocześnie mistrzow 1992 r. nie chcą jednak o tym
stwa Polski), 6.09. ponownie.
w Gdańsku (AWF) i wreszcie | słyszeć. Pojawią się na zajęciach
dopiero wtedy, gdy na miejscu |
25-26.10. w Krakowie.
będą dla nich buty.
0) |

(pol)

Hamburg
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Dusseldorf
©—

Koln/Bonn
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Frankfurt

Stuttgart
W meczu Ukrainy i Białorusi zanotowaliśmy remis.

Augsburg

EOĄŁĄT „ID

3

LUZ

Monachium

Fot. Czesław Mil

Hokej: Międzynarodowy

.tumiej juniorów

Polacy
zbierają cięgi
W gdańskiej hali „Olivia” rozpoczął "| międzynarodowy
j torniej juniorów młodszych (rocznik 1981) z udziałem narodowych reprezentacji Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Polski. To
ostatnie już zawody z cyklu Ligi Wschodnioeuropejskiej dla
tej kategorii wiekowej.
Jak dotychczas obyło się bez
niespodzianek. W pierwszym
meczu,

zdecydowanie

prowa-

dząca w tabeli ligi Ukraina bez
problemu pokonała Łotwę 7:2.
W drugim spotkaniu Polska,
której skład opiera się na
uczniach gdańskiej i nowotarskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, spotkała się z Białorusią. Nieliczni widzowie po cichu
liczyli, że nasi reprezentanci nawiążą z rówieśnikami
zza
wschodniej granicy w miarę wyrównaną walkę. Tymczasem
Białorusini nie dali młodym Polakom żadnych szans i pewnie
zwyciężyli 9:1.
Wczoraj, w drugim dniu tur-

nieju, spotkania były o wiele

bardziej zacięte. Najpierw na
lód w „Olivii” wyjechały reprezentacje Ukrainy i Białorusi,
a więc zespołów, które pierwszego dnia odniosły zwycięstwa. Po
stojącym na niezłym poziomie
meczu padł remis 3:3.
Później Polska zmierzyła się
z Łotwą. Nasz zespół, który we
wszystkich dotychczasowych
meczach poniósł porażki,

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.
w
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

także

i tym razem zszedł z tafli pokonany. Polacy wprawdzie walczyli
ambitnie, ale ostatecznie ulegli
Łotyszom 2:3.
Dziś Polska (o 16.00) spotka
się z Ukrainą, a Białoruś
(o 18.30) z Łotwą.

(kast)

AUGSBURGAIRWAYS

aciej Polny

_Mieszkowa
" UIUkraińska sia
atk
tkaark
rk a Juliai
"> jw a
pojawić się
w : Gdań DGT.
renin gu drużyn
Ź y

|

obiecując że do rozpoczęcia se-

Kotcjmn

Siatkówka

strii, występujący w bundeslidze,
Andreas Ditter, został indywidualnie pokryty przez Jacka
Olejnika i nasi szczypiorniści
szybko odskoczyli na 18:14. Niestety ponownie kilka błędów,
m.in. „7” nie wykorzystana
przez Marcina Lijewskiego
z Wybrzeża Gdańsk, pozwoliła
rywalom dojść na 18:17. Na
szczęście przez kolejne 10 min.
obserwowano
koncert gry
w obronie w wykonaniu Polaków. Goście nie rzucili bramki,
tracąc pięć (w 48 min. było
23:17) i przy dobrych interwencjach Rafała Bernackiego ko-'
rzystny rezultat udało się dowieźć naszej drużynie do końca.

klubu, by zredukować długi,
sprzedało... buty zawodników,

Pierwszy rzut ligi indywidualno-drużynowej odbędzie się

na gola Mariusz Leszczyński, ale
rezultat nie zmienił
się.

Polska pokonała w Kielcach Austrię 25:22

Nie chcą
grać boso

powania.

Bytomiu:

Weiner

Walasek, Nilsson 8, Gadomski
1, Wleklak 5, Urbanowicz 2, M.

W pierwszych dniach marca
nowy sezon rozpoczną judocy.
W Trójmieście ponownie liczymy na udany rok zawodników
Wybrzeża Gdańsk, którzy przogotowują się pod okiem dwójki

w

Dudaref,

1 - Żynda 3, Grzenkowicz 4,

miesiąc

1-2:03:

Weiner

Nie było niespodzianki w rewanżowym spotkaniu półfinału Pucharu Polski na szczeblu
ZZO
pomiędzy pierwszoligowym Wybrzeżem Gdańsk a trzecioligowym MTS
„ Gdańszczanie pewnie pokonali rywali 26:21 (12:8).

Pozostał

trenerów, Tomasza

karzym"
114

|

rzut wolny próbował zamienić

Pr zyjeżdża

W pierwszym eliminacyjnym meczu mistrzostw Europy pił

Piłka ręczna: Wybrzeże - MIS Kwidzyn 26:21

Strzelec

25 :22

|

Pilcha. Wprawdzie już po czasie

i wprowadzać „rutyniarzy”,

Polska Fot. Czesław Mil

W ostatniej minucie miejscowi

zdołali tylko raz trafić do bramki Elzamu za sprawą Marcina

Spójni, Marek Panas, powoli za-

Piłka ręczna - eliminacje NE
Wybrzeże pewnie pokonało MTS Kwidzyn,

kiedy Elzam prowadził 21:17.
Obronił kilka strzałów elblążan,
dzięki czemu w 49 min. gdańszczanie doprowadzili do remisu
22:22. I wydawało się, że pójdą
za ciosem... Dała jednak o sobie
znać indolencja strzelecka spójnistów i ambicja gości. Elzam
umiejętnie dyrygowany przez
Grzegorza Zalewskiego przeprowadził szybkie kontry i ponownie odskoczył na 26:24.

padł

finale, obok Wybrzeża, „a

remis 23:23. Zatemw

i

d W tej chwili potrzebri
a nam zainiczka
dobrze atakująca i przyjmująca zagrywkę. Jeż
eli
180 am wzrostu Mieszk RARE
owa pod tymi względami sprawdzi
się,
ni zespół - powiedział dyr wzmocektor Gedanii, Janusz Biesiada.
Biesiada poinformował również,

że we wtorek (28 bm.) do Gdańska
zawitał prezes Polskiego Związku

Piłki Siatkowej - Eryk Lenkiewicz,

aby zapoznać się z

planem przygo-

towań do wraśniisjch
AJ) RA

świata juniorek, które odbędą się
w Trójmieście. Wyjechał
racz:
dowolony.

AREN,

W związku z imprezą do $ łute-

go br. ma powstać komiet organiza-

cyjny. 22 lutego do Gdańska przyjedzie przedstawiciel światowej federacji. Do tego czasu nie powinno
być żadnych znaków ZaPY ana pol

30 stycznia 197.
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Motocross

Sezon podsumowany

Nasi w rozjazdach

ca przeciw Dariuszowi Mi-

'wybrz żowe
drużyny piłkarskie intensywnie przygotowu
do
Lechia Gdańsk ak się do zm
adw
ę Km

chalczewskiemy. że Hill Jjest
mnijmy,

Malbork kończy pobyt na obozie w Mławie, Polonia Gdańsk przebywa

kate tynaśii ;
era OO
De pionem
cztery miliochce za tę walkę
być | „*
ny marek. Kontrakt ma

eń. Także 24
podpisany lada dzi

Boks
|
|
Michałczewi ki

|

Gdynia w Bydgoszczy.

świata
wdwódowdóć mistrzem wersji,
h
wagi półciężkiej dwóc
zkający
IBF i WBA, zaś mies
halczewski
w Hamburgu Mic
Aska) jest cham-

| znajduje się 22

W, w tym kilka no-

; Dariusz Głos, Pa, Mariusz

Szlicht,

f Boniecki, Marcin Noski, Paweł Oborski i Ra-

ił Lewandowski. Czy jednak ci
gracze będą w stanie zastąpić
Marka Kwiatkowskiego, Jacka

Manuszewskiego i Krzysztofa

'Kowalika, którzy jesienią decydowali o obliczu gry malborskiej
drużyny? Wydaje się to mocno
wątpliwe. Tym bardziej, że zanosi się na kolejny ubytek. Zainteresowanie bramkarzem Pomezanii, Sylwestrem Wyłupskim
wykazuje pierwszoligowy Stomil
Olsztyn. Dziś zawodnik ma zjawić się w stolicy Warmii i Mazur, a 3 lutego wyjedzie z olsztyńską drużyną na obóz do

Czech. Jeżeli Wyłupski przekona do siebie trenerów Stomilu,
wówczas podjęte zostaną rozmowy transferowe.
Wróćmy jednak do Mławy.
Podczas treningu zawodnicy Pomezanii bardzo mało obcują
z piłkami. Głównie szlifują motorykę, kładąc główny nacisk na
siłę. Nie licząc udziału w turnieju halowym w Olsztynie, nie rozegrali jak na razie żadnej gry
kontrolnej. Być może jednak do
takowej dojdzie w sobotę. Jeżeli
znajdzie się jakieś zdatne boisko
do gry, wówczas malborczycy
zmierzą się z trzecioligowym
Kasztelanem Papowo Biskupie.
Od dwóch dni w Zakopanem
przebywa gdańska Lechia. Do
stolicy Tatr pojechało aż 33 zawodników i aż czterech trenerów, jednak należy zaznaczyć, iż
wraz z seniorami pojechał też
zespół juniorów. Piłkarze trenują dwa razy dziennie, na boisku

iw terenie. Na razie nie mają

sprecyzowanych planów odno-JĄ
śnie meczów kontrolnych, ale jacyś sparingpartnerzy powinni się
znaleźć.
W Zakopanem jest też Marcin Kubsik, który przebywał
ostatnio na Cyprze z zespołem
warszawskiej Legii. Stołeczni
szkoleniowcy byli zadowoleni
z postawy zawodnika,
ale przynajmniej do czerwca Kubsik będzie występował przy Traugutta.
Trzecioligowi piłkarze Bałtyku zakotwiczyli w Bydgoszczy
i trenują na obiektach miejscowego Zawiszy. To spuścizna po
transferze do bydgoskiego klubu
Krzysztofa Szury. Pod okiem
Andrzeja Szwarca 23 zawodników odbywa dwa treningi dziennie (jeden na hali, a drugi w terenie). W niedzielę gdynianie
mają zaplanowane spotkanie
kontrolne z występującą w klasie okręgowej drużyną Unia So-

lec Kujawski. Natomiast w dniu
wyjazdu, czyli w środę, Bałtyk
zagra z Brdą Bydgoszcz. Gdynianie udali się do Bydgoszczy
bez bramkarza. Nie pojechał
z drużyną Arkadiusz Zagórski,
natomiast odbywający służbę
wojskową Dariusz Grubba dopiero-ma dojechać na zgrupowanie.
W Tardzie (województwo
olsztyńskie) przygotowuje się
gdańska Polonia. W grupie zawodników, którzy wyjechali na
obóz znaleźli się m.in. Adam
Szymura, Ariel Jakubowski
i Maciej Spyra, osobami którymi
zainteresowany był szkoleniowiec Lechii Józef Gładysz. Póki
co, gracze pojechali na zgrupowanie z Polonią i wydaje się, że
w tym klubie pozostaną. W Tardzie jest też Robert Kugiel, który zakończył swoją przygodę
w Rakowie Częstochowa. Na razie jednak nie wiadomo czy wicekról strzelców pierwszej grupy
II ligi z ubiegłego sezonu będzie
wiosną grał przy Marynarki Pol-.
skiej.

W Glasgow odbywają się zawody Pucharu Świata w pływaniu, na basenie 25-metrowym.

Bardzo dobrze spisuje się w nich
pływak AZS AWF Gdańsk, Marek Krawczyk. Jak już informowaliśmy, we wtorek Krawczyk
był drugi na dystansie 50 m stylem klasycznym, bijąc przy tym
rekord Polski. Wczoraj natomiast w wyścigu na 100 m stylem
klasycznym gdańszczanin zajął
trzecie miejsce - 1.01,04, a wy-

grał Niemiec Jens Kruppa 59,73.
Na pływalni w Glasgow padają bardzo dobre rezultaty.
Wczoraj Chinka Han Xue na
dystansie 50 m stylem klasycznym wynikiem 30,88 o 0,1 sek.
poprawiła własny rekord Świata.
Z kolei Brytyjczyk James Hickman na dystansie 100 m stylem

słowarzyszeni
dziennikarze

motylkowym czasem 52,34 usta-

Podobno Gdańsk był białą

plamą na mapie kraju, jedynym tak znaczącym ośrodkiem, który nie miał terenowego oddziału Klubu Dziennikarzy Sportowych. Tak powiedział nam wczoraj sekretarz ogólnopolskiego Klubu
Dziennikarzy Sportowych, Jerzy Jakobsche. Przyjechał
więc z Warszawy nad morze,
aby stowarzyszyć gdańskich
dziennikarzy
piszących
o sporcie.
Trzeba przyznać, iż KDS |
w Gdańsku przed laty działał
i to prężnie. Prezesem był
wówczas Andrzej Chyliński.
Nikt go wprawdzie nie odwołał, chociaż skończyła się niejedna już kadencja, a wczoraj
postanowiono reaktywować
Damon Stoudamire (20) z Toronto Raptors walczy o piłkę z Gary Trentem z Portland Trail Blazers podczas meczu NBA
gdański KDS. Postanowiono
wygranego przez gospodarzy 120:84,
i... reaktywowano.
PAPICAF-AP
Prezesem wybrany został
Albert Gochniewski, wicepre-

w

(jaw)

wem, chce

000

A po wspólnej zabawie i jed-

GAMK,

Mirosław

Zda-

nowicz. - Obchodziliśmy jubileusz 50-lecia klubu,

który został

WADE

godnie uczczony. Zdobyliśmy po

odszkodow anie

od

rywala

Jak pisze w środę (29 bm.)
agencja Associated Press, adwokat A. Gołoty - Thomas DiBiase
złożył w ubiegły czwartek pozew
do sądu w mieście Jersey, w stanie New Jersey. AP pisze, że podawana przez niektóre źródła
suma roszczeń - 5 milionów dolarów jest wyssana z palca. Wg
obowiązującego w tym stanie
prawa, oskarżyciel nie może po-

i

kierow

po głowie Gołotę przenośnym
telefonem) już zapłaciła 250 tys.
USD odszkodowania organizatorom walki - Athletic Commission w Nowym Jorku.
Na wieść o tym, że A. Gołota

chce pieniędzy za incydent, który został w końcu sprowokowany przez niego - nawet jak na
zwyczaje panujące w zawodowym ringu niesłychanie prowokujące zachowanie w ringu John Cirillo, wicedyrektor hali
nowojorskiej oświadczył:
- Byliśmy w pełni zadowoleni
z postawy wynajętej przez nas
ochrony podczas pięciu wcześniej zorganizowanych spotkań
W MSG. Nie doszło wtedy do
żadnych incydentów. Nasza
służba porządkowa po walce
Riddick - Gołota działała stosownie do obowiązujących za-

dać wysokości odszkodowania,

jakiego się domaga.
Gołota uważa, że bijatyka, do
jakiej doszło w Madison po jego
lipcowym pojedynku z. Bowem
(tuż po ogłoszeniu w siódmej
rundzie dyskwalifikacji Polaka
za powtarzające się bicie rywala
poniżej pasa) to wyłącznie wina
organizatorów spotkania i chuliganów z otoczenia Ridicka Bowe.
Warto przypomnieć, że Spen-

cer Promotions, firma Rocka

sad. Nie

Newmana

kieś indywidua wywołały awan-

BRZPZKTNYCH

(to jeden z jej pra-

1

PŁATNYCH

Gdynia,
Biuro Ogioszeń „ ul.

zachowań. W hali było 250 policjantów, którzy błyskawicznie
doprowadzili do opróżnienia
obiektu po meczu.

można

jej winić, że ja-

Rock

141b,

Gdynia, Dworzec PKP (Gdynia GL. Os. - wejście gl.)
Sopot, Biuro Ogłoszeń,
ul. Kościuszki 61,
Sopoł, Stacja PKP (Kasy SKM)
4)

Pruszcz Gdański, Biuro Ogłoszeń, ul. Tysiąclecia 8,

|
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i Charles Oakley. Pierwszy zdo-

|

58 RZE

był 25, drugi 20 pkt.

|

:

opr. (jaw)

|

ŻE g8E

:
.

- Dziękuję za rozmowę, życzę

sukcesów na nowym stanowisku
i zapewniam, że będzie nam pani tutaj brakowało.

Adam Suska
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- Wszystkim pracownikom,
działaczom gdańskiego okręgu
i klubów, piłkarzom oraz sympatykom naszej dyscypliny, która
niestety przeżywa obecnie głęboki kryzys, chciałabym serdecznie podziękować za to, że
mimo tych wszystkich przeciwności, trwają przy niej i wspierają ją. Nie mogę zapomnieć
o dziennikarzach, którzy o mojej
ulubionej piłce w miarę dobrze
piszą.
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kupię działkę budowlaną
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kupię inny lokal

kupię działkę ogrodniczą
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kupię inną parcelę
3M

zamienię mieszkanie
zamienię działkę
lub inną parcelę
poszukuję mieszkania
poszukuję innego lokalu
odnajmę mieszkanie
odnajmę inny lokal
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- Komu powierza pani swoje
dotychczasowe obowiązki?
- Andrzejowi Górze, który
był trenerem i działaczem KKS
Gedania, dobrze znanym w trójmiejskim środowisku piłkarskim.
- Czy chciałaby pani przekazać coś na pożegnanie osobom,
z którymi tutaj pani współpracowała?
s:

|: A8

a
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5

skie mi osoby ze środowiska piłkarskiego oraz rodzinę. Takie
jest jednak życie, że trzeba iść
- Otrzymałam propozycję
pracy w charakterze sekretarza . do przodu.
do spraw okręgów, makroregio- A więc to przeprowadzka
nów i szkół mistrzostwa sportona stałe?
wego.
- Tak, ale obiecuję, że okręg
- Nie żal opuszczać Gdańska?
gdański zawsze darzyła będę
- Po części żal. Zostawiam tu
wielu przyjaciół, znajomych, bliszczególną sympatią.
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stwierdził: „Moja drużyna zagrata dzisiaj fantastycznie. Zawodnicy rzucali celnie i skutecznie
zbierali. Jeśli tak będzie dalej,
nasze szanse nie są jeszcze pogrzebane”.
W Vancouver faworyt był
znany. Zapewne wydarzeniem
sezonu byłoby, gdyby chicagowskie „Byki” przegrały z „Niedźwiadkami”. Nic takiego nie stało
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Darrell Walker, który po meczu

3
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Chicago Bulls 96:111; Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks
96:112.
Aż 11 spotkań ligi NBA zostało rozegranych we wtorkowy
wieczór. Niespodziewanym wynikiem zakończyło się spotkanie
w Toronto, gdzie gospodarze
pokonali Portland Trail Blazers
120:84. 38. Zwycięstwo odnieśli
także koszykarze Chicago Bulls,
którzy na wyjeździe pokonali
Vancouver Grizzlies 111:96.
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114:99; Vancouver
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Timberwolves - Sacramento
Kings 88:91; Dallas Mavericks
- Los Angeles Lakers 83:102;
Utah Jazz - Denver Nuggets

pod bązood

102:82; Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 84:93; Minnesota

Tczew, Stacja PKP (wejście główne),

—_

- Cleveland Cavaliers

62:84; New York Knicks - Boston Celtics 109:107; Washington Bullets - Orlando Magic

Tczew, Biuro Ogłoszeń,
ul. 1 Maja 4,

"GIZ'M Tb- TE '69-87-GE (89-0) Ju wasy
8zsoj80 Ouniq sujequ2) / /€ Auw8ZIq] Be 'YSUEPE) 988-08
figa d Z gni „błeJy” Jeufznys Op 9nzim g - uodny fiuą4M

- Portland Trail Blazers 120:84;

Indiana Pacers - Charlotte
Hornets 97:98; New Jersey

Opr. (jaw)

spis rubryk i polki

Gdynia, ul. Morska (zejście do tunelu PKP)

się jednak. Jak zwykle niezawodny Michael Jordan zdobył
najwięcej punktów dla swojego
zespołu - 28. Partnerował mu
Scottie Pippen, który wrzucił za
_ 24 pkt. Dzięki temu zwycięstwu
zespół z Chicago może pochwalić się imponującym dorobkiem
38 zwycięstw i tylko 5 porażek.
Zupełnie odwrotną sytuację ma
drużyna z Vancouver. W tym sezonie przegrała ona już 38 razy,
wygrywając tylko pięciokrotnie.
Najbardziej zacięty pojedynek
odbył się w Nowym Jorku, gdzie
gościła drużyna Boston Celtics.
New York Knicks zajmują drugą
pozycję w Atlantic Division, ich
wtorkowi przeciwnicy są natomiast w dolnych strefach tej samej tabeli. Bostończycy nie zamierzali jednak łatwo oddać
skóry i przegrali tylko dwoma
punktami. Najwięcej koszy zdobył dla nich Antoine Walker 25. Wśród Nowojorczyków najskuteczniejsi byli Allan Houston

w rozmowie

Cóż do tego dodać. Gołota
chce pieniędzy. Może po to, aby
uregulować zobowiązania finansowe wobec pobitego kilka lat
temu we Włocławku Piotra B.
W trakcie niedawnej rozprawy
przed sądem we Włocławku
obaj panowie uzgodnili sumę podobno ok. 10 tys. dolarów jako zadośćuczynienie krzywd
jakie spotkały Piotra B. Termin
zapłaty minął, dolary do rąk poszkodowanego nie trafiły. Czyżby kolejny faul Gołoty?

ANONSOW

Świętojańska

Newman,

z dziennikarzem AP w swoim
biurze w Waszyngtonie, wyśmiał próbę Gołoty, mającą na
celu otrzymanie odszkodowania: - To kolejna wierutna
bzdura, jeszcze jeden niski cios
Gołoty. On po prostu prosi się
o to, aby go zdyskwalifikować!
- stwierdził.

Pruszcz Gdański, na deptaku przed tunelem stacji PKP.

Zwycięstwo koszykarzy Toronto Raptors jest najwyższe
w historii tego klubu i należy je
uważać za niewątpliwą niespodziankę, bowiem zespół ten słabo spisuje się w Central Division. Zajmuje ostatnie miejsce,
podczas gdy Portland jest trzeci
na wybrzeżu Pacyfiku, ustępując
tylko takim gigantom jak Los
Angeles Lakers i Seattle SuperSonics.Do zwycięstwa koszykarzy
z Toronto poprowadził Doug
Christie, który zdobył 33 punkty. 24 dołożył Walt Williams,
a 18 Marcus Camby. Opromieniony tym sukcesem był trener

(pol)

turę, lekceważąc wszelkie normy

cowników, Jason Harris, „tłukł”

pzewxPA0TM

DODATEK

nodniowym odpoczynku cała
kadra wraz z trenerem Marianem Zupą obrała kurs na Sypniewo koło Więcborka, gdzie
w poniedziałek rozpoczęło się
dziesięciodniowe zgrupowanie

Fot. Maciej Polny
prezes

nietwa hali Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Terenie

Wyniki wtorkowych meczów zawodowej ligi koszykówki NBA: Toronto Raptors

Nets

Wczoraj z Okręgowym
Związkiem Piłki Nożnej
w Gdańsku pożegnała się
Agnieszka Bednarska długo"
letni sekretarz tej
izacji. Przenosi się na
e Jerozelimskie do Warszawy.
' Będzie pracowała w PZPN.
« (oe konkretnie będzie
pani robiła w stolicy?

młodzieży tańcowali do białego
rana.

Gołota walczy

Niespodzianka

Popielarz,

(aw)

Boks

„OBayoAYeg EyluLarZ
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chał Klim - 52,09.

sidpod

Mariusz

a członkami zarządu zostali
jeszcze Adam Mauks i nasz
redakcyjny kolega, Adam Suska.
Jednąz pierwszych imprez,
na którą gdański KDS będzie
miał wpływ, będą mistrzostwa
Polski dziennikarzy w piłce
halowej, które odbędą się 1213 marca w hali AWF w Oli-

nowił rekord Europy. Na mecie
wyprzedził go jednak Australijczyk polskiego pochodzenia Mi-

———->—-—

zesem

chali natomiast pozostali z Jakubem Walczakiem (trzeci w klasie 80 cc), Tomaszem Nowakowskim i Pawłem Skindzierem (odpowiednio drugi i trzeci w klasie
125 cc junior), oraz Marcinem
Wójcikiem (trzeci w klasie 125
cc) na czele.
- Miniony rok był szczególny
w dziejach klubu - powiedział

|
'

i na parkiecie w towarzystwie

Polski w klasie 250 cc. Przyje-

Andrzej Gołota, zawodowy bokser dwukrotnie zdyskwalifikowany
za bicie poniżej pasa w walkach z Riddickiem Bo-

trzeci w PS

(Paw)

wydarzeń z działalności klubu
i „odkurzył” starych mistrzów.
Zresztą niektórzy z nich przybyli
do Łapina i wręczali swoim
młodszym kolegom puchary.
M.in. Zbigniew Hallman i Tadeusz Czerwiński. Obaj nie stracili
nic ze swojej dawnej świetności

o... odszkodowanie

Krawczyk

.

tak dalej.
A
Zdanowicz korzystając z oka-|
zji przypomniał kilka ważnych |

Zabrakło z przyczyn osobistych Białorusina Aleksandra
Girucia, drugiego wicemistrza

(kast)

pływanie
2 | marca br. odbędzie się
też inna walka zawodowców
liędzy berlińczykiem Graciano Rocchigianim i Amerykaninem Johnem Scully. Przypominamy, że Rocchigiani niefortunnie walczył w ub. roku
o tytuł championa WBO z Michalczewskim. Był lepszy, ale
zadał cios po komendzie stop
i tytuł pozostał przy „Tygry-

raz 23, a czwarty pod rząd, dru:
żynowe mistrzostwo Polski. Oby

W ośrodku wypoczynkowym CPN w
nie niedaleko Kolbud sezon 1996 podsumowali motocrossowcy
Gdańskiego Auto Moto Klubu. Były pamiątkowe puchary, dyplomy, a nawet szarły.
Szkoda tylko, że w imprezie
nie mogli uczestniczyć wszy”
scy zawodnicy.
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Cztery miesiące po swoim nieznacznym zwycię-

SIE

DZIENNIK

